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BEHOVSBEDÖMNING 
DETALJPLAN FÖR NÄVERÄNGSVÄGEN N1, VÄRMDÖ KOMMUN 
 

SAMMANFATTNING 
Planområdet präglas av äldre bebyggelse på stora tomter med trädgårdar. Även i de nyare delarna av bebyggelsen med små tomter finns mycket grönska. 
Inom planområdet finns två mindre naturområden med vissa naturvärden och rekreativa värden. Det största obebyggda grönområdet är blandskogen 
söder om Näverängsvägen som är viktig för den biologiska mångfalden och för rekreation. Denna skog är belägen utanför planområdet. Det finns också 
sparad naturmark på tomterna. De flesta fastigheterna är idag bebyggda med fritidshus eller enbostadshus i form av friliggande villor av blandad ålder 
och storlek. Tomtstorlekarna varierar stort, från ca 650 kvm i den västra delen som är mer tätbebyggd än den östra delen där fastigheterna uppgår till 
7000 kvm.  
 
För människors hälsa utgörs risk av hästhållning (allergirisk och lukt) och antagna områden med hög radonaktivitet. Markföroreningar har undersökts 
på en fastighet. I vissa områden ligger bebyggelse på siltig (finkorning) mark. Silt kan innebära att en mer komplicerad grundläggning behövs och silt 
har sämre genomsläpplighet för regnvatten. Silt på sluttning ger stor skredrisk om hydrologin i marken ändras över tid. Dagvatten infiltreras idag inom 
planområdet. En del av fastigheterna är anslutna till det kommunala VA-verksamhetsområdet.  
 
Viss icke ianspråktagen mark tillåts bebyggas och stora fastigheter tillåts styckas och bebyggas. Planen kan innebära en ökning av ca 40 nya bostäder i 
planområdet varav 10 av dessa ligger i idag icke ianspråktagen mark.  
 
Planen ger möjlighet för de bostadsfastigheter som troligen är bullerstörda att upprätta bullerdämpande åtgärder. Planen medger ej hästhållning. Nya 
bostäder ska uppföras radonsäkert. Fastigheten med förorenad mark ska saneras innan bygglov prövas. Lera och silt vid grundläggning är upp till varje 
fastighetsägare att beakta, dock ska dagvatten omhändertas lokalt (LOD). Samtliga fastigheter ska anslutas till kommunalt VA och fastigheterna i östra 
delen av planområdet ansluts till kommunal dagvattenhantering för fastigheter. 
 
Delar av icke ianspråktagen naturmark kommer dock bebyggs, främst i planområdets norra delar, och ett 30-tal fastigheter tillåts förtätas. Detta kommer 
att öka antalet boende i området och således också biltrafiken inom området och den påverkan det har på miljön (buller och luftkvalitet). Bra kollektiv-
trafik finns dock i direkt anslutning till planområdet. De fastigheter som ligger längst in i området har ca 800 m till hållplats.  
 
Landskapsbilden påverkas och om konsekvenserna blir av positiv eller negativ art är beroende på byggnaders utformning och placering. Ytterligare 
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bebyggelse och mer hårdgjorda ytor påverkar även dagvattnets möjlighet till infiltration. Detta kan påverka och försvåra avrinningen inom området, 
speciellt på de ställen som vilar på silt. Dagvattenutredningens åtgärdsförslag ska följas för att minimera riskerna för översvämning. Om klagomål 
uppkommer kan hästverksamheten tvingas upphöra.  
 
Att fastigheten med förorenad mark saneras är bra för både människor och miljö. Nya byggnader byggs radonsäkert och planen innebär ingen förändring 
för befintliga byggnader. Att samtliga fastigheter ansluts till kommunalt VA får positiva effekter för miljön.  
 
Planen innebär vidare att vatten- och avloppsförsörjningen förbättras genom anslutning till det kommunala VA-nätet och planen ger också möjlighet att 
förbättra dagvattenavrinningen från fastigheter som riskerar att översvämmas genom en ny dagvattendamm med ökad fördröjningseffekt. 
 
Genomförandet bedöms inte innebära några påtagliga risker för människors hälsa och miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskridas. Planen medger 
inga förändring i något naturområde som har erkänd skyddsstatus. Ett ca 2 hektar stort naturområde föreslås för friliggande villor. Området har naturin-
venterats enligt SIS-standard på nivå detalj. Exploatering måste ske med hänsyn till vissa kriterier vilka hanteras i det fortsatta planarbetet. Speciell 
hänsyn behöver har tagits till tillgängligheten genom planområdet genom att gena passager säkerställs i nybyggnadsområden. Värdefulla träd sparas 
genom en bestämmelse som föreskriver att marklov krävs för att ta ner träd med en viss diameter.  
 

MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 
Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att planens genomförande inte innebär risk för be-
tydande miljöpåverkan. Detta motiveras av att planen i huvudsak följer översiktsplanens in-
tentioner, hanterar frågor om risker och säkerhet och inte försämrar livsmiljöer för växter 
och djur inom planområdet. Detta innebär att en miljöbedömning inklusive MKB inte behö-
ver utföras. 
 

BEDÖMNING 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan 
upprättas eller ändras om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Denna behovsbedömning är underlag till bedömningen om detaljplanens genomförande kan 
medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning genomföras och 
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en miljökonsekvensbeskrivning upprättas (4 kap. PBL 43 §). Betydande miljöpåverkan innebär att väsentlig påverkan sker på ett eller flera 
miljövärden. Det ska motsvara sådan miljöpåverkan som man inte på ett enkelt sätt kan överblicka och åtgärda, eller där osäkerheten om planens 
miljöeffekter är stora och komplexa. Bedömningarna i ett tidigt skede i planprocessen är preliminära, och ny kunskap som tillförs planarbetet kan 
innebära att bedömningarna måste omvärderas. 
 
Förutom att vara underlag för att bedöma om planens genomförande innebär betydande miljöpåverkan kan checklistan nedan användas till att 
utreda vilka typer av faktorer och frågor som kan behöva beskrivas vidare under planarbete.  
 

DETALJPLANEN OCH DESS SYFTE 
Värmdö kommun har påbörjat arbetet med detaljplan för Näverängsvägen, N1. Planområdet innefattar ca 50 fastigheter och ligger på Värmdö-
landet, ca fem km öster om Gustavsberg och ca två km sydväst om Hemmesta Centrum. Planen har stöd i gällande översiktsplan där området är 
utpekat som ett prioriterat förändringsområde. I kommunens prioriterade förändringsområden ska bebyggelsen anpassas för permanentboende 
vilket innebär att planen möjliggör VA-utbyggnad, breddade vägar, hantering av kulturmiljövärden och möjliggör för en förbättrad dagvattenhan-
tering.   
 
Målet med planen är att anpassa området för permanentboende, hantera kulturmiljövärden i området samt tillåta viss förtätning. Detaljplanen 
anger riktlinjer för bebyggelseutvecklingen samt underlättar utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten. Planen säkrar även mark för väg-
områden, gång- och cykelvägar och naturområden.  
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CHECKLISTA  
Platsen - Planen - Påverkan 
Checklistan nedan är indelad i Platsen – Planen – Påverkan för att få en överblick av de miljö- och hälsoaspekter som kan förändras eller påver-
kas av planens genomförande. Utifrån bedömda aspekter görs bedömningen om planen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. 
 
 

PFO Näverängsvägen 
 

Aspekter att belysa 
 
 

Beskrivning av planområdet 
Platsens utseende, verksamheter, 
egenskaper och känslighet.  

 

Beskrivning av planförslaget 
Vad planen medger och påverkar.   

Påverkan av planens    
genomförande  

Påverkans storlek, typ och omfatt-
ning. Risk för miljö och hälsa. 

Risk för betydande      
miljöpåverkan  

(påverkan av sammanslagna ef-
fekter vara betydande) 

 
Ja 

 

 
Nej 

 

 
Beskrivning 

 

Mark, vatten, landskap 
• Topografi, geologi, jordarter 
• Hydrologi, ytvatten, grundvatten 
• Avrinningsområde, ev. vattenfö-

rekomst enligt VISS/Vattenkartan 
• Landskapsbild (historia, in- och 

utblick) 
• Nuvarande markanvändning 

 

Geologi, hydrologi 
Planområdet vilar på flera olika jordar-
ter. Sandiga, genomsläppliga jordar i 
västra delen. Silt och lera i de låglänta 
östra delarna av området. Där finns 
problem med högt grundvatten och då-
lig avrinning.  
 
Nuvarande markanvändning 
Området är bebyggt med enbostads-
hus för permanentboende och till viss 
del fritidshus. Stora fastigheter, upp till 
7000 kvm i östra delen och mindre tom-
ter ner mot 600 kvm i västra delen. Bo-
stadshusens storlek varierar mellan 60 

Geologi, hydrologi  
Byggnader finns redan idag på områ-
den med erosionsrisk. Planen medger 
ny bebyggelse inom områden som vilar 
på silt. 
 
 
 
Föreslagen markanvändning 
Förtätning tillåts främst i planområdets 
östra delar som idag har stora tomter. 
Endast enfamiljshus tillåts. Dessa får 
uppföras i liknande storlekar som be-
fintlig bebyggelse. En förtätning av bo-
städer i mark som inte är ianspråktagen 

Geologi, hydrologi  
Försiktighetsåtgärder betr. grund-
läggning och radon åvilar den som 
vill bebygga berörda fastigheter. 
Avrinning av dagvatten behöver 
förbättras. 
 
 
Markanvändning 
Karaktären i områdets västra delar 
bibehålls. Förtätning av enfamiljs-
hus kommer förändra områdets ka-
raktär i de östra delarna som kom-
mer bli mer likt planområdets 
västra delar. Ny bebyggelse kan 

 
 

 
nej 

Viss risk för över-
svämning i låg-
länta områden 
idag. Följs dagvat-
tenutredningens 
åtgärdsförslag så 
minimeras denna 
risk. 
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kvm upp till ca 300 kvm byggnadsarea. 
De flesta huvudbyggnader är uppförda 
i två våningar med en byggnadsarea 
mellan 100 och 150 kvm. Uppvuxna 
trädgårdar och smala vägar. 
 

bidrar till att ett område som tidigare an-
vänts som grön passage nu kommer 
ändra karaktär.  

med fördel anpassas till terrängen. 
Bredare vägområden i detaljplanen 
förbättrar trafiksäkerheten.   
Tillgängligheten genom nuvarande 
grönområden bedöms inte försäm-
ras. 

Aspekter att belysa 
 
 

Beskrivning av planområdet 
Platsens utseende, verksamheter, 
egenskaper och känslighet.  

 

Beskrivning av planförslaget 
Vad planen medger och påverkar.  

 
  

Påverkan av planens ge-
nomförande  

Påverkans storlek, typ och omfatt-
ning. Risk för miljö och hälsa. 

Risk för betydande miljö-
påverkan  

(påverkan av sammanslagna ef-
fekter vara betydande) 

Översiktsplan 
• Strider planen mot eller går pla-

nen i linje med gällande ÖP? 
 

Planområdet är ett s.k. prioriterat för-
ändringsområde i kommunens över-
siktsplan 2012-2030. 
 
Området ligger inom ett regionalt grönt 
svagt samband av klass 2. Detta sam-
band pekas även ut i översiktsplanen. 
Naturen inom sambandet är mycket 
fragmenterat, både på Värmdölandet 
och Ormingelandet, och naturområdet 
söder om detaljplanen utgör det 
största sammanhållna området inom 
denna del av sambandet på Värmdö-
landet.  

Detaljplanen fullföljer delvis översikts-
planens riktlinjer för prioriterade för-
ändringsområden genom utbyggnad 
av VA. Planen strider delvis mot över-
siktsplanen genom att tillåta en omfat-
tande delning av bostadsfastigheter 
och nytillkommande bostäder.  
 
Nya tomter och förtätning av befintliga 
tomter innebär dock en viss försvag-
ning av sambandet eftersom natur-
mark tas i anspråk. Planbestämmelser 
som skyddar de mest värdefulla träden 
minskar denna påverkan något.  

Avvikelsen från översiktsplanen 
(förtätning) kommer att innebära 
ökad trafik, ökad dagvattenavrin-
ning och påverkan på kulturmiljön i 
området. 
 
Avvikelsen från översiktsplanen in-
nebär en liten försvagning av det 
regionala svaga sambandet av 
klass 2.   

 nej Ingen betydande 
miljöpåverkan. 
 

Grundläggande bestämmel-
ser för hushållning med 
mark- och vattenområden 
(MB 3 kap) 
• Mark o vatten ska användas för 

lämpligaste ändamålet 
• Obetydligt påverkade, ekologiskt 

känsliga områden skyddas mot 
skadliga åtgärder 

• Jord- o skogsbruk endast tas i 
anspråk i undantagsfall 

• Områden av betydelse för na-
tur/kultur/friluftsliv skyddas mot 
skadliga åtgärder 

 

Lämplig användning av mark o vatten i 
området idag. 
 
Inga känsliga områden 
 
Inget jord o skogsbruk pågår. 
 
Ingen eller liten påverkan på natur/kul-
tur/friluftsliv i området idag. Värmdöle-
den löper i öst-västlig riktning genom 
planområdet på Näverängsvägen.    
 

Planförslaget möjliggör en breddning 
av Näverängsvägen som är väg för 
Värmdöleden genom planområdet.  
 
 
 
 

Planen föreslår en lämplig använd-
ning av mark o vatten 
 
Inga känsliga områden påverkas 
av planen 
 
Inget jord o skogsbruk påverkas 
av planen 
 
Ingen eller liten påverkan på na-
tur/kultur/friluftsliv av planen. De-
taljplanen påverkar inte möjlig-
heten att röra sig längs Värmdöle-
den men karaktären på vägen kan 
komma att ändras något.  
 

 nej Ingen betydande 
påverkan på hus-
hållning med na-
turresurser. 
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Särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och 
vatten för vissa områden 
(MB 4 kap) 

Området omfattas inte av MB 4 eller 
andra riksintressen.  

   nej Ingen påverkan på 
MB 4 kap. 

Miljökvalitetsnormer (MB 
5kap) 
• Buller (SFS 2004:675) 
• Luftföroreningar (SFS 2010:477) 
• Ytvatten (kemisk och biologisk 

status) 
• Grundvatten (kemisk status) 
 

Buller, luftkvalitet mm i området idag 
 
-Hög bilanvändning och biltäthet i om-
rådet idag. 
-Inga eller små luftföroreningar idag 
-Ingen påverkan på ytvatten idag 
(mycket små tillskott från dagvatten) 
-Ingen känslig grundvattenförekomst i 
området idag. 

Buller, luftkvalitet förändring i planen 
 
Planen tillåter förtätning av bebyggel-
sen. 

Buller och luftkvalitet, påverkan av 
planen 
 
Förtätningen genererar troligtvis 
mer bilar. God kollektivtrafik finns 
direkt utanför planområdet, möjlig-
het till utbyggnad av gång- och cy-
kelvägar kan minska påverkan. 
 

 nej Inga miljökvalitets-
normer överskrids. 

Aspekter att belysa 
 
 

Beskrivning av planområdet 
Platsens utseende, verksamheter, 
egenskaper och känslighet.  

 

Beskrivning av planförslaget 
Vad planen medger och påverkar.  

 
  

Påverkan av planens ge-
nomförande  

Påverkans storlek, typ och omfatt-
ning. Risk för miljö och hälsa. 

Risk för betydande miljö-
påverkan  

(påverkan av sammanslagna ef-
fekter vara betydande) 

Riksintressen och skyd-
dade områden 
• Riksintresse kultur/natur/friluftsliv 
• Natura 2000-områden 
• Nationalpark, Naturreservat, Kul-

turreservat, Naturminne, Biotop-
skydd, Djur- och växtskyddsom-
råde 

• Strandskyddsområde, Miljö-
skyddsomr,  Vattenskyddsomr 

• Övriga skydd (fridlysta arter, art-
skyddsförordning mm) 

• Naturvårdsavtal  
 

Inget Natura 2000-område 
påverkas, ingen risk finns för påtaglig 
skada eller påverkan på skyddad natur 
t.ex. riksintresse för naturvård eller 
strandskydd. 
 
Det finns muntliga uppgifter om att 
större vattensalamander finns i områ-
det i en mindre damm på privat mark. 
Lämpliga strukturer för salamander kan 
förekomma i lövskogsområde i planens 
norra del och utanför planområdet i 
våta partier söder om planen. Större 
vattensalamander är en fridlyst art och 
skyddad av artskyddsförordningen. 
 
 
 

Dammen på fastigheten där uppgifter 
om förekomst av vattensalamander har 
framkommit är i huvudsak belagd med 
prickmark.  

Större vattensalamander kan 
komma att påverkas vid anläg-
gande av VA-ledning och exploate-
ring av naturmark.  

 nej Planen kan even-
tuellt påverka sala-
mander som skyd-
das av artskydds-
förordningen. 
 

Naturmiljö 
• Allmän beskrivning, vegetation 

och djurliv 

Naturområdet söder om planområdet 
bidrar till biologisk mångfald då den in-
nehåller olika trädslag, olika naturtyper 
samt träd i olika åldrar inklusive döda 
träd.  

Skog och naturmarker inom grönstruk-
turen planläggs ej.  
 
Delar av de icke ianspråktagna områ-
den tillåts bebyggas. 

Andelen icke ianspråktagen mark 
inom planområdets kvarters-
marskområden blir mindre.  
 

 nej Ingen betydande 
miljöpåverkan. 
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• Särskilda värden för biologisk 
mångfald (tex ovanliga och 
skyddsvärda naturtyper priorite-
rade i ÖP, artgrupper som grod-
djur, fladdermöss, insekter, röd-
listade arter, naturskydd) 

• Arter enligt Artskyddsförord-
ningen (habitatsarter och frid-
lysta arter) 

• Grönstruktur och ekologiska 
spridningssamband 

• ESKO-områden 

 
Naturområdet fungerar som en länk ut 
mot det större naturområdet Storsko-
gen och det motionsspår som finns där. 
 
Naturområdet i planens norra del rym-
mer bitvis påtagliga naturvärden kopp-
lat till hällmarkstallskog med gamla 
träd. Ytterligare områden med yngre 
hällmarkstallskog och yngre lövskog 
har bedömts ha visst naturvärde. I om-
rådet finns även tallar som bedömts 
som värdefulla och skyddsvärda.  
 
Uppvuxna trädgårdar på de flesta bo-
stadsfastigheterna. Naturvärden kopp-
lade till äldre träd förekommer också i 
vissa fall på befintliga tomter.  
 
Området söder om planen ligger inom 
ett regionalt grönt svagt samband av 
klass 2. Se vidare under översiktsplan 
ovan. 

 
Tomtmark förtätas. 
 
 
Området söder om planen ligger inom 
ett regionalt grönt svagt samband av 
klass 2. Se vidare under översiktsplan 
ovan. 

Trädgårdar ersätts med nya bostä-
der. 
 
Området söder om planen ligger 
inom ett regionalt grönt svagt sam-
band av klass 2. Se vidare under 
översiktsplan ovan. 

Kulturmiljö 
• Värdefull bebyggelse, byggnader 

eller landskap enligt ÖP 
• Fornlämningar, fornminne RAÄ 
• Kulturminnesvård 
• Byggnadsminne 
• Andra kulturhistoriska värden 
• Landskaps- och stadsbild 
• Kommunala riktlinjer mm 

Näverängsvägen karaktäriseras av vil-
labebyggelse från 1900-talets början. 
Nyare bebyggelse har tillkommit. På 13 
fastigheter finns byggnader som bidrar 
till den kulturhistoriskt värdefulla miljön. 
 
Villa Björkliden har pekats ut som ett 
bevarat exempel på tidig villabebyg-
gelse. 
 
Inga fornlämningar finns inom området. 

Inom delar av det utpekade området till-
låts förtätning som kommer att påverka 
bebyggelsen och kulturmiljön.  
Om- och nybyggnad styrs genom beva-
randebestämmelser (k-bestämmelser) 
och rivningsförbud (q-bestämmelser). 
 
Planen föreskriver att ny bebyggelse 
ska utformas så att den ansluter till 
områdets karaktärsdrag och kulturhi-
storiska värden. Detta gäller byggna-
dens volym, proportioner och utform-
ning i övrigt. Planen reglerar fasad-
material, -färg och –utförande. 
 
Delar av området har i kommunens kul-
turmiljöprogram pekats ut som kulturhi-
storiskt värdefullt område. 
 

Förtätningen innebär att karaktären 
på området och bebyggelsen blir 
mer homogen i framtiden. Mo-
derna, stora enbostadshus kom-
mer att dominera bebyggelsen i 
framtiden.  
 
 

 nej Ingen betydande 
miljöpåverkan. 
 

Aspekter att belysa 
 
 

Beskrivning av planområdet 
Platsens utseende, verksamheter, 
egenskaper och känslighet.  

Beskrivning av planförslaget 
Vad planen medger och påverkar.  

 
  

Påverkan av planens ge-
nomförande  

Risk för betydande miljö-
påverkan  
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 Påverkans storlek, typ och omfatt-
ning. Risk för miljö och hälsa. 

(påverkan av sammanslagna ef-
fekter vara betydande) 

Rekreation och friluftsliv 
• Beskrivning av användning och 

värden i grönstrukturen 
• Närmiljö, skola och förskola? 
• Parker, leder och stigar 

Skogen i planområdets norra del an-
vänds främst som närnatur för de bo-
ende. Området används också av när-
liggande förskola och eventuellt också 
av ytterligare förskolor/skolor. Det finns 
ett nätverk av stigar genom området 
som dels bedöms användas för var-
dagspromenader, dels som genvägar 
mellan Näverängsvägen och Torshälls-
vägen. I området finns känslan av vild 
natur och möjlighet för avkoppling, bär- 
och svampplockning, promenader, 
hundrastning och förutsättningar för 
löpträning men snarare igenom än 
inom områdena på grund av deras be-
gränsade storlek. Naturen och den ku-
perade terrängen uppmuntrar till natur-
lek och det finns större upptrampade 
ytor med kojor och löst material som 
grenar och brädor som sannolikt an-
vänds för naturlek. 
 

Naturområdet i planens norra del ian-
språktas för bebyggelse. Små partier 
planläggs som natur vilket ger möjlighet 
för fortsatta smitvägar mellan Näver-
ängsvägen och Torshällsvägen.  

Det stora skogspartiet söder om 
planområdet kan nyttjas som rekre-
ationsområde. Behovet av närre-
kreation bedöms vara tillgodosett 
trotts att partier i planens norra de-
lar ianspråktas. En tydlig offentlig 
karaktär på de planerade naturs-
läppen är av stor vikt för att säkra 
god tillgänglighet för boende norr 
om området.  

 nej Ingen betydande 
miljöpåverkan. 
 

Teknisk försörjning 
• VA – förutsättningar, förekomst 

av vattenskydd, risk för saltvatte-
ninträngning 

• Dagvatten 
• Energi  

 

VA 
Planområdets västra del är anslutet till 
kommunalt VA. 
Dagvatten 
Dagvatten infiltreras på tomtmark och 
diken i västra delen av planområdet. I 
öster finns en kulvert som avvattnar 
delområde C (se dagvattenutredning, 
Geosigma 2017) till ett markavvatt-
ningsföretag öster om planområdet.  
Område C är känsligt för översväm-
ningar p.g.a. täta jordar. 

VA 
Alla fastigheter ska anslutas till kommu-
nalt VA. 
Dagvatten 
Dagvattenutredning visar att problem 
kan uppkomma vid ny exploatering. 
Planen föreslår åtgärder för att hantera 
ökade mängder dagvatten: 
- Dagvattenkulvert till fördröjnings-

magasin får en ökad dimension.  
- Fördröjningsmagasin anläggs. 
- Avskärande dike anläggs norr om 

Viks Skogsväg, mellan två fastig-
heter söder som Viks skogsvägen 
och vid parkeringen till Viks skola. 

VA 
Förbättrad vattentillgång och för-
bättring av rening av avlopp. 
Hydrologi och dagvatten 
Planen reglerar att dagvatten ska 
infiltreras inom fastighet. 
Föreslagen förtätning kommer ökar 
dagvattenmängden inom planom-
rådet med 64 - 172 %.  
Om åtgärderna i dagvattenutred-
ning följs kommer påverkan på mil-
jökvalitetsnormer för recipienter 
inte att belastas. 

 nej Miljöpåverkan av 
dagvatten kan åt-
gärdas och där-
med inte blir bety-
dande. 
 

Hälsa, miljö och säkerhet -
störningar 
• Buller och vibrationer 
• Föroreningar (Mark, luft, vatten) 

Buller  
Värmdövik 4:1, 4:5 och 6:1 har buller-
värden utomhus över riktvärdena.  
Markföroreningar 
Har utförts på fastigheten Värmdövik 

Buller  
Värmdövik 4:1 och 6:1 planläggs med 
möjlighet att anlägga bullerdämpning 
Markföroreningar 
Enligt en bestämmelse, a2, i plankartan 

Buller  
Planen ger möjlighet till bullerdäm-
pande åtgärder för störda bostads-
hus vid väg 274.  
Markföroreningar 

 nej Ingen betydande 
miljöpåverkan. 
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• Risk för skred, erosion (markens 
stabilitet) 

• Explosionsrisk 
• Elektromagnetisk strålning 
• Markradon 

 

49:1. Utredning från Vattenfall visar att 
tillåtna värden inte överskrids.  
Markradon 
Geologisk karta indikerar att västra de-
larna av planområdet är högaktivt. 
 
 
 
Hästhållning 
Hästhållning förekommer eventuellt 
inom planområdet. På fastigheten 
Värmdövik 41:1 fanns hästar 2013. 
 

ska föroreningar undersökas och av-
hjälpas innan bygglov ges på fastig-
heten Värmdövik 49:1. 
Markradon 
Allt byggande ska antingen föregås av 
markradonundersökning eller så ska 
byggnader uppföras radonsäkert. Vid 
byggande på sand eller grus rekom-
menderas radonsäkert byggande. 
Hästhållning 
Planen medger inte hästhållning. 
Inom planlagt område måste tillstånd 
sökas för hästhållning hos kommunen 
enligt 3 § i de lokala hälsoföreskrifterna. 
Tillstånd för att hålla häst sökes innan 
häst hålles på fastigheten.  

När/om marksaneringen sker blir 
miljön bättre. 
Markradon 
Ingen skillnad för befintliga byggna-
der. All ny byggnation ska antingen 
föregås av markradonundersök-
ning eller så ska byggnader uppfö-
ras radonsäkert. 
Hästhållning 
Om klagomål uppkommer kan 
hästverksamheten tvingas upp-
höra. 
 
 
 
 

Aspekter att belysa 
 
 

Beskrivning av planområdet 
Platsens utseende, verksamheter, 
egenskaper och känslighet.  

 

Beskrivning av planförslaget 
Vad planen medger och påverkar.  

 
  

Påverkan av planens ge-
nomförande  

Påverkans storlek, typ och omfatt-
ning. Risk för miljö och hälsa. 

Risk för betydande miljö-
påverkan  

(påverkan av sammanslagna ef-
fekter vara betydande) 

Hälsa, miljö och säkerhet -
störningar 
• Vattenståndsförändringar (yt- el-

ler grundvatten) 
• Översvämningsrisk 
• Ljusförhållanden, lokalklimat 
• Trafik, farligt gods 
• Trygghet för boende/besökare 
• Skyddsavstånd (djurhållning, bul-

ler) 
 

Översvämningsrisk 
I östra delen av planområdet finns ett 
område som är känsligt för översväm-
ningar. 
 
Trafik, farligt gods 
Planområdet gränsar till väg 274 som 
är sekundär transportled för farligt 
gods. 
 
Skyddsavstånd djurhållning 
Det har funnits hästar i planområdet 
 
 

 Översvämningsrisk 
Detaljplanen medger bebyggelse i låg-
länta områden med krav om att ny 
byggnaders grundkonstruktion anläggs 
på viss höjd för att säkerställa att bygg-
nader inte skadas vid översvämning. 
 
 
Trafik, farligt gods 
Planen omfattar befintlig bebyggelse 
inom skyddsområden för farligt gods. 
 
Djurhållning 
Planen tillåter inte hästar i planområ-
det. 
 

Översvämningsrisk 
Detaljplanen syftar till att genom åt-
gärder i diken, dammar och dagvat-
tenledningar minska riskerna för 
översvämningar. Genom planbe-
stämelse om lägsta nivå för grund-
konstruktion i känsliga områden ris-
kerar inte ny bebyggelse att över-
svämmas. 
 
Trafik, farligt gods 
Inga nya byggrätter skapas inom 
riskområde för farligt gods. 
 
Djurhållning 
Planen förbättrar inte möjligheterna 
till djurhållning inom planområdet.  

 nej Ingen betydande 
miljöpåverkan. 
 

Hushållning med naturre-
surser 
• Energiförsörjning 
• Transporter/Kommunikationer 
• Klimatpåverkan 
• Materiella resurser, byggnads-

material 
• Återvinning 

Marken inom planen är eftertraktad 
med höga mark- och villapriser.  
 
-Energiförsörjning: Individuell upp-
värmning av småhus. 
-Hög biltäthet, kollektivtrafik finns. 
-Se Miljökvalitetsnormer 
-Inte aktuellt här 

Planen medger en förtätning med upp 
till 40 nya friliggande villor, varav 10 i 
mark som inte tidigare är ianspråktagen 
för bostäder.  
Planen styr inte energiförsörjningen. 
Planen medger småhus, byggrätt för 
garage, bredare gator som ger ökad bi-
lanvändning. 

Kommunens invånare får fler villor i 
ett kollektivnära läge.  
 

 nej  
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• Grus- och sand 
• Ytterligare exploatering 
• Annat potentiellt nyttjande av 

marken (tex jordbruksmark) 
 

-Återvinningscentral finns inte inom 
området 
-Grus och sand inte aktuellt här 
-Exploatering se under Planförslaget 
-Jordbruk inte aktuellt här 

 

Bebyggelse och befolkning 
• Tillgänglighetsaspekter 
• Genus, åldrar och mångfald 
• Planens förenlighet med andra 

projekt, planer 
 

Områdets vägar är smala och i vissa 
fall inte trafiksäkra för oskyddade trafi-
kanter.  
 
Homogen sammansättning av bebyg-
gelse och således troligtvis homogen 
befolkning. 
 
  
 

Tillåten breddning av områdets vägar 
skapar en bättre trafikmiljö för både for-
don och gång- och cykeltrafikanter.  
 
Medger förtätning av samma bygg-
nadstyp som dominerar idag.  
 

Vägbreddning ökar säkerheten och 
tillgängligheten för barn som rör sig 
i området.  
 
Flera boende inom planområdet, 
möjligtvis lite större bredd på den 
demografiska sammansättningen. 

   

Aspekter att belysa 
 
 

Beskrivning av planområdet 
Platsens utseende, verksamheter, 
egenskaper och känslighet.  

 

Beskrivning av planförslaget 
Vad planen medger och påverkar.  

 
  

Påverkan av planens ge-
nomförande  

Påverkans storlek, typ och omfatt-
ning. Risk för miljö och hälsa. 

Risk för betydande miljö-
påverkan  

(påverkan av sammanslagna ef-
fekter vara betydande) 

Nationella miljömål 
• Frisk luft 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Levande sjöar och vattendrag  
• Hav i balans och levande kust 

och skärgård 
• Myllrande våtmarker 
• Ingen övergödning 
• Bara naturlig försurning 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
• God bebyggd miljö 
• Giftfri miljö 
• Säker strålmiljö 
• Skyddande ozonskikt 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Ett rikt växt- och djurliv 
 

Planområdet berör dessa miljömål: 
 
• Frisk luft 
 
• Ingen övergödning 
 
• God bebyggd miljö (kultur-

miljö) 
 

• Begränsad klimatpåverkan (tra-
fik, utsläpp) 
 

• Ett rikt växt- och djurliv 
 

Följande miljömål påverkas av plan-
läggningen: 
Frisk luft och Begränsad klimatpå-
verkan påverkas av ökad biltrafik. 
 
God bebyggd miljö (kulturmiljö) på-
verkas av tillbyggnader och nya bygg-
nader. En planläggning med k-bestäm-
melser för skyddsvärda byggnader och 
krav på utformning av husen strävar 
mot en sammanhållen bebyggelse.  
 
Naturmark tas i anspråk för ny bebyg-
gelse och tomter med naturkaraktär 
omvandlas med mer hårdgjorda ytor 
och fler anlagda trädgårdar. 

Frisk luft och Begränsad klimat-
påverkan påverkas av ökad biltra-
fik.  
 
Övergödning av sjöar och hav 
förbättras med kommunalt VA 
och förbättrad dagvattenhantering  
 
 
Byggnader med unika kulturvär-
den skyddas och ny bebyggelse 
regleras för att ansluta till värdefull 
kulturmiljö. 
 
 
Ett rikt växt- och djurliv kan vi-
dare existera kring planområdet då 
äldre träd skyddas i planförslaget.  
 

 nej  
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Kommunala miljömål 
• Hushålla med grundvattnet 
• Kretsloppsanpassa avloppslös-

ningar 
• Bygga ut miljöanpassade trafik-

system 
• Underlätta en miljöanpassad livs-

stil 
• Behålla en levande kust och 

skärgård 
• Kretsloppsanpassa avfallshante-

ringen 
• Hushålla med energi 
• Utveckla kommunens miljöarbete 
• Samverka med företag och orga-

nisationer 
• Främja en god bebyggd miljö 

I dagens Näverängsvägen är bebyggel-
sen blandad.  
 
Följande miljömål påverkas av plan-
läggningen: 
• God bebyggd miljö (kultur-

miljö) 
•  
• Frisk luft 
 
• Grundvatten  

 
• Hav i balans och levande kust 

och skärgård 
 

• Begränsad klimatpåverkan 
 

• Ett rikt växt- och djurliv 
 

Naturmark tas i anspråk för ny be-
byggelse och tomter med naturkarak-
tär omvandlas med mer hårdgjorda 
ytor och fler anlagda trädgårdar. 
 
Frisk luft och Begränsad klimatpå-
verkan påverkas av ökad biltrafik. 
 
Grundvatten samt Hav i balans för-
bättras med kommunalt VA och för-
bättrad dagvattenhantering. 
 

  nej  

Övrigt: 
• Kumulativa eller tillfälliga ef-

fekter 
• Miljöpåverkan i annan kom-

mun eller land 
 

 Planen påverkar inte någon annan 
kommun eller annat land.  

  nej  
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SAMLAD BEDÖMNING 
 

 JA NEJ Motivering 
Kommer planen att kunna 
leda till betydande miljöpå-
verkan på miljö, hälsa eller 
mark, vatten eller andra re-
surser? 

 
 
 

 
 
X 
 

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att genomförandet av planen inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan 
på ovan listade parametrar. Detta motiveras av att planen i huvudsak följer översiktsplanens intentioner, hanterar frågor 
om risker och säkerhet och inte försämrar livsmiljöer för växter och djur inom planområdet. Därför anses inte en miljöbe-
dömning nödvändig. 

 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN: 
Ann Hagström, Ekolog Plan- och exploatering 
Sten Hammar, Planarkitekt Plan- och exploatering 
Erik Melin, Planarkitekt Plan- och exploatering 
Lena Brunsell, vikarierande kommunekolog Plan- och exploatering 

 
 

 
Värmdö 2017-04-12 
SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN 
 
 
 
Henrik Lundberg   Erik Melin   
Samhällsutvecklingschef   Planarkitekt
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