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Samrådsredogörelse  
Detaljplan för del av Gustavsberg 1:7 mm, västra 
Charlottendal 
 

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för flerbostadshus och småhus i ett 
skogsområde i anslutning till befintligt bostadsområde i Charlottendal. Ett förslag 
till detaljplan har varit på samråd under perioden 10 oktober till den 7 november 
2017. Under samrådet har elva yttranden inkommit. Remissinstanser har framfört 
synpunkter framförallt vad gäller dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer, att 
ett värdefullt rekreationsområde försvinner, bullerpåverkan från bussdepån samt 
risker från värmeverket. De sakägare som framfört synpunkter är negativa till att 
naturmark och rekreationsområde försvinner, upplever en bristande trafiksäkerhet 
på Blå Blomvägen, påpekar att det är brist på lekytor för större barn och vill se 
kompensationer på förbättrad tillgänglighet till andra rekreationsområden. 
 
Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet har följande 
frågor att studeras vidare i det fortsatta planarbetet: buller, dagvatten, risker från 
värmeverket, naturvärden samt tillgänglighet till rekreationsområden.  
 
Avdelningen föreslår att förslaget ändras så att bestämmelser om 
dagvattenhantering förs in på plankartan, mer naturlig mark och värdefulla träd 
kan sparas, bestämmelser om utformning av byggnader förs in på plankartan. 
Avdelningens sammanfattande bedömning är att de inkomna synpunkterna kan 
hanteras i arbetet. 
 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 90 bostäder i flerbostadshus på 3-5 
våningar och cirka 30 småhus. Detaljplanen ska säkerställa en god kontakt mellan 
bostadsområdet och omgivande naturmark. Bebyggelsens placering och 
utformning ska anpassas till platsens förutsättningar. Flerbostadshusen föreslås på 
höjdpartiet i norr och i den södra mer låglänta delen föreslås småhus. 
 

Hur samrådet bedrivits 
Samråd av detaljplanen har skett under perioden 2017-10-10 till 2017-11-07. 
Information om samråd skickades ut enligt sändlista och samrådet kungjordes i 
Dagens Nyheter och i Nacka Värmdö Posten 2017-10-10 (enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015). Under samrådet fanns 
möjlighet att lämna synpunkter skriftligen. Den 26 oktober hölls ett samrådsmöte i 
form av öppet hus i kommunhusets reception, där representanter från kommunen 
närvarade. Planhandlingar med bilagor fanns att ta del av på kontaktcenter på 
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Skogsbovägen 9-11 och på kommunens hemsida. Totalt har elva yttranden 
inkommit under samrådet. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på plan- 
och exploateringsavdelningen. Ett yttrande har inkommit från boenden i en 
bostadsrättsförening, vilka bedöms vara sakägare till detaljplanen.  
 
I denna samrådsredogörelse redovisas inkomna yttranden och avdelningens 
ställningstagande enligt följande:  
Del A. Ämnesvis sammanfattning av synpunkter av allmänt intresse samt 
avdelningens ställningstagande 
Del B. Ändringar efter samråd  
Del C. Sammanfattning av inkomna yttranden och avdelningens ställningstagande 
Del D. Sakägare och myndigheter som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda 
 
Bilagor: Bilaga 1 är en karta som redovisar den fastighet som inkommit med 
synpunkter under granskningen.  
 
Yttranden har lämnats av 

 Namn  Fastighetsbeteckning Datum 
 Myndigheter   
1 Länsstyrelsen  2017-11-07 
2 Trafikförvaltningen, Stockholms läns 

landsting 
 2017-10-26 

3 Lantmäteriet  2017-11-07 
4 Storstockholms brandförsvar  2017-11-02 
5 Svenska kraftnät  2017-11-07 
6 Sjöfartsverket  2017-10-12 
7 Omsorgs- och välfärdssektorn IFO stöd 

och insatser 
 2017-10-19 

8 Omsorgs- och välfärdssektorn 
utvecklingsavdelningen 

 2017-10-18 

9 Kultur- och fritidsavdelningen  2017-11-07 
10 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden  2017-11-14 

 Företag    
11 Skanova AB  2017-10-30 
12 Vattenfall   2017-11-15 
 Sakägare   
13 BRF Charlottendalshöjden Gustavsberg 

1:267 
 2017-11-06 

 
Del A. Ämnesvis sammanfattning av synpunkter av allmänt intresse 
samt avdelningens ställningstagande  
Nedan redovisas frågor som tagits upp i flera yttranden samt sådana frågor som 
kan antas vara av stort allmänt intresse. 
 
A1. Miljökvalitetsnormer för vatten och dagvatten  

• Redovisa vad utsläppen i Baggensfjärden blir efter föreslagna 
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dagvattenåtgärder samt beräkningar av reningseffekten från 
dagvattenåtgärderna för att det tydligt ska framgå att utsläppen blir 
marginella. 

• Förtydliga hur dagvattenåtgärder utanför planområdet hanteras.  
• Reglera dagvattenåtgärder med planbestämmelser enligt Boverkets råd.  
• Slutsatsen i dagvattenutredningen ska framgå i planbeskrivningen och 

regleras i plankarta.  
• Förtydliga att befintligt dagvattenmagasin har tillräcklig kapacitet. 

 
Avdelningens ställningstagande: 
Dagvattenutredningen har kompletterats med beräkningar på utsläppen av 
föroreningar till recipienten före respektive efter föreslagna reningsåtgärder för 
dagvatten. Planbeskrivningen har kompletterats med dessa uppgifter.  
 
Detaljplanen bedöms inte riskera att negativt påverka förutsättningarna att nå 
MKN i recipienten. En förutsättning för detta är att de åtgärder som föreslås i 
dagvattenutredningen vidtas för lokalt omhändertagande av dagvatten som 
rapporten föreslår.  
 
Åtgärderna inom planområdet säkras så lång möjligt med planbestämmelser som 
reglerar behov av fördröjande åtgärder.  
 
Genomförandet av eventuella åtgärder utanför planområdet ska säkras i 
exploateringsavtal med exploatören.  
 
A2. Naturvärden  

• Påverkan på spillkråka behöver beaktas och åtgärder för att begränsa 
påverkan ska redovisas samt säkras i detaljplan eller avtal. Eventuella 
åtgärder ska ha en inventering som grund och stämmas av med 
länsstyrelsen. Inventera även övriga arter som kan vara relevanta med 
hänsyn till artskyddet, t.ex. sparvuggla och nattskärra. Planförslagets 
påverkan på arterna och deras livsmiljöer, samt konsekvenser av påverkan, 
bör också bedömas. 

• Samrådet om skyddsvärda träd bör ingå i plansamrådsprocessen. 
 
Avdelningens ställningstagande: 
Under våren 2018 har en inventering av spillkråkans habitat och detaljplanens 
påverkan gjorts. Ingen spillkråka har påträffats inom planområdet, men 
inventeringen visar att det vid en exploatering kan krävas åtgärder för ekologisk 
kontinuitet för spillkråka utanför området. Med utgångspunkt ur inventeringen ska 
förslag till åtgärder tas fram som ska syfta till att minska påverkan på arternas 
livsvillkor. Detta ska studeras innan detaljplanen antas och stämmas av med 
länsstyrelsen. Åtgärder utanför området avses att säkras genom avtal. 
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A3. Risker o störningar  

• Utred buller från bussdepån  
• Utred eventuella risker från Ekobackens värmeverk 

 
Avdelningens ställningstagande: 
Buller från bussdepån och risker från värmeverket har utretts efter samrådet. 
Bedömningar i utredningarna visar att det inte behövs några åtgärder inom 
planområdet.  
 
A4. Rekreation 

• Ett tillgängligt och välanvänt rekreationsområde försvinner.  
• De naturområden som finns kvar är inte sammanhållna och har inte samma 

höga kvalitet eller tillgänglighet.  
• Planen behöver tillskapa stora spontanytor för större barn och 

lättillgängliga lekytor, det är brist på sådana.  
• Planerat naturreservat vid Knuts hav är för långt bort. 
• Planerad förskola behöver närliggande naturområden. 

 
Avdelningens ställningstagande: 
Avdelningen bedömer att det finns rekreationsmöjligheter i omgivande 
naturområden även efter planens genomförande, men att planen innebär en 
försämring i detta hänseende. Planområdets funktion som rekreationsområde 
försvinner till följd av planens genomförande. Planen säkerställer dock 
allmänhetens tillgänglighet till omgivande natur och åtgärder för att förbättra 
framkomligheten utanför planområdet ska vidtas, bland annat genom gallring i 
skogen. 
 
Ytor för spontanidrott tillskapas inom planen in form av en bollplan och lekplats 
inom planområdet.  
 
A5. Trafik  

• Blå Blomvägen måste åtgärdas på grund av trafiksäkerhet.  
 
Avdelningens ställningstagande: 
I samband med att en skola planeras att uppföras inom skoltomten ser kommunen 
över trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter i området. Bland annat ska 
trafiksäkerhetsåtgärder och behov av en gång- och cykelbana längs Blå 
Blomvägen studeras.  
 
 

Del B. Ändringar efter samråd  
• Plankartan justeras så att mer naturlig mark och värdefulla träd skyddas 
• Bestämmelser om dagvattenhantering förs in på plankartan 
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• Bestämmelser om utformning av byggnader förs in på plankartan 
• Området för den allmänna gatan breddas för att möta kommunens standard 

 

Del C. Inkomna yttranden och avdelningens kommentarer 
Nedan presenteras en sammanfattning i punktform av inkomna yttranden. Alla 
yttranden finns att ta del av i sin helhet på plan- och exploateringsavdelningen.  
 

 Yttrande Ställningstagande  
1. Länsstyrelsen 
 Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte strider 

mot de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka 
enligt 11 kap. 10 § PBL, under förutsättning att 
kommunen tar hänsyn till Länsstyrelsens 
synpunkter avseende miljökvalitetsnormer för 
vatten, industri- och verksamhetsbuller samt 
översvämningsrisk. 
 
Länsstyrelsen har även synpunkter gällande 
arkeologi och artskydd, vilka inte ingår i 
prövningsgrunderna, men som är viktiga för 
planens genomförande. De syftar till att ge 
kommunen underlag, råd och synpunkter inför 
nästa skede i planprocessen. Kommunen får på så 
sätt möjlighet att förtydliga och/eller 
komplettera planförslaget, så att ett statligt 
ingripande kan undvikas. 

 

a) Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 
Kommunen gör bedömningen att planförslaget 
inte påverkar vattenförekomsten Baggensfjärden 
negativt med föreslagna dagvattenåtgärder. Detta 
eftersom utsläppen av föroreningar från 
planområdet till recipienten bedöms vara fortsatt 
mycket låg efter exploatering. Det framgår 
emellertid inte av planhandlingarna vad utsläppen 
blir efter föreslagna renande åtgärder för 
dagvatten. Länsstyrelsen efterfrågar en beräkning 
av reningseffekten från dagvattenåtgärderna för 
att det tydligt ska framgå att utsläppen blir 
marginella. Ökade utsläpp innebär att uppnåendet 
av miljökvalitetsnormerna försvåras eftersom det 
krävs en förbättrad vattenkvalitet. 
 
Föreslagen dagvattenlösning bygger på åtgärder 
såväl inom som utanför planområdet. 
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver 
förtydliga hur genomförandet av 
dagvattenåtgärderna utanför planområdet 
säkerställs och vem som ansvarar för skötsel av 
åtgärderna.  
 

Dagvattenutredningen har 
kompletterats med beräkningar på 
utsläppen av föroreningar till 
recipienten före respektive efter 
föreslagna reningsåtgärder för 
dagvatten. Planbeskrivningen har 
kompletterats med dessa uppgifter.  
 
Detaljplanen bedöms inte riskera att 
negativt påverka förutsättningarna att 
nå MKN i recipienten. En förutsättning 
för detta är att de åtgärder som föreslås 
i dagvattenutredningen vidtas för lokalt 
omhändertagande av dagvatten som 
rapporten föreslår.  
 
Åtgärderna inom planområdet säkras så 
lång möjligt med planbestämmelser 
som reglerar behov av fördröjande 
åtgärder.  
 
Genomförandet av åtgärder utanför 
planområdet ska säkras i 
exploateringsavtal med exploatören.  
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Länsstyrelsen är även av uppfattningen att 
kommunen med fördel reglerar dagvattenåtgärder 
inom planområdet genom planbestämmelser. På 
Boverkets temadel i PBL Kunskapsbanken, om 
dagvatten i detaljplan, finns förslag på lagenliga 
planbestämmelser om dagvatten. 
  

 
  

b) Hälsa och säkerhet 
Industri- och verksamhetsbuller 
Länsstyrelsen noterar att Trafikförvaltningen i sitt 
yttrande framhåller att den nyligen färdigställda 
bussdepån Charlottendal i nära anslutning till 
planområdet är en källa till buller som riskerar att 
inverka på boendemiljön. Länsstyrelsen anser att 
kommunen till granskning behöver tydliggöra att 
gällande riktvärden utomhus för 
bostadsbebyggelse, i enlighet med Boverkets 
vägledning 2015:21 för industri- och annat 
verksamhetsbuller, kan innehållas för bostäderna. 
Vid behov behöver det säkerställas på plankartan 
att bebyggelsen klarar gällande riktvärden. 

Ett PM angående buller från SL:s 
bussdepå samt Vattenverkets 
värmeverk har tagits fram. 
Bedömningen sammanfattas i 
planbeskrivningen.  
 
En översiktlig beräkning av 
bullerpåverkan inom aktuell detaljplan 
har gjorts med utgångspunkt ur de 
bullerutredningar som gjordes i 
samband med att depån byggdes. 
Beräkningarna visar att riktvärden för 
industri- och verksamhetsbuller klaras 
med god marginal och att 
bulleranpassning inte är nödvändig. 
 

c)  Översvämningsrisk 
Planområdet har låg möjlighet till naturlig 
infiltration då området till stor del består av berg 
med ett tunt jordlager. Dagvatten från kraftig 
nederbörd behöver därför omhändertas eller 
avledas för att minska översvämningsrisken från 
skyfall. Länsstyrelsen anser att slutsatsen i 
dagvattenutredningen (WRS 2017-06-22) 
gällande att höjdsättningen av lokalgator och 
avrinningsstråk ska planeras så att byggnader och 
infrastruktur inte kommer till skada av ett 
klimatanpassat 100-årsregn ska framgå av 
planbeskrivningen samt föras in i plankartan för 
att säkerställa dess genomförande. Länsstyrelsen 
önskar även ett förtydligande om det 
makadammagasin (magasin 2) som vattnet ska 
avledas till har kapacitet att omhänderta ett 100-
årsregn. 

För att inte riskera att byggnader och 
annan infrastruktur kommer till skada 
och för att undvika översvämningar 
inom området vid extrem nederbörd 
(t.ex. 100- årsregn) ska höjdsättningen 
efter exploatering möjliggöra att 
dagvatten från området avleds ytledes 
på lokalgator och avrinningsstråk/diken 
med hög kapacitet. Plankartan 
kompletteras med höjder som säkrar 
sekundär avrinning längs gatorna.  
 
Vid extrem nederbörd hinner inte 
vatten infiltrera i 
infiltrationsanläggningar och mark i 
samma utsträckning som vid normala 
regn. Därför behövs kapacitet att 
hantera höga flöden i avrinningstråk 
nedströms och/eller stor 
utjämningskapacitet i områden 
nedströms där översvämningar kan 
accepteras. Utanför planområdet och 
norr om Värmdö marknad finns både 
naturliga och anlagda 
utjämningssystem. Dessa behöver 
beaktas i planeringen nedströms 
planområdet för att 
utjämningskapaciteten ska bibehållas 
för att kunna fördröja intensiva flöden 
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innan de når 
huvuddagvattenledningarna. 
 

d) Arkeologi (rådgivande synpunkt) 
En arkeologisk utredning utfördes inom området 
år 2001 då inga fornlämningar påträffades. Den 
utredningen var dock inte beställd av 
Länsstyrelsen och eftersom en ny kulturmiljölag 
trädde i kraft 2014 vilket innebär att lämningar 
som är äldre än 1850 nu är fornlämningar så 
kommer en arkeologisk utredning att krävas. 
Ansökan om arkeologisk utredning görs till 
enheten för kulturmiljö. 
 

En arkeologisk utredning har utförts 
efter beställning genom Länsstyrelsen. 
Vid den arkeologiska utredningen 
påträffades inget av antikvariskt 
intresse.  
 
 

 Artskydd (rådgivande synpunkt) 
Inom planområdet förekommer bland annat 
spillkråka som är skyddad enligt 
artskyddsförordningen. Artskyddsförordningen 
(2007:845) ska således tillämpas så att 
upprätthållande av gynnsam bevarandestatus för 
skyddade arter inte försvåras.  
 
Kommunens bedömning är att planförslagets 
miljöpåverkan främst är av lokal art och att 
planen därför inte bör utgöra ett hot mot den 
ekologiska kontinuiteten i spillkråkans habitat. 
Länsstyrelsen delar denna bedömning då det finns 
liknande miljöer i omgivningarna med 
förutsättningar att bevara ekologisk kontinuitet 
för spillkråka och övriga i PM naturvärden och 
skyddsvärda träd (Ekologigruppen 2017) 
behandlade skyddade arter.  
 
Länsstyrelsen anser emellertid, i likhet med 
kommunen, att planens påverkan på 
förutsättningarna för spillkråka ändå behöver 
beaktas i den fortsatta planeringen och att 
hantering och eventuella åtgärder för att begränsa 
negativ påverkan ska redovisas i 
planhandlingarna samt att de ska säkras i 
detaljplanen eller genom avtal.  
 
Det framgår av planbeskrivningen att eventuella 
åtgärder ska ha en inventering som grund och ska 
stämmas av med Länsstyrelsen. Enligt 
Länsstyrelsen bör inventeringen även beakta 
övriga arter som kan vara relevanta med hänsyn 
till artskyddet, t.ex. sparvuggla och nattskärra. 
Planförslagets påverkan på arterna och deras 
livsmiljöer, samt konsekvenser av påverkan, bör 
också bedömas.  
 

Under våren 2018 har en inventering 
av spillkråkans habitat och 
detaljplanens påverkan gjorts. Ingen 
spillkråka har påträffats inom 
planområdet, men inventeringen visar 
att det vid en exploatering kan krävas 
åtgärder för ekologisk kontinuitet för 
spillkråka utanför området. Med 
utgångspunkt ur inventeringen ska 
förslag till åtgärder tas fram som ska 
syfta till att minska påverkan på 
arternas livsvillkor. Detta ska studeras 
innan detaljplanen antas och stämmas 
av med länsstyrelsen. Åtgärder utanför 
området avses att säkras genom avtal.  
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 Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 
(rådgivande)  
I planbeskrivningen anges att åtgärder som 
påverkar särskilt skyddsvärda träd ska samrådas 
med Länsstyrelsen enligt miljöbalken kap.12 § 6. 
Motsvarande samråd bör ingå i 
plansamrådsprocessen och ska då inte föranleda 
samråd i särskild ordning enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken. 

Påverkan och konsekvenser för särskilt 
skyddsvärda träd redovisas i 
planbeskrivningen och samråd med 
länsstyrelsen görs i planens samråds- 
och granskningsskede.  
 

 Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att planförslaget inte kan 
antas medföra betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning och 
en miljökonsekvensbeskrivning behöver därför 
inte upprättas. 

Synpunkten noteras.  

2. Trafikförvaltningen SLL (TF) 
a) Exploatering i kollektivtrafiknära läge 

Trafikförvaltningen (TF) är överlag positiv till 
planförslaget. Inom de regionalt prioriterade 
lägena för stadsutveckling bör en tät struktur i 
närhet till kollektivtrafik eftersträvas. 

Synpunkten noteras.  

b) Buller från bussdepå  
TF:s nya bussdepå Charlottendal ligger nära 
planområdet, och det är en källa till buller. 
Bussdepåns verksamhet måste beskrivas i 
planbeskrivningen. Det behöver även göras en 
bullerutredning rörande det industribuller som 
depån genererar då detta typiskt sker på tider då 
påverkan på boende blir stor. Beroende på utfall 
av bullerutredningen behöver 
planbestämmelserna kompletteras med 
skyddsbestämmelser.  
 
Depån är fullskalig med verkstad, tvätt, 
bränslepåfyllning och uppställning. Den försörjer 
hela Nacka och Värmdö med en kapacitet för ca 
140 bussar. Detaljplanen behöver säkerställa att 
bussdepåns verksamhet inte begränsas eller 
påverkas och att TF står skadelösa för alla 
kostnader som kan uppstå till följd av att 
bullernivåer från bussdepån ska klaras. 
 

Se svar 1b ovan.   

3. Lantmäteriet 
Delar av planen som måste förbättras 
a) Grundkarta  

Förhållandet teckenförklaring och tecken som 
förekommer i grundkartan behöver ses över.  
 

Teckenförklaringen ändras enligt 
lantmäteriets synpunkt. 

b) Plankarta och bestämmelser  
De administrativa bestämmelserna ”g” och ”u” ska 
avgränsas av administrativ gräns eller 
användningsgräns. 

Gränserna ändras enligt synpunkt. 
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c) Plan- och genomförandebeskrivning  
Stycket om ledningsrätt respektive 
förrättningskostnader (s.29) här behöver ändras. 
Det är endast är ledningshavaren som är behörig 
att ansöka om ny ledningsrätt. Det ansvaret kan 
inte läggas på annan part.  

Texten ändras enligt synpunkt. 

Delar av planen som bör förbättras 
d) Grundkarta  

Grundkartan bör inte vara äldre än 3 månader.  
 

En ny grundkarta kommer tas fram till 
planens granskningsskede.  

e) Plankarta och bestämmelser  
Plankartan innehåller många illustrationer. Det är 
lätt att misstolka illustrationerna för 
bestämmelser.  
 

Användningen av illustrationer ses 
över till granskningen för att det ska 
vara tydligt. 
 

f) Plan- och genomförandebeskrivning  
I planbeskrivningen står att ”Lekplatser ska 
anordnas på kvartersmark”, men i plankartan 
finns bara en illustration som saknar rättsverkan. 
Detta kan leda till missförstånd.  

 

Lekplatsens läge illustreras i 
plankartan, eftersom platsen för lek 
inte anses behöva preciseras i 
detaljplanen. Att lekplats ordnas på 
lekyta i söder regleras med 
planbestämmelse.  

g) Övrigt  
Lantmäteriet har inte tagit ställning till innehållet 
i fastighetsförteckningen.  

 
Lantmäteriet ger en eloge för en bra redovisning 
av avtalsfrågorna på s.26. 

Synpunkten noteras.  

4. Storstockholms brandförsvar (SSBF) 
a) Hantering av olycksrisker 

Planområdet ligger i närheten av Ekobackens 
värmeverk. SSBF rekommenderar att kommunen 
utreder om det finns någon risk förknippat med 
detta och isåfall anpassar skyddsåtgärder därefter.  
 
I övrigt har SSBF ingen kännedom om några 
riskkällor som bedöms kunna påverka 
planområdet i sådan omfattning att de behöver 
utredas vidare.  

Eventuella risker från Ekobackens 
värmeverk har utretts och 
sammanfattats i ett PM som biläggs 
planhandlingarna och sammanfattas i 
planbeskrivningen.  
 
Olyckshändelser vid fjärrvärmeverket 
bedöms inte utgöra någon risk för den 
planerade bebyggelsen. Något behov 
av åtgärder eller anpassning av 
bebyggelsen med hänsyn till 
fjärrvärmeverket bedöms därför inte 
föreligga.  
 

b) Möjlighet till räddningsinsatser  
Eftersom det är ett nytt område behöver 
brandposter uppföras inom området. För ett 
konventionellt brandpostsystem rekommenderar 
SSBF ett avstånd på max 75 meter från brandpost 
till uppställningsplats för räddningsfordon, dvs. 
som mest 150 meter mellan två brandposter. Mer 
information finns i vägledningsdokument 
VL2014-124.  
 

Platser för uppställning av 
räddningsfordon finns på gatorna i det 
nya bostadsområdet. SSBF:s 
rekommendationer för avstånd mellan 
brandposter ska tillgodoses i planens 
genomförande.  
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Värmdö kommun har avtal om att kunna nyttja så 
kallat alternativsystem vid mindre bebyggelse. I 
detta fall är exploateringen för stor för att detta 
ska kunna tillämpas.  

c) Fortsatt samverkan 
SSBF rekommenderar fortsatt samverkan kring 
frågorna om det finns osäkerhet i hur ovanstående 
yttrande ska beaktas i resterande del av 
planprocessen. 

Synpunkten noteras.  

5. Svenska kraftnät 
 Svenska kraftnät har ingenting att erinra mot 

upprättat förslag.  
 
Vi har inga ledningar i anslutning till det aktuella 
planområdet men det kan finnas 
regionnätsledningar i närheten, regionnätsägaren 
bör därför höras i samrådet. 
 
Svenska kraftnät anser att detta ärende är avslutat 
från Svenska kraftnäts sida och önskar inte 
medverka i det fortsatta remissförfarandet 
förutsatt att planområdet inte förändras.  
 
Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av 
er till oss. Svenska kraftnäts anläggningsobjekt 
finns att hämta via Geodataportalen, 
www.geodata.se. För övergripande information 
rörande Svenska kraftnäts framtida planer för 
stamnätet för el hänvisar vi till Perspektivplan 
2025 och Nätutvecklingsplan 2016 - 2025. Dessa 
dokument finns publicerade på vår webbplats, 
www.svk.se. 

Synpunkten noteras. Vattenfall fick 
möjlighet att yttra sig i samrådet.  
 
 

6. Sjöfartsverket 
 Sjöfartsverket konstaterar att planförslaget inte 

berör sjötrafik och avstår därför från att lämna 
yttrande. 
  

Skrivelsen noteras.  

7. Omsorgs- och välfärdssektorn, IFO stöd och insatser 
 Trygghetsfrågor 

I det här läget har avdelningen inget att yttra sig 
om, det vore bra att någon gång i processen lyfta 
trygghetsfrågor. Omsorgs- och välfärdssektorn 
kan svara på frågor och ge input kring 
brottsförebyggande rörande ungdomar i syfte att 
öka upplevd trygghet i utemiljöer. Även 
ungdomsrådet kopplat till kultur- och 
fritidsavdelningen kan vara intresserade att delta i 
någon form. Eventuellt kan kommunens 
trygghetsråd genomföra hearings eller liknande.  

Avdelningens bedömning är att 
planerat bostadsområde har goda 
förutsättningar att upplevas tryggt. 
Områdets läge eller planerad 
bebyggelsestruktur bedöms inte ha 
sådana egenskaper att det skulle 
medföra några större risker för brott 
eller upplevd otrygghet. De 
tillkommande bostäderna nås via Blå 
Blomvägen eller belyst gång- och 
cykelväg från centrum och ligger i 
anslutning till ett befintligt 
bostadsområde.  
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Ett resonemang kring detta förs in i 
planbeskrivningen.  

8. Omsorgs- och välfärdssektorn, utvecklingsavdelningen 
 Behov av gruppbostäder 

Det behövs flera gruppbostäder, vilka helst ska 
vara i ett våningsplan. Det är viktigt att ett 
flerbostadshus inom planområdet har en tillåten 
byggnadsarea som möjliggör att det inryms en 
gruppbostad i ett våningsplan.  
 

Frågan hanteras i samarbete med 
omsorgs- och välfärdssektorn, som 
efter samrådet ser större behov av 
servicelägenheter istället för 
gruppbostäder.   

9. Kultur- och fritidsavdelningen/Kultur- och utbildningssektorn 
a) Behov av helhetsbild 

Det behövs en helhetsbild över området kring 
Charlottendal för att kunna ta ställning till 
detaljplanen. De projekt som pågår i Gustavsberg 
behöver beaktas eftersom de också kommer ta 
naturområden i anspråk. 
 

Synpunkten noteras. I Ekobacken pågår 
för närvarande ett programarbete för 
utvecklingen i ett område nära 
detaljplanen.  

b) Bevara större rekreationsytor  
Grönstrukturplanen anger att planområdet har en 
påtaglig nyttjandegrad. Områdets naturvärde och 
upplevelsevärden för skogskänsla är viktiga att 
beakta liksom att delar av området finns utpekat 
som en del i ett ekologiskt stråk och 
spridningsväg. Kultur- och utbildningssektorn 
anser därför att området bör exploateras i mindre 
omfattning till fördel för bevarande 
rekreationsområden.  
 
Området används för rekreation och har ett stort 
värde som social mötesplats. Det enda relativt 
platta området är inom planområdet. Naturmark 
ska vara lättillgänglig för att ge stor påverkan på 
människors välbefinnande. Om de planerade 
husen beskrivna i detaljplanen byggs, påverkas 
rekreationsvärdet i området. 
 
I planhandlingarna bedöms att andra 
rekreationsytor finns i närområdet. Två 
tillgängliga, mindre ytor finns i området. De 
hänger dock inte ihop och närmast branten är det 
olämpligt för yngre barn att vistas. Övriga 
närliggande områden har låg kvalitet för 
rekreation och är svårtillgängliga, utgörs av 
våt/sumpmark med stora inslag av ung skog.  
 

I detaljplan 101 för stora delar av södra 
Gustavsberg ingick aktuellt område 
med föreslagen kvartersmark för 
bostadsbebyggelse. Området lyftes ur 
detaljplanen vid planens antagande på 
grund av störningar från närliggande 
värmeverk.  
 
Alternativa placeringar av 
bostadsbebyggelsen har studerats tidigt 
i planarbetet. Det har bland annat 
funnits planer på att utvidga 
planområdet österut för att på så sätt 
möjliggöra en mer sammanhållen 
bebyggelse kring Blå Blomvägen och 
att då kunna spara mer av den 
värdefulla tallskogen. De olika 
alternativa förslagen har refuserats 
bland annat eftersom 
markanvändningen som befästs i 
tidigare planarbete (Dp101) begränsar 
handlingsutrymmet för nuvarande 
planförslag.  
 
Plan- och exploateringsavdelningen 
håller med om att aktuellt planområde 
har höga värden för bland annat 
rekreation och att möjligheten till 
rekreation inom detta område kommer 
att försvinna till följd av detaljplanens 
genomförande.  
 
I detaljplanen planläggs ett stråk som 
naturmark i den nya gatans 
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förlängning. Detta säkrar allmänhetens 
tillgänglighet till omgivande natur. I 
samband med planarbetet ska också 
säkras att nya stigar anläggs i 
omgivande natur och att 
framkomligheten förbättras, bland 
annat genom gallring i skogen.  
  
Avdelningen bedömer att det finns 
rekreationsmöjligheter i omgivande 
naturområden även efter planens 
genomförande, men att planen innebär 
en försämring i detta hänseende.  
 

c) Tätortsnära natur  
Arbete pågår för att bilda ett naturreservat i 
Kvarnsjön, Knuts hav och Holmviksskogen. Detta 
är positivt, men det är för långt bort för att 
kompensera för den bostadsnära naturen som 
försvinner till följd av planförslaget.  
 

Plan- och exploateringsavdelningen 
noterar synpunkten. Viss kompensation 
för ianspråktagandet av 
rekreationsområdet görs inom ramen 
för planarbetet. Se svar ovan.  

d) Stora spontanytor behövs 
Spontanmötesytor för de äldre barnen bör 
planeras in i detaljplanen för att öka säkerheten 
för barnen. För att uppmuntra till lek och rörelse 
är det viktigt att lekytorna inte blir för små, att 
pulkabacken sparas och att möjlighet till utelek 
finns lättillgänglig.  

I området för flerbostadshusen planeras 
för en lekplats för bollek för större 
barn. Tillgängligheten i naturområdet 
väster om detaljplanen ska förbättras 
genom gallring och en gångstig. Här 
finns område för spontanlek.  
 

e) Skola och förskolas behov av närnatur 
Det finns beslut på att bygga en förskola inom 
”Skoltomten” på Gustavsberg 1: 187. Närliggande 
naturområden är viktigt för skolor och förskolors 
verksamhet, då vistelse i natur är en del av 
skolornas uppdrag. Undervisningen ska ge 
eleverna möjligheter att vistas i naturen för att 
bland annat förstå samspelet mellan natur och 
människa, de ekosystemflöden som finns samt 
skapa en förståelse för naturens värde. Om 
närliggande naturområden bebyggs försämras 
barnens möjligheter till naturvistelse.  
 
Området med skog vid sidan om aktuellt 
planområde bedömer kultur- och 
utbildningssektorn inte vara optimal för barn och 
unga att visas i. Slyskogen är tät, kuperad eller 
består av våtmark. Kultur- och utbildningssektorn 
bedömer att de äldre skolbarnen kan nyttja 
naturreservatet Holmviksskogen men de yngre 
barnen behöver naturområden på närmre håll.  
 

Plan- och exploateringsavdelningen 
håller med om att kringliggande 
naturmark inte har samman möjligheter 
till rekreation och lek som området 
som planläggs, bland annat på grund av 
att det har ett större avstånd till 
planerad förskola och befintliga 
bostäder.  
 
Detaljplanen säkerställer ett allmänt 
stråk till omgivande naturområde i den 
tillkommande gatans förlängning. Norr 
om planerad skoltomt finns ett område 
som är skyddat som naturmark i 
gällande detaljplan (101).  
 
Plan- och exploateringsavdelningen 
bedömer att det trots förtätning i 
området finns viss möjlighet till 
naturlek i nära anslutning till planerad 
skola och förskola.  
 

f) Föreningslivet/orienteringen  
Strax norr om området ligger Farstaborg, som 

Informationen läggs till i 
planbeskrivningen.  
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även är basen för Gustavsbergs orienteringsklubb.  
10. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 
PBL 
a) Byggnaders placering och utformning 

Nämnden anser att den minsta tomtstorlek som 
anges i planbeskrivningen bör tas med även på 
plankartan så att det tydligt framgår vad som är 
den minsta tomtstorleken och även 
uppmärksamma planförfattaren att villornas 
uteplats på pelare kan, beroende på höjden, 
komma att räknas in i den totala byggnadsarean 
och påverka byggrätten. 
 
Nämnden anser att antalet våningar och höjden på 
flerbostadshusen ska anpassas efter terrängen för 
att bevara naturmiljön. 
 

Synpunkterna noteras och plankartan 
ändras enligt synpunkterna.  
 
Intill planerade flerbostadshus skyddas 
en del naturmark och fem träd med 
dokumenterat höga naturvärden i 
detaljplanen.  

Miljöbalken 
b) Dagvatten och pumpstationer 

Nämnden anser att de dagvattenlösningar som 
föreslås i planbeskrivningen är miljöeffektiva. 
Detta då de bygger på att så mycket vatten som 
möjligt ska kunna ledas till gräsytor eller 
planteringsytor där vattnet ska kunna fördröjas 
och föroreningar fastläggas i vegetationen. Vidare 
ser nämnden positivt på att gårdsytor föreslås 
anläggas med genomsläppliga material för att så 
långt möjligt minska ytavrinningen och en ökad 
föroreningsbelastning på recipient.   
 
Recipienten Farstaviken är redan hårt belastad av 
föroreningar. Farstaviken är även en del av 
Baggensfjärden som i dagsläget har 
otillfredsställande ekologisk status och inte heller 
uppnår god kemisk status enligt VISS, vilket även 
nämns i planbeskrivningen. Det är därför viktigt 
att tillräckliga åtgärder vidtas för att detaljplanen 
inte ska innebära en ökad belastning. Nämnden 
bedömer att de åtgärder som föreslås i 
planbeskrivningen är tillräckliga och har inget 
ytterligare att yttra.  
 

Synpunkten noteras. Hantering av 
dagvatten inom området ska 
säkerställas med planbestämmelser på 
plankartan. Genomförande av åtgärder 
utanför området avses att säkras i 
exploateringsavtal.  

c) Buller från kross 
Enligt planbeskrivning ska riktvärdena för såväl 
trafikbuller som byggbuller underskridas inom det 
planerade bostadsområdet. Nämnden har inget att 
tillägga vad gäller det.  
 
Nämnden vill poängtera att det på fastigheterna 
Gustavsberg 1:436, 1:464, 1:433 samt 1:7 finns 
kross- och sorteringsverksamhet. Bullret som 
uppkommer från de verksamheterna räknas som 

JM har två krossverksamheter i 
Ekobacken, etapp 1 och 2. Den ena har 
tillstånd till 31 januari 2020 och den 
andra till 1 april 2020. Tillstånden för 
krossverksamheterna kommer att ha 
löpt ut innan det är aktuellt med 
inflyttning i de bostäder som planeras i 
aktuell detaljplan.  
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industri- och annat verksamhetsbuller. 
Olägenhetsbedömning vid ny bostadsbebyggelse 
görs i detaljplane- eller bygglovsskedet utifrån 
Boverkets vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller tabell 1 och 2.  
 

d) Radon 
Planområdet ligger inom normalriskområde för 
markradon. Enligt planbeskrivningen ska det 
säkerställas att riktvärdet för radon innehålls i 
bostäderna för byggnation. Nämnden har 
ingenting att tillägga.  
 

Synpunkten noteras.  

e) Strålning från el-, data- och teletrafik 
Sträva efter att utforma och placera nya 
kraftledningar och andra elektriska anläggningar 
så att exponering för magnetfält begränsas.  
 

Synpunkten noteras.  

f) Markföroreningar 
På de områden som ska bebyggas med 
bostadsfastigheter tillämpas generellt 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning (KM) vid bedömning av 
föroreningsnivåer i marken. Inom det planerade 
planområdet har nämnden inte någon uppgift om 
att det ska finnas kända markföroreningar. Det 
kan dock fortfarande förekomma förorenade 
fyllnadsmassor eller föroreningar från annan källa 
i marken varför undersökningar alltid behöver 
göras av marken innan markarbeten tar vid.  
 
Påträffas förorening ska nämnden upplysas och en 
utredning kring lämpliga efterbehandlingsåtgärder 
tas fram. Anmälan behöver alltid lämnas in till 
nämnden innan efterbehandlingsåtgärder tas vid. 
Detta enligt 10 kap. miljöbalken samt 28 § 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. 
 

Synpunkten noteras. Eftersom marken 
är relativt opåverkad naturmark 
bedöms det inte finnas några 
markföroreningar.  

11. Skanova  
 Skanova har ingen erinran.  
12. Vattenfall eldistribution AB 
 Vattenfall anser inte att område för elnätstation 

ska styckas av till en egen fastighet eftersom 
Vattenfall inte kommer äga marken där 
elnätstationen placeras. Det skapar bara 
frågetecken vem som ska äga denna mark. 
Vattenfall anser att det är bättre att föreningen 
äger marken. 
  

Planbeskrivningen justeras så att det 
framgår att marken inte kommer 
styckas av till en egen fastighet.  

13. Bostadsrättsföreningen Charlottendalshöjden, Gustavsberg 1:267 
a) Generellt 

Kommunens växande problem med trafikfrågor, 
Kommunen arbetar med frågorna bland 
annat genom grönstrukturplan för 
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kollektivtrafik, avsaknad grönstrukturplan, 
rekreation och rörelseyta för barn behöver lösas 
innan man gör detaljplaner som förvärrar 
situationen.  
 

Gustavsberg som antogs i 
kommunfullmäktige 2014 och 
Infartsparkeringsplan för hela 
kommunen som antogs av tekniska 
nämnden 2016.  

b) Trafiksituationen på Blå Blomvägen 
Bostadsrättsföreningen anser att Blå Blomvägen 
inte klarar den ökade belastning med som 
planförslaget innebär, eftersom det kommer leda 
till ökade olycksrisker. Föreningen har tidigare 
påpekat trafiksituationen flera gånger, med det 
har inte åtgärdats. Den är inte en återvändsgata, 
vilket anges i planen, utan försörjer mer än 120 
hushåll.  
 
Det finns trafikproblem på Blå Blomvägen: det är 
för höga hastigheter, trånga möten, för lite plats 
för gång- och cykeltrafik och en osäker miljö för 
barn. Befintliga förråd skymmer utfarter från 
parkeringar och gräsmattor och gångvägar. Vägen 
används för bollspel och cykling eftersom 
området saknar lekplatser för större barn, och 
barn springer ibland spontant ut på Blå 
Blomvägen.  
 
 

Planbeskrivningen förtydligas 
angående återvändsgatan Blå 
Blomvägen. Den allmänna gatan slutar 
i anslutning till planområdet. Gator på 
kvartersmark leder vidare in i 
kvarteren. 
 
I samband med att en skola planeras att 
uppföras inom skoltomten ser 
kommunen över trafiksäkerheten för 
gång- och cykeltrafikanter i området. 
Bland annat ska trafiksäkerhetsåtgärder 
och behov av en gång- och cykelbana 
längs Blå Blomvägen studeras.  
 
Plan- och exploateringsavdelningen 
håller med om att det inte är en optimal 
placering av parkeringsplatserna inom 
brf:ens fastighet som innebär att man 
backar ut på gatan.  
 

c) Byggtrafik 
Tung trafik på Blå Blomvägen under byggtiden, 
kommer att orsaka störningar, både för 
entreprenörer och boende. Det kommer att krävas 
stopp och start vid möten, de dolda utfarterna 
kommer bli mer utsatta för olycksrisker med tung 
trafik, och ha ännu svårare at köra ut.  
 
Blå Blomvägens befintliga vägskador kommer 
förvärras med mer tung trafik. Vändplanen är inte 
stor nog för både genomfartstrafik och tung 
byggtrafik 
 

Eventuella skador vägar orsakade av 
byggtrafik ska återställas av 
exploatören. 

d) Synpunkter på planförslaget och husen 
Föreningen önskar se vidare planer för 
småhusdelen för att kunna lämna kommentarer.  
 
Föreningen anser att det behövs en gång- eller 
cykelväg ut från området i den södra delen. 
 
Hyreshusen är för höga och skiljer sig från 
omgivande arkitektur och områdets övriga 
utseende. De kommer skymma utsikten mot 
naturen, eftersom de ligger på den högsta platsen. 
Planförslaget behöver ta större hänsyn till 
topografin, smälta in i grönområdet och anpassas 

Planförslaget ger en öppning i 
bebyggelsen i de södra delarna av 
planområdet. I angränsning till 
planområdet finns allmän platsmark 
natur, vilket innebär att alla kan röra 
sig på marken. Plan- och 
exploateringsavdelningen ser ingen stor 
allmän nytta av en anlagd gångväg till 
områdets södra del.  
 
Flerbostadshusens utbredning har 
minskats för att möjliggöra att 
naturmark kan sparas. Husen varierar 
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till befintlig bebyggelse för att det ska bli ett 
sammanhållande område, vilket anges i 
planbeskrivningen.  
 
Det saknas visioner, kreativitet och kunskap för 
att utnyttja den kulturella särarten, det behövs för 
att förtätningar ska bli lyckade. 
 

mellan tre till som högst fem våningar 
med högsta byggnadsvolymen i 
områdets norra del. Detta bedöms vara 
en lämplig skala som ansluter till 
befintliga flerbostadshus som är mellan 
3-4 våningar. I planförslaget ska 
gavelpartierna på två av husen uppföras 
på pelare för att ansluta till 
naturmarken på ett bra sätt och för att 
kunna spara naturliga marknivåer 
under huskroppen.  
 

e) Begränsa störningar 
Bostadsrättsföreningen anser att det är extremt 
viktigt att begränsa störningar för boende i 
utbyggnadsskedet. Föreningen befarar att 
byggperioden blir lång eftersom det är två 
byggherrar i detaljplanen och påpekar att 
Charlottendalshöjden har utsatts för buller under 
många år, bland annat från Ekobacken och från i 
Charlottendal.  
 

Buller från byggskedet är inget som 
regleras i en detaljplan. 
Naturvårdsverket har angivit riktvärden 
för acceptabla ljudnivåer från 
byggplatser, som ska vara en 
utgångspunkt och vägledning för 
bedömning som görs i varje enskilt fall. 
Byggbuller bör enligt råden begränsas 
så långt det är praktiskt möjligt. 
 
Exploatören ska under planens 
genomförande ta fram ett 
egenkontrollprogram för hur man ska 
hantera buller och damm för att orsaka 
så minsta möjliga störningar för boende 
i omgivningen.  
 

f) Grönstruktur och rekreation 
Föreningen är kritisk till kommunen går vidare 
med detaljplaner som innebär att naturvärden 
förstörs och miljön försämras för barn, trots att 
man har insikt om det. Det är brist på tillgängliga 
rekreationsytor, miljöer för spontanlek och lek för 
äldre barn i västra Charlottendal. Planförslaget 
innebär att detta försämras för de boende och den 
visar ingen hänsyn till den kommande förskolans 
behov av grönyta. Den grönyta som lämnas 
bakom den nya bebyggelsen är inte användbar. 
 
Som kompensation för att befintliga 
närrekreationsområden försvinner, önskar 
bostadsrättsföreningen att kommunen förbättrar 
tillgängligheten och kollektivtrafiken till övriga 
rekreationsområden i kommunen eftersom det är 
viktigt för hälsan att vistas i naturen. Vid 
samrådsmöten hänvisas till en förtätad stad och 
centrumbebyggelse. Resultatet blir ett ökat 
bilkörande eftersom de flesta rekreationsområden 
i kommunen måste nås med bil. Föreningen anser 
att förtätningen inte stämmer överens med 

Plan- och exploateringsavdelningen 
håller med om att aktuellt planområde 
har höga värden för bland annat 
rekreation och att möjligheten till 
rekreation inom detta område kommer 
att försvinna till följd av detaljplanens 
genomförande. Avdelningen bedömer 
dock att det finns 
rekreationsmöjligheter i omgivande 
naturområden. I planens 
exploateringsavtal ska säkras att 
tillgängligheten i naturområdet väster 
om detaljplaneområdet ska förbättras 
bland annat genom nya gångstigar och 
gallring.  
 
I detaljplanen planläggs ett stråk som 
naturmark i den nya gatans 
förlängning. Detta säkrar allmänhetens 
tillgänglighet.  
 
I planområdets norra del föreslås en 
lekyta för större barn.  
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Del D. Sakägare och myndigheter som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda 
 

kommunens vision av ”Skärgårdens mötesplats” 
och andra utfästelser om den gröna kommunen 
och rekreation.  
 
Värmdö kommun måste bli bättre på att 
inkorporera förtätning med tillgängliga grönytor 
och rekreation, vilket många andra kommuner 
visar exempel på. I Hammarby sjöstad är 
friytestandarden 15 kvm gårdsyta per lägenhet, 
och 25-30 kvm gårds- och parkyta per lägenhet 
inom 300 meters avstånd. Exploatering ska 
kompenseras med biotoper som är till nytta för 
den biologiska mångfalden i närområdet, och 
särskild värdefull natur undantas från 
exploatering och nya grönområden skapas. 
Målsättningen är att 30 % av området ska vara 
grönyta – användbar grönyta.  
 

 
Synpunkten om kollektivtrafik till 
övriga naturområden i kommunen 
noteras, men hanteras inte i denna 
detaljplan.  
 
Plan- och exploateringsavdelningen 
noterar synpunkten om att inkorporera 
grönytor i förtätningen.  

g) Synpunkter på samrådsmötet 
Föreningen upplever att man inte fick svar på sina 
synpunkter om trafiksituationen under 
samrådsmötet. Det svar som kommunens 
tjänstemän och andra representanter kunde ge var 
att man skulle ”titta på frågan”. Detta upplever 
bostadsrättsföreningen som nonchalant, som ett 
tecken på okunskap samt brist på respekt för 
verkligheten. 

Ett öppet husmöte hölls under samrådet 
i syfte att informera om planförslaget. 
Representanter från plan- och 
exploateringsavdelningen närvarade 
och besvarade frågor om 
detaljplaneförslaget.  
 
Det är viktigt att kommunens 
representanter ger korrekta och sakligt 
underbyggda svar. Vid ett samrådsmöte 
är det inte alltid möjligt att besvara 
frågor som inte ingår i 
detaljplaneförslaget eller övriga 
sakfrågor som inte är utredda. Plan- 
och exploateringsavdelningen anser 
inte att detta är ett tecken på 
nonchalans eller okunskap.  
 
Plan- och exploateringsavdelningen 
informerar inom ramen för 
detaljplaneprocessen om att synpunkter 
ska lämnas in skriftligt till kommunen 
under planens samråds- och/eller 
granskningsskede. Synpunkterna 
bemöts sedan av kommunen i en 
samrådsredogörelse (denna) och/eller 
ett granskningsutlåtande.  
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Fastighetsbeteckning/myndighet Ej tillgodosedda synpunkter 
Kultur- och fritidsavdelningen, Kultur- och 
utbildningssektorn  
 

• Ta ett helhetsgrepp på planeringen i 
området  

• Bevara större rekreationsytor  
• Bostadsnära natur försvinner. Kan inte 

kompenseras av naturreservat längre bort.  
• Spontanytor behövs  
• Skola och förskolas tillgång till närnatur 

försämras  
 

Bostadsrättsföreningen Charlottendalshöjden, 
fastigheten Gustavsberg 1:267 

• Blå Blomvägen klarar inte den ökade 
belastningen och tung trafik. 

• Flerbostadshusen är för höga.  
• Större hänsyn behövs till topografin och 

naturen. 
• Värdefull rekreationsyta tas i anspråk. Det 

som blir kvar är av sämre kvalitet.  
 
 
 
 
 
Värmdö 2018-10-25 
PLAN- OCH EXPLOATERINGSAVDELNINGEN 
 
 
 
Fredrik Cavallin  Linnéa Olofsson   
Planchef   Planarkitekt 
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BILAGA 1. FASTIGHET SOM INKOMMIT SOM INKOMMIT MED 
SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDET 
 
• Bostadsrättsföreningen Charlottendalshöjden, fastigheten Gustavsberg 1:267  
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