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Inledning  
Utredningen är ett underlag för framtagande av planhandlingar och vidare ett underlag vid 
bygglovsprövning. Utredningen bygger på en byggnadsinventering som genomfördes 2010 av 
Maria Legars och som inför återupptagande av planarbete 2015, uppdaterats av Susanna 
Eschricht. Utredningen innehåller kort historik om områdets framväxt och kulturhistoria, be-
skrivning av byggnadernas karaktär och bevarandevärda detaljer samt en värdering och klassi-
ficering av byggnadernas kulturhistoriska värde i en tregradig skala. Inventeringen är en 
punktinventering som tar med byggnader med kulturhistoriskt värde.  
 

Historik och bebyggelsekaraktär 
Näverängsvägen ligger inom en kulturhistoriskt värdefull miljö enligt Värmdö kommuns 
kulturmiljöprogram, Vik nr.17. Den äldre bebyggelsen vid Näverängsvägen är ett resultat av 
den förväntade villa- och egnahemsamhälle som skulle växa fram på den här delen av Värmd-
ölandet. Under 1900-talets första decennium planerades en järnväg som var tänkt att gå från 
Storängens station i Nacka, via Ålstäket och vidare till Bullandö. Med anledning av den pla-
nerade järnvägsförbindelsen fanns planer för ett välplanerat villasamhälle och Viks gårds ägor 
styckades upp för ändamålet. När planen på såväl järnväg som villastad gick i stöpet kom be-
byggelsen i området att utvecklas förhållandevis oplanerat. Byggnaderna som uppfördes på 
tomter som avstyckats från Viks gård består av större villor i jugend och nationalromantisk 
stil samt egnahemsvillor från 1900-talets första hälft. Den tidens bebyggelseutveckling av-
speglas fortfarande väl i bebyggelsemiljön och utgör en viktig del av Näverängsvägens be-
byggelsekaraktär.  
 
 

 
Figur 1. Näverängsvägen ligger inom en kulturhistoriskt värdefull miljö enligt Värmdö 
kommuns kulturmiljöprogram, Vik nr. 17, markerat med röd gräns på kartan.  
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En stor del av villorna vid Näverängsvägen utmärks av sina brutna tak, klädda med lertegel. 
Fasspontpanelen är vanligt förekommande som fasadbeklädnad, ofta målad i Faluröd slam-
färg eller gul oljefärg. De småspröjsade fönstren (eller med småspröjsad överdel) är ett tidsty-
piskt karaktärsdrag. Även om större delen av byggnaderna var för sig inte bevarats i sitt 
originalutförande, bidrar de tillsammans till områdets särskilda karaktär. Av denna anledning 
är det betydelsefullt att slå vakt om den tidstypiska särarten, för att den utpekade miljön även i 
framtiden skall bevara sina värden. De äldre komplementbyggnaderna är betydelsefulla som 
miljöskapande element i miljön och breddar dessutom områdets historiska dimension. Områ-
dets äldre bebyggelse präglas av stora tomter, med bebyggelsen indragen från vägen. Tom-
terna karaktäriseras av en blandning mellan anlagd trädgård och naturtomt. Till detta hör även 
enkla grusade infarter. 
 

Kulturhistorisk värdering  
Den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen är ett underlag för detaljplanen och för bygg-
lovsprövning. Byggnader med ett kulturhistoriskt värde beskrivs och värderas i en tregradig 
skala som symboliseras av färgerna blått, grönt och gult. Blått motsvara en byggnad eller fas-
tighet med ett mycket högt, eller synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Grönt motsvara en 
byggnad eller fastighet med ett högt kulturhistoriskt värde. Gult ett visst kulturhistoriskt värde 
eller av positiv betydelse för landskapsbilden. Inom det inventerade området finns ingen 
byggnad som bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde, dvs. ingen byggnad har klas-
sificeringen högsta värdet, blå. Nedan visas en kartbild över byggnader inom planområdet 
med ett utpekat kulturhistoriskt värde. 
 

Figur 2. Kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och byggnader i området, värderade utifrån kulturhistoriskt värde och bevarad 
karaktär 
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Värmdövik 4:1 
q- rivningsförbud och k-varsamhetsbestämmelse 
 
Kulturhistoriskt värde- Grönt 
Villa med tillhörande uthusbyggnad med välbevarad 
jugendkaraktär med byggnadshistoriska och arkitek-
toniska värden. Huvudbyggnaden är en tydlig markör 
i området och har därför ett viktigt miljöskapande 
värde och symbolvärde.   
 
Karaktär och bevarandevärda detaljer huvudbyggnad: 

• kubiska form  
• rik och varierad takform 
• Takmaterial; tvåkupigt lertegel 
• ursprungliga fönstersnickerier  
• blyinfattade fönsterbågar 
• Fasader; liggande fasspontpanel 
• partier med stående locklist samt ”raster” i trä 
• dekorativa fasadsnickerier 

 

Karaktär och bevarandevärda detaljer uthusbyggnad: 
• Högt tälttak med mindre takkupa över verandabyggnad  
• Takmaterial; tvåkupigt lertegel 
• Fasader; liggande fasspontpanel 

 

Senare tillkomna fönsterbågar utan spröjs kan med fördel ersättas till en mer ursprunglig 
variant. Sentida balkong, entréparti, liksom dörr kan med fördel tas bort. Uthusbyggna-
dens Yngre fönsterbågar kan med fördel ersättas till en spröjsad och mer ursprunglig 
variant. Vid om- eller tillbyggnad ska samråd ske med kommunantikvarien. 
 
 
Värmdövik 6:1 
k - varsamhetsbestämmelse 
 
Kulturhistoriskt värde- Gult 
Villa uppförd kring 1900- 1910 
med till viss del bevarade snicke-
rier och tidstypisk jugendbåge vid 
entré. Som tidstypisk villa i områ-
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det med till viss del bevarade detaljer har byggnaden ett visst kulturhistoriskt och mil-
jöskapande värde.    
 
 
Karaktär och bevarandevärda detaljer  

• Fasader; liggande fasspontpanel 
• Färgsättning 
• Sadeltak med valmade gavelspetsar  
• Bevarade tidstypiska snickerier vid entré  
• Tidstypisk jugendbåge  
• Utskjutande burspråk 

 
Befintlig fönstersättning ska i huvudsak bevaras, men fönsterbågarna kan med fördel 
bytas mot en mer ursprunglig, spröjsad variant. Den spröjsade originalbågen i jugendstil 
bör bevaras. 
 
Värmdövik 14:1 
k – varsamhetsbestämmelse för huvudbygg-
nad och ekonomibyggnad  
 
Kulturhistoriskt värde - Gult 
Stuga med tillhörande uthuslänga uppförd 
kring 1910. Byggnaderna är en del i kvarteret 
mellan Elofshällsvägen och Näverängsvägen 
som har en småskalig bebyggelsestruktur med 
enklare röda stugor och uthus. Som en del i 
området har byggnaderna miljöskapande vär-
den.   
 
Karaktär och bevarandevärda detaljer huvud-
byggnad:  

• Volym och skala 
• Färgsättning 
• Liggande fasspontpanel  
• Uthuslängans enkla karaktär 
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Värmdövik – 14:2 
Kulturhistoriskt värde - Gult 
Tre stugor som bevara äldre och ursprunglig 
karaktär från första hälften av 1900-talet.  
 
 
Karaktär och bevarandevärda detaljer huvud-
byggnad: 

• Volym och skala 
• Färgsättning 
• Liggande fasspontpanel  
• Takmaterial 

 
 
 
 
 
 
 
Värmdövik - 32:1  
k - varsamhetsbestämmelse 
 
Kulturhistoriskt värde - Gult 
Byggnaden är uppförd 1915. Den ursprungliga 
byggnaden har byggts till och förlängts samt re-
noverats. Byggnaderna är en del i kvarteret 
mellan Elofshällsvägen och Näverängsvägen 
som har en småskalig bebyggelsestruktur med 
enklare röda stugor och uthus. Som en del i 
området har byggnaderna miljöskapande vär-
den.   
 
Karaktär och bevarandevärda detaljer  

• Brutet sadeltak 
• Liggande fasspontpanel 
• Färgsättning 
• Fönster med småspröjsad överbåge, ej original men tidsenlig  

 
Takmaterialets betongtegel kan med fördel ersättas med lertegel.  
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Värmdövik - 32:2   
k - varsamhetsbestämmelse 
 
Kulturhistoriskt värde-Gult 
Liten stuga uppförd kring 1900 – 1910 med vissa 
bevarade detaljer som originalfönster med små-
spröjsad överbåge. Byggnaderna är en del i kvar-
teret mellan Elofshällsvägen och Näverängsvägen 
som har en småskalig bebyggelsestruktur med 
enklare röda stugor och uthus. Som en del i om-
rådet har byggnaderna miljöskapande värden.   
Karaktär och bevarandevärda detaljer: 

• Brutet sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel  
• Liggande fasspontpanel 
• Färgsättning 
• Originalfönster med småspröjsad överbåge 
• Veranda med bruten gavelspets 
• Utkragad skorsten 

 
 
Värmdövik 24:1 
k - varsamhetsbestämmelse  
 
Kulturhistoriskt värde - Gult 
Byggnad uppförd 1929 med karaktärsskap-
ande högrest brutet tak har ett visst arkitekto-
niskt och miljöskapande värde 
 
Karaktär och bevarandevärda detaljer:  

• Högrest brutet tak 
• Svartmålad falsad plåt 
• Liggande fasspontpanel 
• Färgsättning 
• Småspröjsade fönster 
• Volym och skala 
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Värmdövik 27:1 Huvudbyggnad, Lekstuga 37:1 
k - varsamhetsbestämmelse  
 
Kulturhistoriskt värde - Gult 
Byggnad uppförd 1900-1910 i nationalro-
mantisk stil samt lekstuga uppförd samtida 
med huvudbyggnad och i samma stil på fas-
tighet 37:1. Byggnaderna har ett bebyggel-
sehistoriskt och miljöskapande värde.  
 
Karaktär och bevarandevärda detaljer: 

• Volym och skala, brutet sadeltak 
• Färgsättning 
• Liggande fasspontpanel 
• Fönstersättning och fönsterbågar med småspröjsad överdel som i huvudsak är ursprungliga 
• Grund i hugen granit 

 

Lekstuga 
• Tidstypiska snickerier 
• Entréparti med bruten gavelspets 
• Färgsättning 
• Liggande fasspontpanel 
• Fönster med småspröjsad överdel 

 

 
Betongtegel kan med fördel ersättas med lertegel. På byggnadens framsida finns en se-
kunder tillbyggnad utan särskilt bevarandevärde. Lekstugan får flyttas till fastighet 27:1. 
 
 
Värmdövik - 33:2 
k - varsamhetsbestämmelse  
 
Kulturhistoriskt värde - Gult 
Byggnad uppförd 1927 med tidstypiskt 
klassicistiskt inspirerat entréparti med 
tempelformad frontespis. Byggnaden till-
sammans med trädgårdsanlägg-
ning/trappa, har ett bebyggelsehistoriskt 
värde och miljöskapande värde.  
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Karaktär och bevarandevärda detaljer: 
• Volym och skala, brutet sadeltak  
• Färgsättning gul oljefärg alt. annan tidstypisk kulör 
• Liggande fasspontpanel 
• Klassicistiskt entréparti med tempelformad frontespis  

  
Fönsterbågar kan med fördel ersättas med en mer tidstypisk variant.  
 
 
Värmdövik 35:1 Bostadshus och uthus 
k - varsamhetsbestämmelse 
 
Kulturhistoriskt värde- Gult 
Byggnad uppförd 1900- 1910 i tidstypisk stil från 
byggnadstiden med ett visst bebyggelsehisto-
riskt och miljöskapande värde. Byggnaden har 
sedan första inventeringstillfället fått en till-
byggnad i form av en glasveranda samt en ny 
färgsättning. Tillbyggd glasveranda och nuva-
rande färgsättning har utförts på ett tidstypiskt 
sätt som tillfört byggnaden och miljön miljö-
mässiga och arkitektoniska värde. Uthusbygg-
nad är samtida med huvudbyggnad och tillför fastigheten ett miljöskapande värde. Ut-
husbyggnad är i behov av underhåll.   
 
Karaktär och bevarandevärda detaljer: 

• Taktäckning lertegel 
• Liggande och stående fasspontpanel 
• Bevarad fruktträdgård 

Uthusbyggnad: 
• Enkupigt lertegel 
• Liggande och stående fasspontpanel 

 
 
Värmdövik 35:2 
k - varsamhetsbestämmelse och q- rivningsförbud.  
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Kulturhistoriskt värde - Grönt 
Byggnad, uppförd slutet av 1800-talet - sekel-
skifte, i mycket ursprungligt skick. Byggnaden 
har tack vare välbevarad karaktär och detaljer 
från byggnadstiden ett högt kulturhistoriskt 
värde.  
 
Karaktär och bevarandevärda detaljer:  

• Volym och skala  
• Färgsättning 
• Liggande och stående fasspontpanel, list över bröstning 
• Fönstersättning och fönsterbågar med tidstypisk korspost.  
• Verandautbyggnad med öppen veranda, räcke av spjälor och överstycke av romerska bågar 
• Grund i hugen granit 
• Bevarad fruktträdgård  

 

Byggnaden är särskilt känslig för förändringar och vid ändring och underhåll bör samråd 
ske med kommunantikvarien. 
 
 
 
 
Värmdövik 41:1  
k - varsamhetsbestämmelse och q- rivningsförbud. Huvudbyggnad och uthusbyggnad 
 
Kulturhistoriskt värde - Grönt 
Tidstypisk villa och uthus, uppförd kring 
1910. Byggnaden har tack vare välbevarad 
karaktär och detaljer från byggnadstiden ett 
högt kulturhistoriskt värde.  
 
Karaktär och bevarandevärda detaljer: 

• Volym och skala  
• Färgsättning, eller annan tidstypisk 
• Liggande fasspontpanel 
• Takform och taktäckning i lertegel 
• Fönstersättning och orginalbågar 
• Grund av murad gråsten 
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Karaktär och bevarandevärda detaljer:  
• Volym och skala  
• Färgsättning, eller annan tidstypisk 
• Liggande och stående fasspontpanel, list 

över bröstning 
• Taktäckning; tvåkupigt lertegel 
• Småspröjsade fönsterbågar och spegel-

dörrar 

  
Övervåningen på byggnadens veranda är sekundärt tillkommen i övrigt är byggnaden 
särskilt känslig för förändringar och vid ändring och underhåll bör samråd ske med kom-
munantikvarien. 
 
Värmdövik 43:1 
k - varsamhetsbestämmelse och q- rivningsförbud samt q2-rivningsförbud men får flytt-
tas. Huvudbyggnad och uthusbyggnad (q2).  
 
Kulturhistoriskt värde - Grönt 
Tidstypisk villa och uthus, uppförd kring 1910. Byggnaden har tack vare välbevarad ka-
raktär och detaljer från byggnadstiden ett högt kulturhistoriskt värde. Uthus är välbeva-
rat med småspröjsade orginalbågar och liggande fasspontpanel tvåkupigt taktegel. 
 
Karaktär och bevarandevärda detaljer: 

• Volym och skala  
• Brutet tak med valmade gavelspetsar 
• Taktäckning tvåkupigt lertegel  
• Färgsättning, eller annan tidstypisk 
• Liggande fasspontpanel 
• Originalfönster med ursprungliga och småspröj-

sade fönsterbågar 
• Skortenstyp 

 
Byggnad är särskilt känslig för förändringar och 
vid ändring och underhåll bör samråd ske med 
kommunantikvarien. Uthus får inte rivas men 
kan flyttas.  
 
Värmdövik 46:1 
k - varsamhetsbestämmelse 
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Kulturhistoriskt värde - Gult  
Stuga, uppförd 1937 med bevarad volym 
och karaktär från byggnadstiden. Byggna-
dens ursprunglighet, karaktär och ut-
formning utgör en viktig del i miljön.  
 
Karaktär och bevarandevärda detaljer:  

• Volym och skala  
• Färgsättning 
• Locklistpanel 
• Fönsterbågar och fönstersättning 
• Takform. takmaterial och skorsten  

 
 
 
Byggnader som får uppföras utan bygglovsprövning 
Förändringar har införts i plan- och bygglagen från och med den 2 juli 2014. Lagändring-
arna innebär bland annat att en fastighetsägare, utan bygglov men med bygganmälan, 
ska kunna bygga ett mindre bostadshus på 25 kvm, utföra en mindre tillbyggnad på 15 
kvm, förse en befintlig byggnad med upp till två takkupor samt att inreda ytterligare en 
bostad i ett befintligt enbostadshus. Detta innebär att det i den nya detaljplanen är möj-
ligt att, utöver detaljplanens bestämmelser om utnyttjandegrad, bygga de uthus och till-
byggnader som medges av de s.k. ”Friggebod-regler” eller ”Attefalls-regler” som kan 
gälla i framtiden.  
 
Inom kommunens bevarade kulturmiljöer tillämpas bygglovsplikt för Attefallshus och 
andra bygglovsbefriade åtgärder med stöd av Kulturmiljöprogram, Värmdö kommun 
2012. En planbestämmelse med denna betydelse föreslås därför i västra delen av plan-
området. 
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