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1  PLANPROCESSEN 
 

1.1 ALLMÄN BESKRIVNING 
En detaljplan ger en samlad bild av den avsedda mark- och vattenanvänd-
ningen och hur miljön avses förändras eller bevaras. En detaljplan redovisas 
som ett avgränsat område på en karta med bestämmelser. Till detaljplane-
kartan hör en planbeskrivning som förklarar syftet och innehållet i planen 
samt vad som behöver göras för att planen ska kunna förverkligas. 
 
Den samlade bedömningen av markens och vattnets användning som görs i 
en detaljplan ger också ramarna för prövning av olika framtida lov, till ex-
empel bygglov, rivningslov och marklov. Detaljplanens bestämmelser ligger 
även till grund för tillstånd enligt miljöbalken och prövning enligt till exem- 
pel fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen. I och 
med att ett område har detaljplan finns såväl fastställda byggrätter som ett 
skydd mot oönskade förändringar. Härigenom går lovprövning både snabb-
bare och enklare. Det blir även mindre risk för grannrättsliga tvister. 
 
En detaljplan utförs med stöd av och i enlighet med Plan- och bygglagen 
(2010:900).  
 
Stort inflytande på arbetet har även Miljöbalken:  
   I kapitel 3 och 4 innehåller Miljöbalken bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden, bestämmelser som enligt 2 kap. 2 § Plan och 
bygglagen (PBL) ska följas vid planläggning. Dels är det fråga om allmänna 
regler, men även om bestämmelser om riksintressen för bland annat natur-
vården, kulturmiljövården och friluftslivet, för kommunikationer, fyndig-
heter, anläggningar, fiske eller rennäring, försvaret mm. Riksintressen inom 
viktiga, geografiska områden beslutas av staten genom riksdagen, de 12 
riksintressemyndigheterna, samt länsstyrelserna.  
   Miljöbalkens kapitel 5 anger att staten, genom regeringen eller av rege-
ringen utsedda myndigheter, får föreskriva miljökvalitetsnormer för kvali-
teten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, och att kommunerna ska an-
svara för att de följs. Praktiskt innebär detta bestämmelser för tillåtna halter 
av föroreningar och för ekologiska förhållanden. Kapitel 5 beskriver även 
hur åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormernas uppfyllande skall genomfö-
ras och hur kontroll skall genomföras. 
   I kapitel 6 i Miljöbalken återfinns bestämmelser om miljöbedömningar vid 
bland annat detaljplanering. Det innebär identifiering, beskrivning och be-
dömning av de miljöeffekter som kan förväntas uppkomma till följd av de-
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taljplaners genomförande. Därtill finns i kapitel 6 anvisningar för hur hand-
läggningen av dessa miljöfrågor skall ske vid planläggning.  
 
Slutligen gäller vid planläggning Europeiska unionens vattendirektiv 
(ramdirektivet för vatten), som sedan 2004 finns införd i svensk lagstiftning. 
Direktivet syftar till att skydda och förbättra vattenkvaliteten i samtliga un-
ionens vattenförekomster. I detta sammanhang gäller även den så kallade 
Weserdomen, där EU-domstolen klargör bland annat vilka skyldigheter vat-
tendirektivet medför för medlemsstaterna och hur begreppet "försämring av 
status" ska tolkas. Weserdomen slår fast att genomförandet av en detaljplan 
inte får medföra att vattenkvaliteten i dess dagvattenrecipienter försämras. 
 

1.2 FÖR DENNA DETALJPLAN, PLANFÖRFARANDE 
För denna detaljplan gäller Plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse 
från 1 januari 2019, nedan kallad PBL. Planarbetet planeras utföras genom 
utökat förfarande. 
 
Denna plan befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede: 

 
 
 
 
 
 

Samråd och granskning innebär tillfällen för alla berörda att framföra sina synpunkter på 
planförslaget, synpunkter som sedan kan beaktas i det fortsatta planarbetet. 

 
 
De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en lämplig använd-
ning av mark- och vattenresurser. Planområdet kommer, vid ett genomfö-
rande av planen, att användas för ändamål som det bedöms vara väl lämpat 
för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Några 
riksintressen är inte för handen inom planområdet.  
   Planens genomförande bedöms inte medföra att graden av uppfyllande av 
beslutade miljökvalitetsnormer försämras, fastmer kan den förbättras. Se vi-
dare nedan 5.16 MILJÖKVALITETSNORMERNAS UPPFYLLANDE. 
   Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen vara förenlig med 3, 4 och 5 ka-
pitlen i Miljöbalken, samt med Europeiska unionens vattendirektiv och 
Weserdomen i EU-domstolen.  
   Bestämmelserna i Miljöbalkens kapitel 6 efterlevs, se nedan 6 MIL-
JÖFRÅGOR. 
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2  UNDERLIGGANDE MYNDIGHETSBESLUT 
Här redovisas formella beslut som utgör förutsättningar för detta planarbete, 
beslut som fattats inom kommunen eller andra myndigheter. 
 

2.1 POLITISKA BESLUT INOM KOMMUNEN 
I beslut 2018-03-22 godkände Kommunstyrelsens planutskott, inom ramen 
för ett övergripande beslut om prioritering av PFO och s.k. 60/40 områden, 
förvaltningens förslag att 2019-2020 påbörja detaljplanearbetet för Fågel-
vik-Nykvarn. Kommunstyrelsens planutskott beslutade 2019-01-24 att de-
taljplanearbete för PFO Fågelvik-Nykvarn skall påbörjas. 
 
2019-05-07 godkände Kommunstyrelsens planutskott start-PM för detalj-
planeförslag PFO Fågelvik-Nykvarn. 
 
Med PFO avses prioriterade förändringsområden, vilket begrepp definieras 
vidare i den gällande översiktsplanen. 
 

2.2 REGIONPLAN, ÖVERSIKTSPLAN OCH GÄLLANDE DETALJPLA-
NER 
 
RUFS 2050 - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. 
 
Gällande översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige 2011-12-14 
 
Byggnadsplan för Fågelvik (Byggnadsplan 33), laga kraft 1951-09-27 
Byggnadsplanen omfattar större delen av det nya planområdet. 
 

 
Plankarta Byggnadsplan för Fågelvik (Byggnadsplan 33) 
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Ändring av Byggnadsplan för Fågelvik, laga kraft 1956-05-02. Ändringen 
syftade till att möjliggöra delning av en tomt, något som inte väsentligen 
ändrat helheten. 
 
I beslut 1987-06-30 (beteckning 11.084-19-87) fastslår Länsstyrelsen ny-
byggnadsförbud inom bland annat Byggnadsplan för Fågelvik, i avvaktan på 
att vattenförsörjning och avlopp ordnats i erforderlig mån. Förbudet har 
kommit att gälla som bestämmelse i Byggnadsplan för Fågelvik från och 
med 1987-07-01 
 

2.3 KOMMUNALA PROGRAM OCH BESLUTADE HANDLNGAR 
Värmdö kommun Miljömål 2016 – 2030. Dessa beslutades av kommunfull-
mäktige den 22 juni 2016.  
 

2.4 RIKSINTRESSEN 
Inga riksintressen finns i planområdet. 
 

2.5 STRANDSKYDD 
Inom den gällande Byggnadsplan för Fågelvik (Byggnadsplan 33) gäller 
strandskydd inte på kvartersmark.  
   Enligt Länsstyrelsens beslut 1980-02-28 gäller följande strandskydd inom 
Byggnadsplan för Fågelvik: I vattenområde intill 100 meter från strandlinjen 
av Östersjön. Inom allmän plats park och väg intill 100 meter från Östersjön 
och den söder om planområdet belägna sjön Björnträsket. 
 

 
Klipp ur Länsstyrelsen beslut 1980-02-28 om strandskydd 
 

Inom de delar av planområdet som inte är planlagda (alltså utanför Bygg-
nadsplan för Fågelvik) gäller strandskydd intill 100 meter från stranden av 
Östersjön, och strandskydd intill 300 meter från sjön Björnträsket. 
 

2.6 OMRÅDEN MED NATURSKYDD OCH KULTURSKYDD, UTÖVER 
RIKSINTRESSEN 
Inget särskilt naturskydd finns beslutat. 
 
Värmdö kommun har 2013, för den centrala delen av planområdet, utfört en 
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Kulturhistorisk byggnadsinventering Kommunen har även i beslut identifie-
rat motsvarande område som Kulturmiljöområde. 
 

2.7 BESLUTADE MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer är beslutade i enlighet med Miljöbalken 5kap 1§.  
För recipienten Lagnö ström gäller följande krav: 
God kemisk ytvattenstatus.  
Tidsfrist medges till 2027 för tributyltenn (förekomsten torde finnas vid Ing-
arö varv, alltså utanför denna detaljplan). Mindre stränga krav gäller för bro-
merad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. 
 
God Ekologisk status.  
Tidsfrist medges för övergödning till 2027 
 
Se vidare planeringsunderlag: Miljökvalitetsnormer, krav för Lagnö ström. 

 

2.8 DIREKTIV FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH DOM FRÅN EURO-
PEISKA UNIONENS DOMSTOL  

 
EU:s vattendirektiv (ramdirektivet för vatten) syftar till att skydda och för-
bättra vattenkvaliteten i samtliga unionens vattenförekomster. Vattendirekti-
vet infördes i svensk lagstiftning 2004 och innebär bland annat att statusen 
på våra vattenförekomster inte får försämras till följd av ny- eller ombygg-
nation. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster anges för ekolo-
gisk respektive kemisk status och utgör kvalitetskrav. De är ett av de verk-
tyg som arbetet med att förvalta och förbättra Sveriges vatten baseras på. 
Recipientens möjlighet att uppfylla beslutade miljökvalitetsnormer får inte 
försämras till följd av genomförandet av en detaljplan. 
 
EU-domstolens dom i mål C-461/13, även kallad Weserdomen, är ett klar-
görande avgörande från EU-domstolen om bland annat vilka skyldigheter 
vattendirektivet medför för medlemsstaterna vid tillståndsprövningar av en-
skilda verksamheter eller projekt, och om hur begreppet "försämring av sta-
tus" ska tolkas. 
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3  INLEDNING 
 

3.1 PLANOMRÅDETS LOKALISERING 
 

 
Figur 1. Översiktskarta visande planområdets lokalisering. 

 
Följande beskrivning avser Detaljplan för Fågelvik-Nykvarn, som ersätter 
den gällande Byggnadsplan för Fågelvik från 1951, inklusive ändringsplan 
från 1956 för två villatomter. Byggnadsplan för Fågelvik omfattar större de-
len av det nya planområdet.  
 

3.2 PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende. Ut-
byggnad av kommunalt vatten och avlopp avses ske i samband med plan-
läggningen. Planen skall kunna genomföras med bibehållande av områdets 
karaktär. 
 

3.3 PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
 
Plankarta, med del 1 karta och del 2 planbestämmelser, 2020-08-27 
 
Denna Planbeskrivning med bilagor: 

Bilaga 1 - Fastighetskonsekvenstabell 2020-08-27 
Bilaga 2 - Omständigheter miljöpåverkan 2020-06-09 
 
Fotografier i planbeskrivningen om ej annat anges av Arkitekt SAR-MSA 
Axel Sirén. 
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3.4 PLANERINGSUNDERLAG 
Till detaljplanen hör följande planeringsunderlag, som legat till grund för 
planarbetet:  
 

1 - Värmdö kommuns miljömål 2016 – 2030, 2016-06-22 

2 – Miljökvalitetsnormer för recipienten Lagnö ström, VISS 2020-06-08 

3 - Kulturhistorisk byggnadsinventering, Värmdö kommun 2013 

4 - Arkeologisk Rapport 2019 

5 – Utredningsskiss för ny väg, Reg C 

6 - Dagvattenutredning Fågelvik, Ramböll 2020-02-14 (med 7 bilagor) 

7 – Dagvattenanläggning (östra) på allmän plats PARK, Illustrationsskiss Reg A 

8 - Dagvattenanläggning (västra) på och nedströms golfbanan, Illustrations-
skiss Reg A 

9 – Återlöga 2:42 Miljöteknisk markundersökning 

10 - Fågelviks Villaområde 100 år. En jubileumsskrift av Lotta Högardh 
och Claes F Jonsson, Eget förlag 

11 - FÅGELVIKS GÅRD PÅ INGARÖ – FRÅN LANTBRUK TILL FÖRORT, 
En studie av ekonomiska strategier och social organisation under 1900-ta-
let. Uppsats i Etnologi vid Stockholms Universitet 2000 av Wiveka Gradeby 
Ramel 

 

3.5 PLANDATA 

 
Planområdets area är 89,3 hektar. 
 
Antal invånare mantalsskrivna i området är 179. Förekomsten av fritidshus 
gör att antalet invånare kan antas stiga under sommarhalvåret. 
 
Antal fastigheter helt eller delvis belägna i området uppgår till 139 stycken.  
Se vidare fastighetsförteckningen. 
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4  PLANFÖRSLAGETS HUVUDDRAG 
Här redovisas planförslaget med tonvikt på hur det faktiskt är utformat, och 
mer översiktligt så att helheten framstår. 
 

4.1 PLANFÖRSLAGET I SAMMANFATTNING 

 

 
Figur 2. Planområdets avgränsning redovisas med röd linje. 

 

Befintliga förhållanden 

Det föreslagna planområdet sammanfaller till största delen med området för den 
gällande Byggnadsplanen från 1951, som i stort medger enbostadshus med en 
storlek som motsvarar nutida villor. (Byggnadsarea 150 kvadratmeter i två bo-
stadsplan, innebärande bruttoarea om cirka 300 kvadratmeter per bostad, vartill 
kan komma biutrymmen såsom källare och mindre förrådsvind.) 
Flertalet småhustomter inom planområdet är idag redan bebyggda, och i 
många fall bebodda permanent.  
 
Området upplevs som en väl sammanhållen helhet. Det utgörs av ett bara 
ställvis lätt modifierat naturlandskap dominerat av höga bergryggar med is-
slipade hällar, och mellan dem dalgångar med grön mjukmark. Vegetationen 
är på berghällarna karg med martallar och buskar i jordfickor, lavar och 
mossor. Dalgångarnas mjukmark är lummig och örtrik och kapitala träd 
finns i stort antal, inte minst ekar och furor. Vårdträd är vanliga.  
   Naturen och landskapet ger en viktig del av områdets karaktär, liksom de i 
naturen oftast väl infogade befintliga inslagen av markbyggnad, med grus-
vägar, naturnära parkmark och smärre anläggningar på tomterna.  
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Bild tagen norrut från bergåsen inom allmän plats natur söder om Fågelviksvägen. En mel-
lanliggande, något lägre bergås finns, men den i bakgrunden på bilden är Södra Lagnö. 
Vid fototillfället iakttogs en välvuxen fälthare, och en ivrigt varnande rödstjärt. 

 

 
Mellan bergåsarna ruvar, som här i bakgrunden, gröna dalar. 
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Dalgångarna är inte sällan lummiga, med tät växtlighet 

 
 
   Byggnadsskicket för befintliga hus är nära nog utan undantag väl samlat, 
och trähus är i stort sett allenarådande. Det ger en allestädes närvarande re-
ferens till de värdefulla, äldre byggnaderna inom områdets centrala del, som 
på så sätt slår an tonen även där de är utom synhåll. 
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Exempel på de oftast välbevarade äldre byggnaderna. (Garaget i förgrunden är dock ny-
are.) 

 

Åtgärder i den föreslagna, nya planen 

Eftersom byggrätterna i den underliggande byggnadsplanen är väl tilltagna 
även med nutida mått mätt (se föregående rubrik) har dessa inte behövt änd-
ras, utan samma byggrätter kvarstår i byggnadsplanens område och har även 
fått gälla för de i detaljplanen tillkommande villatomterna.  
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   Med hänvisning till områdets fina kvaliteter har bibehållandet av den be-
fintliga karaktären varit centralt i planarbetet. För att säkerställa detta bibe-
hållande har införts planbestämmelser för byggnadernas material och grund-
former, för upprätthållande av den naturnära markbyggnaden, samt för var-
samhet med eller bevarande av de mest värdefulla byggnaderna. Därtill för 
bibehållen fastighetsstruktur och storlek för småhustomterna. För att säker-
ställa dagens praktiska krav har en översyn av vägområdena skett, av hän-
syn till den goda helhetsmiljön pragmatiskt och med så små åtgärder som 
möjligt.  
   Slutligen har vissa utvidgningar av planområdet gjorts i anslutning till 
byggnadsplanens ytterkanter, med bestämmelser om natur på kvartersmark. 
Syftet har varit att säkerställa den befintliga karaktären inom hela det natur-
ligt arronderade område som upplevs tillhöra Fågelvik-Nykvarn, samt att ge 
planstöd för viktiga, naturnära dagvattenåtgärder. 
 
 

4.2 ALLMÄN PLATS, KVARTERSMARK OCH VATTENOMRÅDEN 

Allmän plats har enskilt huvudmannaskap. De allmänna platserna, vägarna, 
parkmark och naturmark är med några små undantag redan befintliga i den 
gällande Byggnadsplanen, och motsvarande gemensamhetsanläggningar 
finns redan inrättade med samfällighetsföreningar som huvudmän. 
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Strandpromenaden längs Lagnö ström, i planen gångväg. På andra sidan vattnet syns 
Södra Lagnö. 

 
   Utvidgningarna i detaljplanen av byggnadsplanens vägområden, längst i 
öster inom planområdet vid Återlögaviken, i väster på golfbanan, och söder 
om Trafikverkets genomfartsväg Fågelviksvägen, omfattas redan helt av 
samma gemensamhetsanläggningar och samfälligheter som råder över 
vägarna inom byggnadsplanen. 
   Avståndet till närmaste kommunala allmänna platser är stort, liksom av-
ståndet till närmaste tätort. Kommunen saknar anläggningar inom detaljpla-
neområdet så som skolor eller andra samhällsviktiga funktioner. 
   Värmdö kommun har under lång tid varit en utpräglad landsbyggnadskommun 
med stora fritidshusområden. Kommunen har därför en lång historia med enskilt 
huvudmannaskap inom planlagda områden. Enskilt huvudmannaskap råder konse-
kvent i hela kommunen förutom i ett fåtal områden, till exempel i delar av vägnätet 
inom centralorten Gustavsberg. 
   Sammantaget bedöms detta vara rimliga, särskilda skäl till fortsatt enskilt 
huvudmannaskap.  
 
Kvartersmarken omfattar mest tomter med villor eller sommarhus. Även 
några områden med naturnära vall och extensivt skogsbruk har säkerställts 
som gröna genom bestämmelser om naturnära odling på kvartersmark. 
 
Vattenområdet skall vara öppet, undantaget längs stränderna där planen 
medger bryggor. 
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4.3 PLANENS ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN 

Fågelvik-Nykvarn är utpekat som PFO, prioriterat förändringsområde. 
Översiktsplanen anger att målet för sådana områden är att: 

- Det skall vara möjligt att omvandla fritidshus till åretruntbostäder. 
- Karaktären i prioriterade förändringsområden bibehålls genom att 

förtätning undviks. 
Båda dessa mål uppfylls av den nya detaljplanen, som i alla delar överens-
stämmer med översiktsplanen. 
 
 
 
 
 
 

5  ÖVERVÄGANDEN OCH VALD UTFORMNING 
Här redovisas de fysiska förutsättningar, överväganden och val som lett 
fram till planförslaget, med resonemang om varför valen har fallit som de 
gjort, och med mer detaljerade genomgångar av olika delaspekter. 

 

5.1 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Områdets villafastigheter är till största delen befintliga, tillkomna genom 
avsöndringar från Fågelviks gård redan under den ursprungliga exploate-
ringen kring 1900 - 1920.  
   Den gällande byggnadsplanen reglerar fastigheternas antal kvartersvis, 
och deras storlek till att i normalfallet omfatta vardera ca 3000 kvadratme-
ter. I detaljplanen har nutida planbestämmelser införts för att tillse att denna 
fastighetsstruktur väsentligen bibehålls, detta på grund av dess avgörande 
betydelse för områdets karaktär. 
   Många av de befintliga tomterna är netto inte heller så stora som de före-
faller. Dels eftersom de på grund av det starkt kuperade landskapet inte över 
hela sina arealer är tillgängliga för byggande. Dels på grund av att grön 
mjukmark är viktig att värna för infiltration och rening av dagvatten, inte 
minst inom områden med diffus avrinning direkt ned i recipienten Lagnö 
ström. Därför har en del av den gröna mjukmarken på tomterna redan i 
byggnadsplanen, och fortsatt i detaljplanen, skyddats som prickmark som 
således inte kan bebyggas. 
 
Viss kvartersmark har tillkommit planlagd med anvisning av naturvårdande 
skogsbruk eller naturnära vall, och med restriktioner för byggande. Syftet är 
att säkra områdets karaktär genom bibehållen, grön markanvändning för 
dessa smärre randområden, då även med bibehållet enskilt ägande och en-
skild förvaltning av marken. 
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Vägområdena liksom allmän plats natur och park är till stor del i privat ägo 
men förvaltas av samfällighetsföreningar, som gemensamhetsanläggningar. 
 
Vattenområdet är outrett och ägandeförhållandena därför oklara. 
 
Se vidare nedan avsnitt 8 HUR PLANEN ÄR AVSEDD ATT GENOMFÖ-
RAS. 
 
 

5.2 GEOLOGI OCH GEOTEKNIK, GRUNDVATTEN 

Området präglas av öst-västliga högresta ryggar av urberg, och mellan dem 
sediment i form av lera eller morän. På framför allt lägre delar av bergryg-
garna finns jordfickor med främst moränjord. 
 
 

 
SGU bergrundskarta 

 
SGU berggrundskarta. 
Turkos är sedimentär gnejs eller vacka med viss risk för sulfid. 
Gråbeige är äldre granitoid eller tonalit granodiorit,  
Området är del av den Svekokarelska orogenen. 
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SGU jordartskarta 

 
SGU jordartskarta.  
Rött är urberg, blå prickar visar ställvisa skylor av morän i bergets jord-
fickor. 
Ljusblått med vita prickar är sandig morän. 
Gult är lera, glacial är mörkare, postglacial något ljusare. 
Brunt med lila prickar är kärrtorv. 
 
I och med att planbestämmelserna framställer tydliga restriktioner för 
sprängning eller annan bergschakt, blir omfattningen av bergschakt så liten 
att man kan bortse från risken för sulfid i berggrunden. Detta är ett av två 
skäl till dessa bestämmelser, det andra är omsorg om den fina, befintliga ka-
raktären i området. 
 
Någon skredrisk bedöms inte föreligga i planområdet. 
 
 

5.3 NATUR 

Planområdet är beläget i ett typiskt sprickdalslandskap. Samtliga utpekade 
områden bedöms preliminärt har påtagliga – höga naturvärden. En naturvär-
desinventering enligt svensk standard har inte genomförts.  
 
På de oexploaterade höjderna dominerar hällmarkstallskog på sura ur-
bergsarter (områden 2, 3, 5 och 6). Skogen är delvis gles med öppna varma 
hällar och karakteriseras av lång skoglig kontinuitet med äldre tallar, samt 
viss – måttlig förekomst av död ved och enstaka hålträd. I fältskitet domine-
rar ljung, ren – och fönsterlarv.  Enstaka tallticka (NT) och träd med spår av 
relikbock (NT) förekommer. På de mer bördiga markerna, t ex på område 4 
samt i bryn av område 5 växer grova, delvis solbelysta tallar.  I område 3 
har gröngöling (NT) observerats under platsbesöket.  Område 8 utgörs av en 
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blockig sydvänd solbelyst bergsbrant – som utgör en potentiell hasselsnoks-
miljö.  I slutningen av område 2 växer barrblandskog med grova aspar med 
håligheter. I slutningen norr om område 3 dominera ungskog. 
I området central ligger en sumpskog på postglacial lera (område 6). Sump-
skogen har höga naturvärden enligt den nationella våtmarksinventeringen.  
Sumpskogens centrala del domineras av gran, på kanten växer mycket trivi-
allöv. Genom sumpskogen sträcker sig ett dike som avvattnar Björnträsket. 
Området tillhandahåller viktiga reglerande ekosystemtjänster som rening 
och reglering av vatten.  
Vidare finns en fin ekmiljö med grova solbelysta ekar på sandig morän (om-
råde 1). Den östra delen av ekmiljön är del av en nyckelbiotop samt ingår i 
en av länsstyrelsen utpekad, skyddsvärd trädmiljö. I öster av område 1 växer 
även delvis grov klibbal, träden är friställda. I väster av området finns upp-
vuxna hasselbuketter. 
 
 
 

 
Figur 1. Figur 1. Översikt över kända naturvärden samt utpekade naturvärdesobjekt. 

 
Inom planområdet finns flera lämpliga hasselsnoksmiljöer. I Figur 2 visas 
resultat av en habitatsnätverksanalys. De gulmarkerade områdena utgör 
funktionella livsmiljöer för hasselsnok, de gröna områdena spridningssam-
banden. Ingen systematisk inventering av hasselsnoksmiljöer eller individer 
har genomförts. Vid platsbesöket noterades dock område 8 som en potentiell 
hasselsnoksmiljö. - Området utgörs av en blockig, sydvänd brant.   
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Figur 2. Nätverksanalys för hasselsnok. Gul markerade område utgör potentiellt lämpliga 
livsmiljöer, gröna områden sammanhängande spridningskorridorer. Källor: Calluna 2020.  

 
 
Planområdet ligger i en regional värdetrakt för ek. Ekmiljöer i planområdets 
östra del står i spridningssamhang med ekmiljöer på Södra Lagnö. 
 

 
Figur 3. Värdenätverk för ädellöv. Datakälla: Stockholms länsstyrelse 2017 
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Barrskogsområden (främst tall) inom planområdet – både på natur som 
kvartersmark - ingår i primära spridningszoner inom länets värdenätverk för 
äldre barr- och barrblandskog. Barrskogsområden är även viktiga för sprid-
ningen norrut via Södra Lagnö.  

 

 
Figur 4. Värdenätverk för barr- och barrblandskog. Datakälla: Stockholms länsstyrelse 
2019. 

 
 

 
Ekar nära invid område 1, ekmiljön vid Återlögaviken. Till höger syns ett litet uttag av 
blandad massaved.. 
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5.4 LANDSKAPSBILD OCH BEBYGGELSE 

Landskapsbilden såväl som bebyggelsen har beskrivits ovan, under punkten 
4.1  

 
Bergåsarna kan vara mäktiga. Södra Lagnö tecknar sig på avstånd bortom Lagnö ström. 

 

 
Blåbärsris finns i rikt mått. 

 
Om landskapet kan i tillägg refereras till den enligt uppgift äldsta karta där 
planområdet ingår, ”Geometrisk Charta öfver Fogelwik uti Uppland, Stock-
holms höfdingedöme och Wermdö socken, författad och beskrifwen 1745”. 
Kartan, som antagligen avsågs ligga till grund för beskattning, anger för en 
del av planområdet ”Bergaktig mark olämplig för bete”. Det är en adekvat 
beskrivning av stora delar av planområdet, undantaget de gröna dalgångarna 
mellan bergryggarna. 
 



 

24 
 

Värmdö kommun ‐ Sekretess 

 
Bergåsarna. Alldeles tydligt ”bergaktig mark olämplig för bete”.  
(Jämför även 5.3 NATUR: Bilden är från område 8 i detta avsnitts figur 1, ett område som 
framhålls som en potentiell hasselsnoksmiljö.) 

 

 
Dalgångarnas sommargrönska är rik och tung 
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Bland de mer sentida villorna inom området återfinns ett antal hus som till-
kommit succesivt efter den ursprungliga exploateringen 1900-1920 och stil-
mässigt representerar olika tider fram till ca dags dato. Något enstaka hus 
konfronterar mer påtagligt helheten, men en viss variation och även enstaka 
mer påtagligt avvikande byggnader kan vitaminisera området, lika väl som 
störa. Sammantaget är byggnaderna i området väl sammanhållna.  
 
Stora mer sentida altaner och terrasser förekommer, liksom höga betongmu-
rar, samt uppschaktade, som icke naturliga former skönjbara platåer för 
byggnader eller simbassänger mm. Sammantaget är dessa anläggningar inte 
så dominerande att de mer påtagligt ändrar det ursprungliga områdets känsla 
och karaktär. De nya planbestämmelserna begränsar, i syfte att bibehålla 
just områdets karaktär, storleken för altaner såväl som terrasser. En upplys-
ning har även införts på plankartan om det faktum att altaner av viss höjd 
kan komma att räknas in i byggnadsarenan, som i planen definierar de olika 
tomternas byggrätt. 
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Växthus är inte ovanliga i området 

 
 
 
 
 
 
Bland de i landskapet talrika större träden har de största på kvartersmark för 
bostadsändamål givits en skyddsbestämmelse, och fällning har åsatts krav 
på marklov. På plankartan har även en upplysning införts med text om trä-
den, deras värde och fördelar. 
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Furor av alla storlekar och åldrar. 

 

 
Ekarna är talrika. 

 



 

28 
 

Värmdö kommun ‐ Sekretess 

 
På trädgårdsmästeriets tomt, till vänster på den nedre bilden, finns ett antal vårdträd.  
Två stora granar står fram.  

  
Den östra av de båda granarna i sitt sammanhang. Bilden tagen från väster, i bakgrunden 
Återlöga fjärd. 
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Från området invid Återlögaviken där ekar står tätt. 

 

 
Små vårdträd är inte ovanliga. Bilden visar två exempel på områdets centrala parkmark. 
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5.5 KULTURMILJÖ OCH ARKEOLOGI 

Kulturmiljö 

Vid sjön Björnträskets utlopp i Lagnö ström, centralt i planområdet, ligger 
den gamla vattenkvarn som fram till 1745 kallades Nykvarn. Namnet anty-
der att här funnits en äldre kvarn, som kanske bränts ned av ryssarna vid de-
ras härjningar eller helt enkelt ersatts med en ny anläggning. Efter 1745 har 
kvarnen kallats Fogelviks Quarn, och verksamheten bedrevs där till några år 
in på 1900-talet. Kvarnbyggnaden har sedermera hyrts ut som sommarbo-
stad. Från 1960-talet har den genomgått omfattande renoveringar, och 
kvarnbyggnaden fungerar idag som privatbostad. Invändigt finns det gamla 
kvarnmaskineriet kvar, med stora kvarnstenar och kugghjul av trä. Dagens 
utvändiga kvarnhjul har återuppförts efter mönster av det tidigare hjul som 
rivits. Rivits har även den på trästöd löpande vattenränna av trä som ledde 
vattnet fram till ovansidan av kvarnhjulet – ett så kallat överfallshjul. 
 

 
Kvarnbyggnaden. Observera den välgjorda., lilla tillbyggnaden. I bakgrunden en av de 
äldre villorna från den ursprungliga exploateringen. 

 
En liten, envånings tillbyggnad har gjorts till kvarnen, och den må tjäna som 
allmän sammanfattning av tillbyggnader inom området, till de äldre trähu-
sen: Ett stort antal sådana tillbyggnader finns, och de är nära nog genomgå-
ende så utförda att de ger stöd åt de ursprungliga byggnaderna, och inte för-
vanskar dem. 
 
I den gällande byggnadsplanen återfinns invid kvarnen upp från stranden en 
långsmal allmän plats park med enskilt huvudmannaskap. Sannolikt har par-
ken tillkommit för att ge möjlighet att där upprätthålla den tidigare kvarn-
rännan av trä. Området för den tidigare kvarnrännan är värdefullt från histo-
risk, kulturhistorisk och miljömässig synpunkt varför den smala parken bi-
behålls i detaljplanen. Ett syfte är även att där kunna anordna en kvarnränna. 
Kvarnfastigheten får planstöd för anordnande av vattenkvarn.  
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Från att ha varit natur- och jordbruksmark under Fågelviks gård exploatera-
des området för den underliggande Byggnadsplanen med början ungefärli-
gen 1900-1920 av ägarna till gården, främst då genom grosshandlaren och 
trävaruhandlaren James Funch. 1) 
 
James Funch hade en rad visionära tankar för Ingarö och Värmdö, bland an-
nat tågtrafik vilken var aktuell inför byggandet av Skurubron år 1915.  
En tumregel för exploatering var att det skulle ta högst två timmar att färdas 
från storstaden till sommarnöjet, varför det var naturligt att börja exploatera 
det välbelägna Fågelvik, För resande och transporter inköptes ångslupen 
”Ingaröstrand” som till en början utgick från Saltsjöbaden med anpassning 
till Saltsjöbanans tidtabell. I syfte att ge bättre möjligheter till resande arbe-
tade Funch även för att åtgärda vägnätet, liksom uppgrundningen av Kol-
ström vilket skedde genom muddring, och slutligen även för att minska bro-
avgifterna för ångbåtstrafiken i Skurusundet och Kolström med resultat att 
dessa avskaffades efter förhandlingar med Länsstyrelsen. 
 
Slutligen vidtog själva exploateringen med säljarbete och annonsering. I en 
fyrsidig skrift marknadsfördes området med bilder och text, där Ingarö 
framtonade som vackrast tänkbara plats för sommarvistelse, med bad och 
fiske och transportmöjligheter till området både sjövägen och med automo-
bil. Vykort trycktes med motiv av Fågelviks gård och ångbåten Ingarö 
Strand, samt av ”Café Kvarnen” efter det den gamla kvarnen satts i stånd 
och utrustats för ändamålet. I den nya detaljplanen har med hänvisning till 
detta Kvarnen givits stöd för användning även som kafé. 
 
En ångbåtsbrygga anlades, liksom ett kallbadhus liknande dem i Saltsjöba-
den, om än något mindre. Vägnätet byggdes ut.  
   Strandpromenaden byggdes först från Fågelvik till Nykvarn, och därefter 
på 1920-talet vidare österut till Återlögaviken. Valet att hålla samman områ-
det med en allmän strandpromenad särskiljer området från många andra. 
Möjligheten till egen brygga för varje hus öppnades också genom detta, vil-
ket framhölls i säljmaterialet. De allra flesta av byggnadsplanens villor sägs 
också i dagsläget ha tillgång till egen brygga. I ett senare skede, efter det 
busstrafiken kommit igång år 1929 byggdes Fågelviksvägen, som idag har 
Trafikverket som huvudman och trafikeras med buss av SL. 
 
I och med att första världskriget startade kom marknaden för tomtförsälj-
ning att stagnera, ångbåtstrafikens lönsamhet sviktade och exploateringarna 
stannade av. I samband med detta byggde James Funck ett antal sommarhus 
för uthyrning. 2) 
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   Markarbetena i området är till största delen naturnära. De tidigare markar-
betena utfördes före hydraulikens, de tunga arbetsfordonens och bergspräng-
ningens tidevarv. I den nya detaljplanens bestämmelser möts detta med re-
striktioner för sprängning och schakter. 
 
Värmdö kommun har 2013, för den centrala delen av planområdet, utfört en 
Kulturhistorisk byggnadsinventering (se planeringsunderlag). Kommunen 
har även i beslut identifierat motsvarande område som Kulturmiljöområde. 
 

 
Byggnadsinventering (randigt, violett), Kulturmiljöområde (rutigt, rött)  

 
 

 
Pensionatet. Bakom björken och ett gult uthus skymtar det så kallade annexet i gult.  
Därefter en glimt av Lagnö ström och längst till höger hörnet av den rödfärgade kvarnen. 
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Samma byggnader från en plats lite längre ned mot vattnet. Längre bort syns här även en 
av de tidiga villorna, röd med brutet tak och vita vindbrädor.  
Detta är områdets centrum. Ungefärligen i bildens högra kant är platsen för den före-
slagna, allmänna bryggan, och bakom fotografen den allmänna parken med platsen för en 
byggnad med gemensam föreningslokal. 

 
Utöver de byggnader som omfattas av den kulturhistoriska byggnadsinven-
teringen finns i områdets östra och centrala delar ytterligare att antal villor 
av ursprungligare datum. Flertalet av dessa tillhör de ovan nämnda, som för 
uthyrning uppfördes av James Funch under första världskrigets ekonomiska 
recession. 
 

 
U - Byggnader som med säkerhet eller inte osannolikt uppförts i samband med den ur-
sprungliga exploateringen. Väl att märka finns i området ytterligare många andra trähus 
av hög kvalitet. 
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En del äldre och värdefulla anläggningar av gråsten finns inom området. 
Kartan nedan visar läget för två stenbroar längs huvudvägen in i området, 
samt utefter strandpromenaden ett par strandskoningar av sten. De senare 
kan kanske förmodas vara anlagda i samband med den ursprungliga exploa-
teringen cirka 1900-1920, då strandpromenaden tillskapades. De båda sten-
broarna sägs vara belägna vid en äldre vägsträckning, som en gång fortsatt 
mot Ingarö kyrka, och dateringen blir därför än svårare. Denna omtalade, 
äldre vägsträckning har inte undersökts närmare inom ramen för planarbetet. 
Stenbroarna är välbevarade och har i plankartan skyddats med en q-bestäm-
melse. 
 

 
Den västra av de båda stenbroarna. I bakgrunden skymtar en träbro som även den spänner 
över kvarnbäcken. 
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Slutligen finns äldre vägtrummor av gråsten, vars ursprung och datering är 
höljda i dunkel. 
 

 
Karta visande broar och strandskoningar av gråsten. 

 
 
 
 
1)   Inte osannolikt kan inspiration ha hämtats från vid denna tid förhärs-
kande internationella strömningar förespråkande nya orter med villor eller 
sommarhus i stadsnära natur. Svenska exempel är Djursholm och Saltsjöba-
den. Den ursprungliga exploateringen av Fågelvik-Nykvarn, ungefärligen 
1900-1920, erbjöd liksom Saltsjöbaden tomter för fritidsboende lika väl som 
för permanentboende.  
   Tanken man hade med dessa orter var att borgerskapet skulle kunna und-
fly innerstaden med dess koks- och vedrök, trängsel och trafik, latriner, stoj 
och larm, brandrisk och tbc, och inom ett par timmars resa från denna som 
man ansåg stressande och ohälsosamma situation i stället finna boenden el-
ler sommarnöjen i naturen, med ljus och frisk luft, hälsosamma bad och nöj-
samt umgänge.  
      Byggande inspirerat av idéerna om boende i lugn och ro, med frisk luft 
och naturnära vistelse, tog emellertid först fart i Sverige redan under 1880-
talet, då i bland annat i Stockholms inre skärgård byggdes ett stort antal 
sommarnöjen eller grosshandlarvillor i för tiden typisk schweizerstil. Ång-
båtar från Stockholms innerstad ingick liksom senare i fallet Fågelvik-Ny-
kvarn i förutsättningarna för det nya sättet att leva sommarliv. Denna bygg-
nadshistoriska rörelse beskrivs fullt ut i docenten och arkitekturhistorikern 
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Ann Katrin Pihl Atmers doktorsavhandling, som finns utgiven i bokform:  
”Sommarnöjet i skärgården. Sommarbebyggelse i Stockholms inre skärgård 
1860–1915”. 

 
2)   James Funck även hade långtgående planer på exploatering av Björnö 
och Björnövik, egendomarna längst ut på Ingarös sydöstra udde, mot en li-
ten skärgård vid Ingaröfjärden. Ritningar uppgjordes med omfattande pla-
ner på golfbana, slalombacke, varmbadhus, pensionat mm. Och det står 
klart att, med den järnväg från Stockholms innerstad ut till Värmdön och 
Ingarön som fanns i åtanke hade detta område kunnat bli en attraktiv plats 
för boende. Planerna blev dock aldrig realiserade och projektet lades ned 
efter James Funchs bortgång år 1942. Egendomarna såldes i mitten av 
1950-talet till Järnvägs AB Stockholm Saltsjön. De skyddas idag inte enbart 
av strandlagen, utan även som naturreservat. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkeologi och fornlämningar 

Genom försorg av Länsstyrelsen har under planarbetet utförts en arkeolo-
gisk undersökning (se planeringsunderlag). 
 
Vid de inledande kart- och arkivstudierna framkom inget av antikvariskt in-
tresse utöver det att en kvarn har funnits på platsen för Nykvarn redan 1745. 
Inom utredningsområdet finns endast en lämning, en färdväg (RAÄ Ingarö 
50:1), registrerad sedan tidigare. Vägen kunde dock inte återfinnas vid in-
venteringen och möjligen har den förstörts i samband med att de tomter den 
var belägen inom bebyggdes.  
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Färdvägen som återfinns i Riksantikvarieämbetets register. Översiktlig placering visas av 
en turkos prick med dito linje. 

 

 
Färdvägens läge mer i detalj visas av den röda linjen. 

 
Vid den arkeologiska inventeringen framkom inga förhistoriska lämningar, 
men väl ett antal sentida, varav några dock är belägna strax utanför området. 
Dessa utgörs huvudsakligen av gränsmärken (6 st), men även av stenkistor 
till tidigare bryggor (2 st), husgrunder (2 st) samt en väglämning. Fyra av 
gränsmärkena och den ena husgrunden bedöms inte utgöra fornlämningar då 
gränsmärkena står i befintliga fastighetsgränser och husgrunden härstammar 
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från en sentida sommarvilla. Övriga objekt bedöms som övriga kulturhisto-
riska lämningar. – Se vidare den arkeologiska undersökningen. 
 
 

5.6 SERVICE 

 
Dagligvaror kan inhandlas i Brunns centrum på ca 4 kilometers avstånd med 
bil. Värmdö marknad på ca 9 kilometers avstånd erbjuder dagligvaror i stor-
marknad, liksom en rad former av fackhandel. 
 
En vårdcentral med apotek finns i Gustavsbergs hamn på ca 10 kilometers 
avstånd med bil. Där finner man även restauranger och ett konditori, hotell, 
konsthall, dagligvaror och fackhandel, inte minst försäljning av klassiskt 
porslin med rötter i Gustavsbergs porslinsfabrik. I Gustavsbergs nyare cent-
rum finns dagligvaror, fackhandel, apotek och systembolag, samt ett kondi-
tori. Kommunhuset är även det beläget i Gustavsberg, liksom en del former 
av kommunal service. 
 
I Mölnvik på ca 11 km avstånd med bil finner man dagligvaror i storköp, 
apotek, systembolag, restauranger, byggvaruhus och en mängd fackhandel 
av olika slag. 
 

 
Blå text - Närbelägna handelsplatser  
 
Planområdet ligger cirka 30 km med bil eller buss från Stockholms centrum 
med all den service som där erbjuds. 
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Sammanfattningsvis är servicen god, och med bil lättillgänglig. Resande 
med SL-buss till servicen fungerar även väl. – Sammantaget en för Värmdö 
helt typisk situation. 
 
 

5.7 BARNOMSORG OCH SKOLOR, LEK OCH IDROTT 

Förskola finns närmast vid Fågelviks skola. Därtill finns i Brunn 5 försko-
lor. Fågelviks skola omfattar förskola till och med årskurs 3, Brunns skola 
omfattar förskola till och med årskurs 9.  Se fig. nedan. 
 
Gymnasieskola finns närmast i Gustavsberg. 
 
I och med att detaljplanen inte innebär annat än marginella mängder nya 
byggrätter, och då för småhus på storleksordning ett tiotal obebyggda villa-
tomter, finns fog för bedömningen att nuvarande förskolor och skolor täcker 
de små, eventuellt tillkommande behoven. 
 

 
 
F     Kommunal förskola 
F     Annan förskola 
 
Lek och samvaro i olika former kan bedrivas i den rika och naturnära miljön 
inom området. Lekplatser kan anläggas på allmän plats park. En lämplig 
placering kan vara invid den på strandnära parkmark föreslagna föreningslo-
kalen. Längs den öst-västliga raksträckan på Nykvarnsvägen finns en plan, 
gräsbevuxen yta som kan användas för olika bollspel. På platsen har tidigare 
funnits en tennisbana. 
 
Närmaste ridskola bedriver sin verksamhet vid Lämshaga, se nedanstående 
figur. Övriga stall i närheten har endast privathästar. 
 



 

41 
 

Värmdö kommun ‐ Sekretess 

 
Närmaste ridskola finns i Lämshaga, inringad med rött. Övriga möjligheter till ridning om-
fattar endast privatägda hästar. 

 
Ridstigar finns etablerade i området, vanligen genom överenskommelse med 
markägare eller väghållare.  
 

 
Vägar eller stigar som används för ridning. Illustrationen är något otydlig men visar i stort 
omfattningen av ridvägarna, samt antydningsvis pågående diskussioner mellan ridande och 
markförvaltare. 

 



 

42 
 

Värmdö kommun ‐ Sekretess 

Idrottsplats med fotbollsplaner och sporthall finns i Brunn. Där finns även 
en spontanmötesplats med pulkabacke, grillplatser, spontanyta för fotboll, 
en lekplats, ett belyst motionsspår samt ett utegym. 
 
Närmaste konstfrusna skridskobana finns i Gustavsberg. När det är kallt 
spolar kommunen även en av fotbollsplanerna i Brunn. 
 
 
 
 

5.8 VÄGAR, TRAFIK OCK KOLLEKTIVTRAFIK 

Fågelviksvägen, Trafikverkets huvudväg 

Fågelviksvägen som löper genom området förvaltas av Trafikverket med 
vägrätt. Trafiken är låg. En busslinje i regi av Trafikförvaltningen/SL löper 
längs vägen, och tre hållplatser finns invid planområdet, jämnt fördelade 
med en i var ände och en på mitten. Gångavstånden till busshållplatserna är 
därför förhållandevis måttliga. 
 

 
Fågelviksvägen löper i en gammal vägsträckning, så sprängning är ovanlig. Här en stor, 
naturlig berghäll invid vägen. 

 

Det lokala vägsystemet 

Vägsystemet inom området är till största delen befintligt. Det är beläget 
inom allmän plats, och förvaltas av samfällighetsföreningar inom området. 
Förvaltningen fungerar väl och har god förankring bland områdets boende. 
Vägarna är till stor del grusvägar, och har asfalterats eller hårdgjorts med ol-
jegrus endast där erosion varit besvärande, på grund av smältvatten eller 
regn i mer påtagliga lutningar. Underhåll och snöröjning sker i dagsläget ge-
nom försorg av en lokal entreprenör, som bor i området. 



 

43 
 

Värmdö kommun ‐ Sekretess 

   Vägarna är relativt smala och kurviga vilket ger en värdefull, inbyggd fart-
begränsning utan att hindra nödvändig tillgänglighet för sopbilar, räddnings-
fordon eller tunga transportbilar. Vägområdena i detaljplanen har setts över 
för att ge möjligheter till vändplaner och mötesplatser, och är tillräckligt 
breda för framtida vägbreddningar och justeringar, om sådana skulle visa sig 
behövas. 
   Vägarnas grusade yta är viktig för dagvattenrening och -fördröjning (se 
avsnitt 5.15 DAGVATTEN). Betydelsen av de grusade ytorna är också den 
allra största för den väl bevarade och värdefulla helhetsmiljön från den ur-
sprungliga exploateringen. 
 
   Sammantaget kan sägas att det rådande vägsystemet och dess förvaltning 
bedöms fungera väl, och att eventuella framtida behov av justeringar kan 
tillgodoses. 
 

 
Det befintliga vägsystemet. 

 

 
Östra strandvägen. Bilden tagen från väster. Till vänster Lagnö ström. På just denna väg-
sträcka har planen på några ställen infört möjligheter till breddning för mötesplatser. 
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Ett nytt vägområde inom det lokala vägsystemet 

Centralt i området återfinns fem småhusfastigheter som saknar väg och an-
slutning till det lokala vägnätet. Orsaken till detta torde vara att tomterna är 
svårtillgängliga och kantade av branta partier. På grund av detta är tomterna 
ännu obebyggda. 

 
Vägkartan i anläggningsbeslutet för Gemensamhetsanläggning Fågelvik GA:14 

 
En gemensamhetsanläggning för en väg till dessa fem fastigheter har bil-
dats, men ett genomförande av den på kartan i anläggningsbeslutet före-
slagna vägen skulle innebära att trafik i onödan dras in i villaområdet på 
Återlögavägen och att trafikanterna dessutom skulle måsta åka en omväg 
om ca 1,5 km. Ytterligare löper den föreslagna vägen så att mängden 
sprängning såväl som behovet av höga stödmurar av armerad betong är för-
hållandevis stort. En sådan anläggning blir även braskande i naturland-
skapet, dels genom sprängning och stödmurar men inte minst även eftersom 
den ligger i högläge, över den befintliga och uppskattade promenadvägen 
genom skogen längs Återlögavägen och vidare västerut längs skogsvägen 
bort till kurvan på Nykvarnsvägen. Anläggningsbeslutet anger att anlägg-
ningen skall vara färdigställd senast 7 år efter det beslutet vann laga kraft 
2015-01-15. I dagsläget är den dock ännu inte påbörjad.  
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Blå linje – De fem tomterna 
Röd linje – Körväg från korsningen till den bildade gemensamhetsanläggningen 
Karmosin Linje – Körväg i detaljplanens vägförslag 

 
Ett alternativt läge för väg till de fem fastigheterna har utarbetats under 
planarbetet, som en tidig utredningsskiss (se planeringsunderlag). Förslaget 
innebär att trafiken till de fem fastigheterna kör in i området, från Fågelviks-
vägen, på det i byggnadsplanen befintliga vägområdet via infarten omedel-
bart väster om den stora, centrala parkmarken. Via en mycket kort del av det 
befintliga vägområdet och förbi endast en befintlig småhusfastighet når man 
direkt fram till den föreslagna, nya vägen. Denna ligger lågt i landskapet, 
och utnyttjar terrängen så att ett minimum av sprängning och stödmurar blir 
nödvändiga. Genom att ta upp höjdskillnader delat genom en nedre, stenför-
stärkt slänt (fritt upplagd glacinmur) med armerat gräs, och en övre fritt 
upplagd, låg kallmur, kan den nya vägen falla in väl i den befintliga land-
skapsbilden, som en skogsväg bland andra. Fördelaktigt är även att den nya 
vägen syns mycket måttligt från den ovan nämnda, i området uppskattade 
promenadvägen. Detta eftersom vägen ligger tvärs promenaden, och har 
goda förutsättningar att delvis döljas av träd och buskage i slänten mot syd-
väst, respektive från öster av berget. Lutningen för en sådan ny väg blir även 
den acceptabel, strax under 11%, vilket synes vara inom ramen för VGU 
(Vägars och gators utformning, från Trafikverket). Slutligen blir anlägg-
ningskostnaden för den förslagna, nya vägen av allt att döma lägre än för en 
väg enligt anläggningsbeslutet. På grund av fördelarna med denna väg-
sträckning har motsvarande vägområde implementerats i planen. 
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Skiss till ny vägsträckning. Värmdö kommun / Axel Sirén. 
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En del av området med de fem tomterna är ganska horisontell. Mellan träden skymtar 
Lagnö ström. Skydd för stora träd finns i planens bostadskvarter, men vid byggnation bör 
varsamhet gärna utsträckas till tomternas hela naturmiljö, så att det nya faller väl in i om-
rådets värdefulla helhet. 

 

 
Den nya vägens översta del läggs på tunn fyllning ovanpå berget, till undvikande av onödig 
sprängning i de värdefulla hällarna. 

 

Parkering i planområdet 

De boende i området parkerar naturligt nog på de egna respektive tomterna. 
Inom planområdet finns parkeringsmöjligheter efter vägarna, med något 
ojämn fördelning. Kring den centralt belägna parkmarken finns intill väg-
områdena i den underliggande byggnadsplanen tre områden avsatta för par-
kering, som dock aldrig har tagits i anspråk av vägföreningen, för anlägg-
ning.  Samma områden har bibehållits i detaljplanen som parkering. De är 
välbelägna mitt i planområdet och bedöms tillsammans med platser vid si-
dan av vägarna ge tillräckliga möjligheter till gästparkeringar. 
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Kollektivtrafik 

Området trafikeras på den stora Fågelviksvägen av Trafikförvaltningen/SL 
med två busslinjer: 430 till och från Gustavsbergs centrum och 430X från 
Stockholm Slussen via motorvägen och det närbelägna Brunns centrum på 
Ingarö. Trafiken är gles, vardagar storleksordning en buss i timmen, lörda-
gar och söndagar än glesare. 
 
Tre välbelägna hållplatser finns, en i var ände och en i mitten av planområ-
det. 
 

 
Busshållplatserna vid planområdet (de tre i norr, närmast Lagnö ström). 

 
 

 
Fågelviksvägen. En ek av bussiga dimensioner skyddar de väntande  
vid den östra hållplatsen. 
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5.9 BRANDSKYDD OCH RÄDDNINGSFORDON 

I samband med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp anordnas på 
vattenledningarna brandposter, som till antal och läge samordnas med 
brandmyndigheten. En utgångspunkt för brandposterna blir en kapacitet om 
600 liter/minut, och vid utplaceringen tas hänsyn till längderna på brandkå-
rens slangar.  
   Genom detaljplanens justeringar av vägsystemet bedöms åtkomligheten 
med räddningsfordon vara tillgodosedd. Vägarnas lutningar är sådana att de 
i sammanhanget inte bedöms utgöra något hinder. 
 
På fastigheten Fågelvik 1:649 ligger Fågelviks gård, corps-de-logiet med 
flera huvudbyggnader med bostäder. Till dessa kan räddningsväg vid behov 
anordnas längs fastighetens södra gräns, på den intilliggande fastigheten Få-
gelvik 1:315 där en för ändamålet lämplig, befintlig enskild väg är belägen. 
 
 

5.10 AVFALLSHANTERING 

 

 
Inför hämtning rullas avfallskärlen ut till naturliga platser 

 
Inom området sker avfallshanteringen i kommunal regi med veckovis hämt-
ning av hushållssopor. En genomgång och justering av planens vägområden 
har skett för att säkerställa god framkomlighet för sopbilar. 
 
Återvinningscentral finns närmast i Ekobacken öster om handelsområdet 
Värmdö marknad i södra Gustavsberg. Byggavfall och riskavfall kan lämnas 
vid den stora avfallsanläggningen inom kommunen, vid Kovik. 
 
Återvinningsstation för tidningar, kartong, metallförpackningar och glas 
finns i Brunns centrum. 
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5.11 FISKE OCH FISKEVÅRD 

Fiskevattnen under Fågelvik arrenderades periodvis ut. Detta gjordes för att 
få hjälp med vattnens skötsel och bevakning mot tjuvfiske. Det senare inte 
minst vid Björnsjön söder om planområdet. Sjön hade förr riklig tillgång på 
svensk flodkräfta. Beståndet har dock minskat till följd av försurningen, och 
genom kalkning och fiskestopp har man försökt stödja beståndet. (Källa:  Få-

gelviks gård på ingarö. Uppsats i Etnologi vid Stockholms Universitet 2000 av Wiveka 
Gradeby Ramel) 

Fritidsfiske i Lagnö ström förekom tidigt som en del av den ursprungliga 
exploateringen med villor och fritidshus. En fiskevårdsförening har enligt 
muntliga uppgifter funnits i området. 
 
 

5.12 STRANDSKYDD 

I den underliggande byggnadsplanen samt inom de delar av detaljplanen 
som i dagsläget inte är planlagda gäller strandskydd enligt ovan avsnitt 2.5 
   Vid ny planläggning upphör den underliggande byggnadsplanen att gälla 
och generellt strandskydd beslutat för icke planlagda områden inträder i 
byggnadsplanens ställe. Mot denna bakgrund föreslås för detaljplanen föl-
jande. 
 

Vattenområden 
Inom vattenområden föreslås strandskyddet kvarstå. Det innebär att strand-
skyddsdispens krävs för nya bryggor inom de långsmala vattenområden 
längs stranden där planen ger stöd för bryggor. Varje ny eller förändrad 
brygga måste därför prövas i enlighet med detta. 
 
Bibehållet strandskydd gäller även för de längs den långa strandpromena-
den, i dagens fysiska vatten belägna vägområden VÄG6, som ger planstöd 
för smärre fyllningar. Syftet med fyllningarna är att möjliggöra mötesplatser 
för fordon, samt i ett fall vändplats för sopbilar. I dagsläget sker regelmäss-
igt mycket långa backningsrörelser då fordon möts på strandvägen, samt 
med sopbilen. Trafiksituationen är därmed inte tillfredsställande, då de 
långa backningsrörelserna innebär ett riskmoment.  
   Strandpromenaden ligger redan idag till stor del på fyllningar, och de 
måttliga storlekarna på de föreslagna utvidgningarna borgar för att den eko-
logiska situationen inte väsentligen påverkas negativt. Något väsentligt hin-
der i fråga om tillgänglighet för allmänheten utgör sådana fyllnader inte hel-
ler. Sammantaget kan detta peka mot att 7kap 18c§ 3 och 5 kan bli tillämp-
liga. 
 
I dagens vattenområde föreslås även planstöd för tre smärre allmänna plat-
ser: En mindre gemensamhetsanläggning med bastu och bryggplan (PARK, 
belägen vid en lämplig badplats), samt ett kallbadhus (PARK) sådant som 
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funnits på platsen, och som illustreras i byggnadsplanen, se nedan. Därtill en 
allmän brygga (VÄG).  
   De två förstnämnda platserna syftar till att ge möjlighet att återinföra in-
slag i enlighet med den ursprungliga exploateringens tankar om naturnära 
boende med olika former av gemensamma aktiviteter och umgänge. Därmed 
bidrar åtgärderna i förlängningen till att bibehålla områdets karaktär, vilket 
även ingår i detaljplanens syfte. Anläggningarna skall kunna användas av 
allmänheten i området eller av utifrån kommande. 
 

 
Den underliggande byggnadsplanens karta visar en allmän brygga och till höger därom ett 
kallbadhus med ett av bodar kringbyggt bryggplan. Det senare en byggnad med förmodad 
inspiration från kallbadhusen i Saltsjöbaden. Kallbadhuset har funnits på platsen, men 
finns idag inte längre. 

 
Den föreslagna, allmänna bryggan, en facilitet som en gång funnits men av-
vecklats eller privatiserats, och som finns med i byggnadsplanen, var en vik-
tig del av den ursprungliga exploateringen. Möjligheten till en allmän 
brygga är även för framtiden praktiskt och ekonomiskt viktig, då person- 
och varutransporter med båt är ett miljövänligt och energibesparande alter-
nativ till bilar och bussar. Sambandet är tydligt med de föreslagna möjlig-
heterna till handel, café, pensionat respektive handelsträdgård på lämpliga 
fastigheter i området. Samtliga är verksamheter med transportbehov.  
   Sammantaget bidrar möjligheten till allmän båttrafik till en energieffektiv 
helhet som var vanlig så sent som på 1940 och -50 talen, och som kan bli 
verklighet igen. 
   Stöd för strandskyddsdispenser för dessa tre allmänna platser kan finnas i 
Miljöbalken 7kap 18c§ 3 och 5. 
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Allmän plats 
Utöver de tre i vattenområdet föreslagna, små allmänna platserna finns inom 
strandskyddets område följande allmänna platser: 
 
Vägområdena, VÄG, inom detaljplanen omfattas endast i mindre delar av 
strandskydd. GÅNG1 är delar av strandpromenaden som föreslås bibehållas 
som i dagsläget, som naturnära stigar eller gångvägar för promenad eller cy-
keltrafik, men ej biltrafik. För dessa allmänna platser föreslås att strand-
skyddet fortsätter gälla, innebärande att andra byggnadsåtgärder än under-
hållsåtgärder inom strandskyddade delar kan kräva strandskyddsdispens.  
 
Användningsbestämmelsen PARK1 återfinns inom tre skiften längs områ-
dets centrala tillfartsväg Nykvarnsvägen. Denna helhet av väg och park ut-
gör områdets entré och centrala, gemensamma område som har stor bety-
delse kulturhistoriskt och för hela områdets identitet och karaktär. Här före-
slås i berörda delar bibehållet strandskydd så att eventuella justeringar kan 
komma att kräva strandskyddsdispens. 
   Detta med ett undantag: Det lilla, på den nedersta av de tre styckena park-
mark belägna, rektangulära området, som fått egenskapsbestämmelsen Före-
ningslokal. En sådan lokal kan tillfredsställa ett för området gemensamt be-
hov. Samtidigt är den ett inslag i samklang med den ursprungliga exploate-
ringens tankar om naturnära boende med gemensamma aktiviteter och um-
gänge. Därigenom bidrar den till att områdets karaktär bibehålls, vilket in-
går i detaljplanens syfte.  
   På platsen finns en befintlig gråstensgrund från en tidigare byggnad som 
anses ha varit en områdesgemensam tvättstuga. Grunden är möjlig att fri-
lägga och reparera, och använda för den föreslagna, nya byggnaden. 
   Stöd för en upphävande av strandskyddet för gemensamhetslokalen kan 
finnas i Miljöbalken 7kap 18c§ 5. Ett annat läge, längre från områdets cen-
trala strandäng och den allmänna bryggan, skulle försämra tillgängligheten 
och därmed benägenheten till användande av lokalen, samt förfela möjlig-
heten att återskapa kulturlandskapet med den tidigare byggnad som där fun-
nits. 
 
Slutligen finns ett fjärde skifte av allmän plats PARK1, ett långsmalt park-
område som följer den nedersta delen av kvarnbäcken ned till själva Ny-
kvarn med den gamla vattenkvarnens byggnad intakt och med planstöd för 
användning som vattenkvarn. På grund av parkområdets form är det troligt 
att den underliggande byggnadsplanens syfte med detta område, utöver att 
ge stöd för kvarnbäcken, varit att stödja möjligheten till ett återuppförande 
av den en gång förefintliga, på trästöd löpande vattenränna av trä som ledde 
vattnet fram till ovansidan av det gamla kvarnhjulet, ett så kallat överfalls-
hjul. Detaljplanen ger samma stöd genom egenskapsbestämmelsen Kvarn-
ränna.  
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   För denna park föreslås strandskyddet kvarstå. Stöd för strandskyddsdis-
pens för en ny kvarnränna kan finnas i Miljöbalken 7kap 18c§ 1, 2 och 5. 
 
Strandskydd gäller i allt väsentligt på allmän plats 

   
 
De delar av allmän plats NATUR1 och PARK4 som är belägna mindre än 
300 meter från Björnträsket har inte motsvarande strandskydd om 300 meter 
som övriga, icke planlagda områden kring sjön. Detta eftersom det, då detta 
strandskydd tillskapades, beslutades att det inte skulle gälla inom byggnads-
planen.  
   I en liten del av NATUR1 söder om Fågelviksvägen, gäller dock enligt 
Länsstyrelsens beslut 1980-02-28 strandskydd intill 100 meter från Björn-
träsket. Detta strandskydd föreslås kvarstå i detaljplanen. 
 
Från kvarnbäcken som löper genom detaljplanens område gäller inte det 
strandskydd om 100 meter som kan gälla från andra bäckar. Detta torde bero 
antingen på att kvarnbäcken var planlagd vid det tillfälle då man tog beslutet 
om strandskydd kring bäckar, eller att kvarnbäcken inte uppfyllde de krite-
rier som då krävdes för att omfattas av strandskydd.  
 

Kvartersmark 
Mot bakgrund av den befintliga villabebyggelsen inom detaljplanen förslås 
att strandskyddet upphävs inom motsvarande kvartersmark för bostadsända-
mål. Den största delen av dessa tomter är bebyggda på sådant sätt att miljö-
balkens 7 kap. 18 c § punkt 1 bedöms vara tillämplig. För det fåtal tomter, 
eller delar av tomter, som i dagsläget saknar bebyggelse bedöms istället mil-
jöbalkens 7 kap. 18 c § punkt 2 som tillämplig. 
   Undantaget från detta föreslås bli fastigheten Fågelvik 1:649, som inrym-
mer den gamla mangårdsbyggnaden eller corps-de-logiet på Fågelviks gård. 
Fastigheten har två användningsområden: Ett grönt för odling i samband 
med dagvattenanläggning (se följande stycke), och ett gult för främst bo-
stadsändamål. På fastigheten föreslås strandskyddet kvarstå. 
 
Inom grön kvartersmark med stöd för olika former av naturnära odling före-
slås det gällande strandskyddet kvarstå. Samtliga dessa områden utom ett är 
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naturmark med extensivt skogsbruk och en planbestämmelse som förhindrar 
uppförande av byggnadsverk. Undantaget är den gröna delen av fastigheten 
Fågelvik 1:649 som har användningen odling i samband med dagvattenan-
läggning. I den mån därav följande mark- och anläggningsarbeten kräver 
strandskyddsdispens antas att sådan kan beviljas enligt Miljöbalken 7kap 
18c§ 3 och 5. – Dagvattenrening och fördröjning är angeläget för uppfyllan-
det av miljökonsekvensnormerna i recipienten Lagnö ström, och motsva-
rande anläggningar måste ligga där vattnet faktiskt rinner. 
 
 
 

5.13 RADON 

 

 
 
Radonrisken i området är normal till låg och föranleder inga särskilda åtgär-
der i detaljplanen. Riskabla halter av radon kan dock förekomma lokalt, och 
halterna kan variera kraftigt även inom små avstånd. 
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5.14 MARKFÖRORENINGAR 

 

 
En röd stjärna varnar för eventuella markföroreningar 

 
Inom planområdet finns fastigheten Återlöga 2:42, som i den underliggande 
Byggnadsplan för Fågelvik planlagts för trädgårdsändamål. På fastigheten 
har under cirka 30-40 års tid drivits en handelsträdgård. Verksamheten av-
vecklades ungefärligen år 1960, och de då befintliga växthusen har med ett 
undantag rivits. Trädgårdsmästarbostaden, en villa, finns kvar och fastig-
heten används idag i allt väsentligt endast för boende. 
 

 
Trädgårdsmästeriet på Återlöga 2:42, ortofoto 2019 

 
Med anledning av den tidigare verksamheten har framlagts att markförore-
ningar kan finnas. En översiktlig bedömning av riskerna har därför gjorts, se 
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bilaga 5 till dagvattenutredningen. Denna pekar mot att risk finns att be-
kämpningsmedel kan ha spridits till mark och vatten, efter det de odlade 
växterna besprutats. Uppgifter finns även om att uppvärmning av växthusen 
har skett med koks, vilket kan ha gett upphov till giftiga substanser i askan. 
   Länsstyrelsen bedömer att spridningsförutsättningen i mark och grundvat-
ten är stor då området består av sandig morän och lera. Objektet hamnar i 
riskklass 2 vilket är liktydigt med hög risk för människors hälsa och för mil-
jön. Egenskaperna hos bekämpningsmedlen är oklara. Vissa kan vara mark-
bundna medan risk finns att andra kan ha spridits till närliggande recipien-
ter, i detta fall Återlögafjärd. 
 
Mot bakgrund av ovanstående har inom ramen för planarbetet även utförts 
en miljöteknisk markundersökning (se planeringsunderlag) genomförts på 
fastigheten. Undersökningen visar att inom fastigheten Återlöga 2:42 före-
kommer föroreningar i form av bekämpningsmedel och tungmetaller i jord 
inom mindre ytor. För närmre beskrivning av föroreningssituationen hänvi-
sas till undersökningsrapporten.  
   Inför en eventuell framtida överlåtelse av fastigheten bör föroreningssitu-
ationen beaktas, då det inte kan uteslutas att intag av växter och jord från 
förorenade områden kan medföra hälsorisker för framför allt små barn. Om 
odling i större skala önskas bedrivas bör föroreningssituationen i jord utre-
das vidare inom befintligt växthus samt gräsyta där tidigare växthus legat, i 
syfte att bedöma hälsorisker samt eventuellt åtgärdsbehov. 
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5.15 DAGVATTEN 

 

En stor dagvattenutredning 

En dagvattenutredning daterad 2020-02-14 (se planeringsunderlag) har ut-
förts för hela avrinningsområdet till den för denna detaljplan helt domine-
rande recipienten Lagnö ström. I dagsläget finns inom detta stora avrin-
ningsområde två pågående planarbeten, samt två ännu icke påbörjade med 
positiva planbesked. De områden inom pågående planer som rinner till 
andra recipienter än Lagnö ström är små, och utredningen har för dessa gjort 
kompletterande studier och överväganden. 
 
Utredningen har utifrån platsspecifika förutsättningar, genom datormodelle-
ring beräknat föroreningsbelastningar och reningsbehov. I utredningsupp-
draget har ingått att oavsett gränser för detaljplaner föreslå lämpliga åtgär-
der, platser och anläggningar för dagvattenhantering. Allt med sikte på upp-
fyllande av miljökvalitetsnormerna för recipienten Lagnö ström.  
   Möjligheter till förbättringar av status för recipienten Lagnö ström besk-
rivs i detta avsnitt 5.15 DAGVATTEN, men framför allt i det nästföljande 
avsnittet 5.16 MILJÖKVALITETSNORMERNAS UPPFYLLANDE. 
 
 

 
Karta ur den bifogade dagvattenutredningen visande översikt över avrinningsområdet till 
Lagnöström och ungefärliga gränser för detaljplaneområden respektive positiva planbe-
sked. 
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Förutsättningar väsentliga för dagvattenutredningen 

Miljöbalken och Plan- och bygglagen ger förutsättningar för arbetet, men 
även följande dokument finns att följa: 

- Värmdö kommun Miljömål 2016 – 2030 
- Beslutade miljökvalitetsnormer för recipienten Lagnö ström 
- Europeiska unionens ramdirektiv för vatten. 
- EU-domstolens dom i mål C-461/13, även kallad Weserdomen. 

Samtliga fyra av dessa dokument pekar på behovet av dagvattenåtgärder för 
att minska belastningen på recipienten. Tiden för uppfyllandet av de miljö-
kvalitetsnormer för vilka tidsfrist har meddelats är knapp. 
 
 

Slutsatser, åtgärder och möjligheter inom detaljplanen för Fågelvik-
Nykvarn 

Planområdet ingår inte i något verksamhetsområde för dagvatten enligt Lagen om 
allmänna vattentjänster. 
 

Mjukmark värnas 

Detaljplanen värnar inom hela planområdet befintlig mjukmark för att tillse 
behoven av infiltration, fördröjning och av rening av dagvatten. Detta gäller 
grön mjukmark såväl som grusvägar och diken. I enlighet med detta har ut-
formats planbestämmelser och på plankartan infogade upplysningar och re-
kommendationer.  
 
Mjukmark inom bostadskvarteren värnas främst genom de bestämmelser 
som bibehåller de stora, befintliga villatomterna med befintliga byggrätter. 
Flertalet tomter är redan fullt bebyggda varför i dagsläget befintliga hård-
gjorda ytor i stort kan förväntas fylla behoven för de boende. Behoven följer 
snarast per bostad, och eftersom tomterna är stora har marken till största de-
len lämnats som naturmark eller mjuk trädgårdsmark. De få ännu obe-
byggda tomterna kan förväntas komma att följa samma mönster. Flertalet 
boende värderar också de gröna inslagen högt. Situationen för mjukmarken 
bedöms således vara stabil. 
   Mängden eller andelen hårdgjord mjukmark på villatomterna har dock inte 
reglerats med planbestämmelser. Detta eftersom tomterna i området är 
mycket varierande då det gäller förutsättningarna såsom topologi och lut-
ningar, mängden grön mjukmark (visavi hällmark), samt då det gäller de la-
tenta behoven av hårdgjorda ytor. Därför skulle bestämmelser om mängden 
hårdgjord mjukmark bli svåra att utforma rättvist, och riskerna för orimlig 
eller felaktig styrning bli påtagliga. En upplysande text har i stället införts 
på plankartan med rekommendationer om försiktighet med hårdgörning av 
mjukmark. 
 
Vägarnas grusade ytor har skyddats med planbestämmelser. Undantag har 
medgivits för att hårdgöra med asfalt eller oljebundet grus, lokalt på platser 
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där erosion blir besvärande på grund av dagvattenflöden i kombination med 
stor lutning. Vägrenar och diken, som är av stor betydelse för dagvattenhan-
teringen, bedöms vara säkerställda utan särskilda bestämmelser. 
 
Sammanhållen natur finns i planen dels på allmän plats NATUR och PARK, 
och dels på kvartersmark med naturnära odling (skogsbruk, vall eller dag-
vattenhantering). I dessa fall är den gröna mjukmarken väl säkerställd för 
framtiden. 
 
För genomförandet av dessa åtgärder se vidare nedan avsnitt 8 HUR PLA-
NEN ÄR AVSEDD ATT GENOMFÖRAS. 
 
 

En kompletterande dagvattenanläggning på allmän plats PARK 

 
 
Under denna rubrik skisseras i huvuddrag dagvattenåtgärder på en allmän plats 
PARK inom området för detaljplanen. Åtgärderna är kompletterande, men tänk-
bara för att förbättra fördröjning och rening av dagvatten från ett stort avrinnings-
område, som liksom källorna till föroreningar till största delen är beläget upp-
ströms och utanför planområdet. (Avrinningsområde 1F, se karta i fig. nedan på 
sid. 63.)   
   Denna detaljplan bedöms dock kunna genomföras utan att försämra statusen för 
recipienten Lagnö ström, även utan de här skisserade åtgärderna. Planbestämmel-
ser har ändå införts som stöd för dessa, för att ge möjlighet att förbättra recipien-
tens status. 
   För ett eventuellt genomförande av anläggningen se vidare nedan avsnitt 5.16 
MILJÖKVALITETSNORMERNAS UPPFYLLANDE. 
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Bakgrund 
Från sjön Björnträsket söder om planområdet för Fågelvik-Nykvarn rinner 
vattnet från ett stort avrinningsområde ned till Lagnö ström, genom kvarn-
bäcken till den gamla vattenkvarnen Nykvarn. (Avrinningsområde 1F, se  
karta i fig nedan på sid. 63.) 
 
Inom området för denna detaljplan, norr om och i anslutning till den stora 
Fågelviksvägen, tar vattnet vägen över en allmän plats PARK med ganska 
plan sumpskog på postglacial lera och delvis torv. Området är inte inbju-
dande, delvis svårgenomträngligt, och domineras av gran med triviallöv i yt-
terkanterna, slyskog. Det har höga naturvärden enligt den nationella våt-
marksinventeringen.  
 

 
Den centralt belägna parkmarken är delvis tätt bevuxen. Området är inte helt otillgängligt 
men sällan besökt. Här ges stöd för enkla dagvattenåtgärder. Dessa kan återskapa tidigare 
befintliga  våtmarker och samtidigt ställvis något glesa ur skogen. Bilden är tagen från 
Nykvarnsvägen. 

 
   Genom sumpskogen leds i dagsläget vattnet i ett befintligt, rakt dike som mins-
kat utflödet av vatten i sidled över marken, med torrläggning och förtätning av 
skogen som påföljd. Minnen finns hos boende i området av vattenspeglar en gång 
där, men inte längre. Området hade den tiden ett visst rekreationsvärde, men detta 
synes i dag vara nära nog helt borta. 
   Trafikverkets utbyggnad av Fågelviksvägen från en tidigare, enkel landsväg till 
nuvarande vägstandard kan, eftersom vägen löper längs kanten av området, ha på-
verkat situationen inte osannolikt genom viss torrläggning.  
 

Tänkbara markbyggnadsåtgärder för anläggningen 
För tänkbara åtgärder har utförts en illustrationsskiss (se planeringsunderlag). För 
att förbättra områdets dagvattenrenande och -fördröjande kapacitet, samt delvis 
återställa området som våtmark (blötare sumpskog) kan följande markarbeten ut-
föras: 
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Utsnitt ur skiss till den östra dagvattenanläggningen (se ovan 3.4 Planeringsunderlag).  
Värmdö kommun / Axel Sirén. 

 
Det centrala diket proppas i dess övre del med en jordhög, och resten av det 
grävda diket fylls igen med jord i höjd lika med omgivande mark. Ett lågt dämme 
av jordvallar med ett utlopp med enkel nivåreglering byggs nederst, strax före det 
vattnet rinner under Nykvarnsvägen. 
 
Detta kan förväntas resultera i att vattnet strömmar ut över en väsentligt större yta 
än tidigare, till båtnad för fördröjning och rening av dagvattnet. Den idag förtätade 
skogen kan då delvis komma att självdö av större mängder av vatten under längre 
tidrymder. Området kan därigenom få en något mer utglesad och öppen karaktär 
med delvis nya djur- och växtarter.  
   Död ved i form av vissa träd och buskar kan med fördel för en rik ekologi läm-
nas kvar, åtminstone till den del landskapsbilden ändå blir god. En ökad genom-
siktlighet för platsen är av godo för att lätta upp dagens ogenomsiktliga och delvis 
dystra karaktär. Inplantering av växter kan också vara värdefull. Många tänkbara 
arter finns, kabbeleka och svärdslilja är karaktärsväxter i många svenska våtmar-
ker och lyser upp i det brungröna. 
 
Området är i den underliggande byggnadsplanen allmän plats PARK, och förblir 
så i detaljplanen. Huvudmannaskapet blir fortsatt enskilt, och området förvaltas 
som en gemensamhetsanläggning med en samfällighetsförening som huvudman.  
 
Vidare undersökningar av en anläggnings utförande är nödvändiga, inte minst en 
mer specifik höjdsättning. En framtida diskussion med lagom projektering får leda 
till en lösning. Viktigt är att åtgärderna inte medför en dämning av dagvatten mot 
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Trafikverkets väg innan det sprider sig i området. Vägen bidrar till föroreningen 
av dagvattnet i området, och ett samarbete med Trafikverket kan vara behövligt i 
fråga om utformning eller finansiering.  
 
Genomförandet av dagvattenåtgärderna kan komma att innebära markavvattning 
eller vattenverksamhet enligt Miljöbalken 11kap, och i sådant fall kan tillstånds-
plikt föreligga. Lämpligt är att ta kontakter i frågan med både kommunens Miljö-
enhet och med Länsstyrelsen.  
 
 
 

En kompletterande dagvattenanläggning nedströms golfbanan 

 
 
Under denna rubrik skisseras i huvuddrag dagvattenåtgärder på gårdstunet vid  
Fågelviks gård, fastigheten Fågelvik 1:649, inom området för detaljplanen. Åtgär-
derna är kompletterande, men tänkbara för att förbättra fördröjning och rening av 
dagvatten från ett stort avrinningsområde, som liksom källorna till föroreningar 
till största delen är beläget uppströms och utanför planområdet. (Avrinningsom-
råde 1D, se kartan i nedanstående fig.)  
   Denna detaljplan bedöms dock kunna genomföras utan att försämra statusen för 
recipienten Lagnö ström, även utan de här skisserade dagvattenåtgärderna. Plan-
bestämmelser har ändå införts som stöd för dessa, för att ge möjlighet att förbättra 
recipientens status. 
   För ett eventuellt genomförande av anläggningen se vidare nedan avsnitt 5.16 
MILJÖKVALITETSNORMERNAS UPPFYLLANDE. 
 

Bakgrund 
Invid Fågelviks gårdstun, söder om detta på gårdens tidigare gärdesmarker, 
ligger en golfbana.  
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   I allt väsentligt ligger golfbanan utanför denna detaljplan, men den avvatt-
nas i dagsläget av diken som leder dagvatten från golfbanan och områden 
söder därom, löper samman och rinner ut i Lagnö ström över planområdet 
på Fågelviks gårdstun. (Se följande fig. avrinningsområde 1D med rinnstråk 
och diken i blått.) 
 
 

 
Utsnitt ur dagvattenutredningens bilaga. 4  
I avrinningsområde 1D syns det förgrenade systemet av rinnstråk och diken i mörkblått re-
spektive ljusblått. I golfbanan är diken i dagsläget i stor utsträckning kulverterade. 

 
På grund av den stora näringsbelastningen från golfbanan är åtgärder på 
dess område behövliga för fördröjande och renande av dagvattnet. Se vidare 
den stora dagvattenutredningen (planeringsunderlag), samt nedan i avsnitt 
5.16 MILJÖKVALITETSNORMERNAS UPPFYLLANDE. 
 
   Sådana åtgärder på golfbanan kan även kompletteras inom denna detalj-
plan, med en mindre anläggning nedströms på Fågelviks gårds gårdstun. 
Där övergår golfbanans dikessystem i ett befintligt, rakt dike, som före ut-
loppet i Lagnö ström avslutas med en kulvert under vägen längs stranden. 
Dikets dagvattenrenande egenskaper kan förbättras enligt skissen under 
nästföljande rubrik.  
   De på Fågelviks gårdstun skisserade möjligheterna till dagvattenrenre-
nande och -fördröjande åtgärder bör dock endast genomföras på basis av fri-
villighet och samförstånd. - De dominerande källorna till föroreningar är 
främst golfbanan och därnäst Fågelviksvägen, och dessa föroreningar kan 
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tas om hand och åtgärdas genom anläggningar på de motsvarande verksam-
hetsområdena. Med tanke på detta blir slutsatsen om frivillighet och samför-
stånd för gårdstunets deltagande rimlig. Den där skisserade anläggningen 
kan alltså ses som ett tänkbart komplement till likartade anläggningar längre 
uppströms. Se även nedan avsnitt 5.19 VAL AV PLANBESTÄMMELSER 
under rubriken Fågelviks gård - Det gamla gårdstunet på Fågelvik 1:649  
 
Fastigheten för Fågelviks gårdstun är del av samma markavvattningsföretag 
som golfbanan, gårdens gamla gärdesmarker, så markavvattningsföretaget 
skulle kanske kunna bli en ram för gemensamma insatser. 
 

Tänkbara markbyggnadsåtgärder för anläggningen 
För tänkbara åtgärder har utförts en illustrationsskiss (se planeringsunderlag). 
 

 
Utsnitt ur skiss till den västra dagvattenanläggningen (se ovan 3.4 Planeringsunderlag). 
Värmdö kommun / Axel Sirén. 

 
 
Det befintliga, raka diket över gårdstunet på Fågelvik kan omarbetas till ett 
bredare dike, med flacka slänter och i mitten en zon som tvärs strömmens 
huvudriktning (huvudlutningen) kan vara nära horisontell med en mycket 
flack V-form. Dikets centrala område bottnas med grus (ör), och under detta 
eventuellt en armering av jorden i form av en tunn skyla nedtryckt, lite 
grövre stenmaterial. I gruset utplaceras större, runda stenar och stenblock. 
På så sätt bildas en bäckfåra där vattnet kan meandra och skapa höljor.  



 

65 
 

Värmdö kommun ‐ Sekretess 

   Stenar, meandrar och höljor bidrar till förbättrad syresättning av vattnet 
vilket i sin tur, liksom en rik växtlighet, är fördelaktigt för vattenreningen 
inte minst av kväve. 
   Detta nya, breda dike kan föra stora mängder vatten, vilket är en fördel i 
en framtid då nederbörden på grund av klimatförändringarna kan komma att 
öka.  
 
Höljor kan även byggas, och en av dem så stor att den blir till en damm med 
mer stillastående vatten. Dammen utförs med visst djup, så att vatten där 
kan kvarstå även i perioder då bäcken torkar ut.  
 
Marken på gårdstunet består i stort av lera. Det befintliga diket har, trots 
från tid till annan mycket stora mängder genomströmmande vatten, klarat 
belastningen och inte eroderat sönder. Det tyder på goda förutsättningar för 
den skisserade lösningen. 
 
Vidare undersökningar av en anläggnings utförande är nödvändiga, inte 
minst en mer specifik höjdsättning. Olika möjliga, alternativa utföranden 
kan också väljas, och en framtida diskussion med lagom projektering får 
leda till en lösning.  
   Mycket av det byggda landskapet kan dock med fördel för både utförande 
och ekonomi utföras på plats, med förenklat ritningsunderlag och gemensam 
närvaro av byggare och erfarna inom naturvård och fiskevård. Justeringar 
och tillägg kan även göras succesivt i efterhand, som svar på hur situationen 
utvecklas bildmässigt och ekologiskt inte minst då det gäller växtlighet. 
 
Ett genomförande av de ovanstående åtgärderna kan komma att innebära 
markavvattning eller vattenverksamhet enligt Miljöbalken 11kap, och i så-
dant fall kan tillståndsplikt föreligga. Lämpligt är att ta kontakter i frågan 
med både kommunens Miljöenhet och med Länsstyrelsen.   
 
Växtligheten i och kring vattnet är väsentlig för rening av överskotten av nä-
ringsämnen. Möjligheter till växtlighet och växtval beskrivs, liksom tänk-
bara effekter på djurlivet under följande rubrik: 
 

Ekologiska möjligheter och effekter i den skisserade anläggningen 
   Vissa snår av klibbal kan anläggas längs kanterna av bäcken och dammen. 
De stabiliserar marken, och ger skugga över delar av bäckfåran. I bäckfåran 
är kabbeleka en klassisk karaktärsväxt. Därtill kan planteras säv i kanterna 
av översvämningsytorna som även besås med ängsgräs. Nyponros eller sten-
ros kan planteras ställvis kring anläggningen. 
   I dammen kan inplanteras svärdslilja och säv, andmat, näckrosor, vanlig 
bladvass, samt bredkaveldun som i sin egenskap av näringsindikator för-
hoppningsvis på sikt kommer att trivas med måtta.  
   En karaktärsväxt på strandängar är strätta, som skulle kunna rota sig och 
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kanske även dra till sig Apollofjärilar eller Makaonfjärilar i den mån någon 
av dessa numera sällsynta fjärilar skulle finna sin väg till platsen. En mängd 
andra tänkvärda arter finns i sammanhanget: äkta förgätmigej, sumpförgät-
migej eller strandförgätmigej, gökblomster, knapptåg, kråkklöver, fackel-
blomster, olika former av starr, kanske vass-starr, strandmynta (vatten-
mynta), svalting, frossört.  
   En rik växtlighet ger även en god levnadsmiljö för insekter, som blir mat 
åt fiskar såväl som fåglar.  
 
I en på så sätt anlagd bäck kan öring tänkas komma att gå upp för att leka, 
något som även kan stödjas genom utsättning av yngel. Fördelaktigt för 
detta är även att frilägga en större del av kulverteringarna längre uppåt i 
golfbanan, och då gärna följa de större av de förgreningar som finns uppåt 
systemet. Se nedan under avsnitt 5.16 MILJÖKVALITETSNORMERNAS 
UPPFYLLANDE.  
   Där bäcken går under vägen som löper efter stranden utförs en dubbel 
vägtrumma av stora dimensioner, säg diameter 1,5 – 2 meter. Trummorna 
grävs ned djupt och får en botten av grus (ör) och sten placerad nära trum-
mornas mittaxel. Trummornas ändar döljes väl bakom fritt upplagda kall-
murar/glacinmurar/rösen så att känslan blir den av äldre anläggningar eller 
natur, inte av prefabricerade vägtrummor. Runt trummornas ändar bör hållas 
fritt från sly, albuskar etc, så att ljuset når in i trummorna, till ledning för 
öringen. Gäddor är mer känsliga för mörka passager än öring, varför alltför 
rikligt dagsljus i trummorna kan vara en nackdel, detta eftersom gäddorna 
gott kan hållas borta från öringarnas lekplatser. 
   Återstår dock att undersöka, och i framtiden se, om systemet under öring-
ens lektid om hösten för tillräckligt med vatten för fisken att gå upp för lek. 
En stor del av avrinningsområdet består av berg i dagen respektive lera, 
båda ganska vattentäta, vilket ökar sannolikheten att det avrinnande vattnet 
kan komma att räcka till för detta. 
 
Bäcken kan förväntas bli attraktiv även för fåglar, och en mängd insekter 
som kan bli mat åt fiskar såväl som fåglar. Även dammen kan bli attraktiv 
för fåglar, inte minst änder såsom gräsänder, krickor, årtor, knipor och 
andra. Som komplement kan knip-/skrakholkar med fördel placeras på det 
intilliggande berget med Natur på kvartersmark, i nerkanten mot Lagnö 
ström.  
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   Tilläggas bör att nära kring platsen för den skisserade anläggningen, som 
en yttre, vacker ram av natur, redan finns stora, flata urbergshällar belupna 
med lavar och mossa, samt en rik vegetation av träd, busksnår, ris och örter. 
 

 
Det befintliga, raka diket sett nedifrån sjön. 

 

Översvämningsrisk inom detaljplanen 

Översvämningsrisk föreligger i det bostadskvarter som ligger isolerat längst 
i sydväst. Orsaken är att området är låglänt och instängt med en tröskel för 
utflödet på cirka +31m. Översvämningsrisk föreligger därför upp till denna 
nivå, vilket gör det olämpligt att där placera byggnader (PBL 2kap 5§ 5). 
Vidare är det låglänta området, som består av mjukmark, av betydelse för 
infiltration av dagvatten till förmån för rening och fördröjning, det senare 
inte minst viktigt eftersom området är instängt. Bland annat på grund av 
översvämningsrisken har prickmarken inom kvarteret fått en ovanlig och 
större utbredning. 
 

 
Bostadskvarteret i sydväst, med på grund av bland annat översvämningsrisk utvidgad 
prickmark. 
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5.16 MILJÖKVALITETSNORMERNAS UPPFYLLANDE 
 
I detta avsnitt behandlas åtgärder som har beröring med denna detaljplan, 
men vars genomförande inte är del av planens genomförande.  
    

Dagsläget för föroreningar i recipienten Lagnö ström 

Dagvattenutredningen (se planeringsunderlag) och dess modelleringar pekar 
mot följande. 
 
Enligt uppgift från VISS kommer mer än 60 % av fosforbelastningen från 
utsjön. De återstående 40 % utgörs av alla andra källor.  
 
Golfbanan släpper enligt föroreningsberäkningar i StormTac, ut ca 23 kg 
fosfor och 186 kg kväve per år, vilket är ca 20 % den totala beräknade nä-
ringsämnestillförseln till Lagnö ström från land. Golfbanan står således för 
en stor andel av den landbaserade belastningen och är därför en effektiv 
plats för åtgärder.  
 
Genomförda beräkningar med både StormTac och S-HYPE har visat att en-
skilda avlopp utgör en betydande del av den totala tillförseln av näringsäm-
nen till recipienten. I samband med att detaljplanerna genomförs kommer 
kommunalt VA att byggas ut i området och ersätta dagens enskilda avlopps-
anläggningar, vilket innebär att läckaget av näringsämnen till recipienten 
kommer att minska avsevärt.  
 
Det kan därmed sägas att utsjön, enskilda avlopp och golfbanan står för 
stora delar av näringsämnesläckaget som bidrar till att Lagnöströms vatten-
kvalitet inte uppnår god status. Dock inte ensamma, utan en kombination av 
många olika källor bidrar.  
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Status för recipienten Lagnö ström 
 

Följderna av ett genomförande av denna detaljplan 

Den i samband med planarbetet utförda, stora dagvattenutredningen (se pla-
neringsunderlag) ger stöd för att man genom de planbestämmelser och re-
kommendationer som införts på plankartan har säkerställt att detaljplanens 
genomförande inte kommer att försämra statusen för recipienten Lagnö 
ström. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp inom planområdet, 
samt planbestämmelserna till stöd för bevarande av park- och naturmark, in-
filtrationsmark och grusvägar torde tillsammans vara tillräckliga för att så 
skall bli fallet, och faktiskt innebära en förbättring. 
 
   De på allmän plats PARK, respektive på Fågelviks gårdstun föreslagna 
anläggningarna för fördröjning och rening av dagvatten är inte nödvändiga 
för att vid planens genomförande undvika försämrad status för recipienten, 
men om dessa anläggningar kommer till stånd som komplement till anlägg-
ningar utanför och uppströms detaljplanen, kan uppnås en ytterligare för-
bättring av status. - Som ovan sagts rinner det vatten och de föroreningar 
som kan renas i dessa anläggningar väsentligen till från områden och källor 
till föroreningar uppströms, utanför detaljplanen. 
 

Åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna  

För att uppnå god status för recipienten Lagnö ström visar dagvattenutred-
ningen främst, utöver ovanstående från genomförandet av denna detaljplan, 
på behovet av ett genomförande av åtgärderna under de två närmast följande 
underrubrikerna. Åtgärderna under den tredje av de följande underrubri-
kerna må vara ett tänkbart komplement. 
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Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Södra Lagnö 

Dagvattenutredningen uppskattar att dagens situation på ön, med enskilda 
avlopp av varierande kvalitet, i praktiken inte är tillfyllest för att tillgodose 
miljökvalitetsnormerna. En utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp är 
en säker och visavi andra områden konsekvent metod att lösa problemet. 
 
 
 
 
 
 

Åtgärdande av dagvattnet från golfbanan och Fågelviksvägen 

Invid fågelviks Gård, på gårdens tidigare gärdesmarker, ligger en golfbana. 
Den stora dagvattenutredningen pekar tydligt på behovet av rening av dag-
vattnet från golfbanan. Utredningen uppskattar bland annat att golfbanan en-
sam står för en stor del av den landbaserade näringsbelastningen på recipi-
enten Lagnö ström. Till detta skall läggas föroreningarna från Fågelviksvä-
gen, som löper genom golfbanan. 
 

Tänkbara markbyggnadsåtgärder 
Beprövade metoder och åtgärder finns att tillgå. Följande enkla utrednings-
skiss har utformats i samråd med kommunens sakkunniga inom dagvatten-
hantering. Skissen behöver kontrolleras och bearbetas genom ett vidare ut-
rednings- och projekteringsarbete, men den pekar på en tänkbar väg att lösa 
situationen. 
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Skisserade dagvattenåtgärder på golfbanan vid Fågelvik. Dammarna är befintliga liksom 
många av dikena. Linjernas betydelse anges nedan efter färg.  
Värmdö kommun genom Johan Suhr och Axel Sirén. 

 
Violett:  Breda diken med tvärs flödesriktningen platt botten (vilket kan ge meand-

rande bäck vid små flöden och breddning vid höga flöden). 

 
Kallgrönt:  Breda svackdiken, integrerade i golfbanans ruff. 

 
Varmgrönt:  Planterade väggar av pil (i svackdikena, längs det stora, befintligaskydds-

nätet för golfbollar efter stora vägen). 

 
Blått:  Olika slags i dammarna utförda tvärskott eller barriärer (av makadam, 

växter kanske gäddnate, gardiner av syntetisk duk hängande i länsor, eller 
annat). 

 
Dammarna i den illustrerade skissen är befintliga. Det gäller också många 
av dikena, även om dessa delvis är kulverterade och för den renande funkt-
ionen i dessa sträckningar måste ändras till öppna diken. Detta pekar mot att 
en stor del av den skisserade anläggningen skulle bygga på justeringar, inte 
nyanläggning. Det kan ge god ekonomi, och även goda möjligheter till sam-
ordning med golfbanans verksamhet, golfspelandet. Behövliga justeringar 
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av befintliga diken kan gälla deras form, så att vanliga diken omformas till 
diken enligt skissen i ovanstående figur. Vidare kan behövas viss bearbet-
ning av dammarna, så att sedimenterat slam enkelt kan rensas, och så att 
vattnet fördröjs och tar en längre väg där gröna växter både bromsar vattnet 
och renar det. Växter, inte minst i strandzonerna, bladvass, buskar och an-
nat, konsumerar stora mängder kväve, som på så sätt hindras från att föro-
rena recipienten Lagnö ström. 
 

För de golfspelande kan dagvattenreningen, rätt utformad, medföra trevnad-
svärden, som ofta följer av denna typ av naturnära anläggningar. Detta utan 
att antalet under spelets gång droppade bollar blir nämnvärt större. Passager 
för de golfspelande kan utföras över dikeskulvertar, korta och rymliga så att 
fisk kan gå upp i systemet. Exempelvis kan öring här finna en god lekmiljö, 
under förutsättning att vattentillgång och flöden är tillräckliga under lekti-
den om hösten.  
   Enkla broar kan också byggas över dikena, väl infogade i grönska något 
vid sidan av de aktiva ytorna för golfspelet. 
 

  
Samma bro om dagen och om kvällen. Bildernas grönska må vara lummigare och större än 
tillämpligt på golfbanan, liksom diket bredare, men likväl ett exempel på en möjlig bro. 

 
Fågelviksvägen, som passerar genom golfbanan, har som huvudman Trafik-
verket. Även vägen förorenar dagvattnet, inte minst med partiklar och tung-
metaller.  
   Om de i skissen inplacerade förslagen till renande diken delvis ligger 
inom Trafikverkets vägområde är det därför fördelaktigt. Funktionen kan bli 
bra för båda parter, med Trafikverkets huvudmannaskap i gott minne. Fak-
tum är att så redan i dagsläget förefaller vara fallet för vissa befintliga diken. 
Ett samarbete för rening av båda parters föroreningar är sålunda tänkbart. 
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En mindre del av föroreningarna kan finnas med i det från högre liggande 
naturmark tillrinnande dagvattnet, men det är tydligt vilka verksamheter 
som är orsak till de dominerande föroreningarna. 
 

De nya diken som föreslås i den illustrerade skissen kan föra stora mängder 
vatten vilket är en fördel i en framtid då nederbörden på grund av klimatför-
ändringarna kan komma att öka. Stenar, höljor och meandrar bidrar till för-
bättrad syresättning av vattnet vilket i sin tur, liksom en rik växtlighet, är 
fördelaktigt för vattenreningen, inte minst av kväve. 
 

Ekologiska möjligheter och effekter av de skisserade åtgärderna 
Under den ovanstående huvudrubriken 5.15 DAGVATTEN återfinns en be-
skrivning av en kompletterande dagvattenanläggning nedströms golfbanan.     
De bäckar (eller diken) och dammar som här skisseras för golfbanan blir 
sammantaget en anläggning av samma typ som den som ovan skisserats för 
Fågelviks gårdstun. De båda föreslagna anläggningarna kan ses som en hel-
het.  
   Den ekologi som följer i och av anläggningarna beskrivs ovan för den 
mindre anläggningen, och beskrivningen är giltig även för anläggningen på 
golfbanan. Reningseffekten av anlagda bäckar och dammar är beroende av 
växtligheten i och invid dessa. 
 

Genomförande 
Åtgärderna bedöms vara nödvändiga för att uppfylla miljökvalitetsnormerna 
för recipienten Lagnö ström. Föroreningarnas dominerande källor är tydliga, 
golfbanan och Fågelviksvägen, så att ansvaret för rening av dessa bedöms 
åvila respektive verksamhetsutövare.  
   Då det gäller genomförandet och finansieringen av dessa dagvattenåtgär-
der kan kanske en samförståndslösning vara möjlig, inte minst eftersom an-
läggningarna rätt utförda kan bli en vacker och naturlig del av landskapet. 
Tänkbart är även att åtgärderna kan bli följden av ett tillsynsärende.  
 
   Dagvattenåtgärderna på golfbanan kan även kompletteras inom denna de-
taljplans område, med en liknande, mindre anläggning nedströms golfbanan 
på Fågelviks gårds gårdstun. En sådan har skisserats ovan i avsnitt 5.15 
DAGVATTEN. Där framgår att åtgärden bör bygga på frivillighet och sam-
förstånd med fastighetsägaren för Fågelviks gård. Civilrättsliga avtal mellan 
markägare och framtida huvudmän för respektive dagvattenanläggningar är 
en tänkbar väg.  
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   För avvattningen av de tidigare gärdesmarkerna till Fågelviks gård finns 
ett fungerande markavvattningsföretag, som kanske kan användas för en 
omarbetning av diken och dammar, och då omprövas och få en förnyad 
kostnadslängd. Markavvattningsföretaget beskrivs i dagvattenutredningens 
avsnitt 4.3 (se planeringsunderlag). 
 

 
Befintligt markavvattningsföretag 

 
Genomförandet av dagvattenåtgärderna skulle kunna innebära markavvatt-
ning eller vattenverksamhet enligt Miljöbalken 11kap, och i sådant fall kan 
tillståndsplikt föreligga. Lämpligt är att ta kontakter i frågan med både kom-
munens Miljöenhet och med Länsstyrelsen.  
 

En eventuell kompletterande möjlighet till förbättring av statusen  

för Lagnö ström. 

Dagvattnet från ytterligare ett stort avrinningsområde (1F, se karta i fig. ovan på 
sid. 63) kan vid ett framtida, fördjupat studium av faktiska föroreningar till recipi-
enten Lagnö ström, visa sig behöva ytterligare rening eller fördröjning.  
    Området är, liksom källorna till föroreningar, till största delen beläget utanför 
och uppströms denna detaljplan. Antropogena föroreningar torde i stort inskränka 
sig till dem från Trafikverkets väg Fågelviksvägen. Inverkan av atmosfärisk depo-
sition är tänkbar. Halterna av föroreningar i dagvattnet därifrån bedöms dock vara 
måttliga jämfört med fallet ovan, golfbanan. 
 
   Dagvattenåtgärder i området uppströms, utanför detaljplanen, kan även kom-
pletteras med en mindre anläggning nedströms inom denna detaljplan. En sådan 
har skisserats på allmän plats PARK, ovan i avsnitt 5.15 DAGVATTEN. 
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Kommunens deltagande 
I fall där ingen verksamhet eller annan tydlig källa till föroreningsbelast-
ningen kan identifieras kan ansvar för uppfyllandet av miljökvalitetsnor-
merna komma att åvila kommunen. I Fågelviksområdet skulle detta eventu-
ellt kunna visa sig gälla det stora, östra avrinningsområdet 1F. Kommunen 
kan om så är tänkas ta ett ansvar för den östra, på allmän plats PARK, inom 
planområdet skisserade anläggningarna.  En lämplig väg kan i så fall vara 
att erbjuda huvudmannen för gemensamhetsanläggningen ett avtal som in-
begriper projektering och genomförande av de enkla dagvattenanläggning-
arna, samt drift och underhåll av dessa under en viss, längre tid.  
 
 
 
 
 
 
 

5.17 DEN FÖRVÄNTADE HAVSHÖJNINGEN 

Den i framtiden förväntade havshöjningen har lett fram till rekommendat-
ionen att inte lägga byggnader lägre än med grundläggning + 2,7 meter över 
dagens medelvattennivå. Nästan samtliga befintliga byggnader inom plan-
området, liksom samtliga outnyttjade byggrätter är belägna med marginal 
över denna nivå. Endast två kulturhistoriskt värdefulla, befintliga byggnader 
utgör undantag: 
 

- Det lilla badhuset på fastigheten Fågelvik 1:264. Badhuset, som är 
gammalt och värdefullt, har på plankartan skyddats med en q-be-
stämmelse. Badhuset ligger på mark cirka 1,5 meter över dagens me-
delvattennivå, men byggnaden är så liten och lätt, att den utan svå-
righet kan lyftas och flyttas till ett något högre läge, om så skulle 
komma att behövas. 

- Kvarnbyggnaden, själva Nykvarn, på fastigheten Fågelvik 2:6 ligger 
även den på mark cirka 1,5 meter över dagens medelvattennivå. 
Byggnaden har ett högt kulturhistoriska värde, och är uppförd av 
timmer med fasad av träpanel.  
   Om man i en framtid, på grund av havshöjning, bedömer det värt 
att flytta byggnaden möter det inga hinder, men medför vissa kostna-
der. En tänkbar placering vore i så fall på samma tomt och plats. I 
tomtgränsen ned mot vägen och Lagnö ström finns idag en gråstens-
mur. Denna kan demonteras och återuppföras i samma läge i plan, 
men efter det att tomten fyllts upp en dryg meter. Markytan på tom-
ten består av gräs och är enkel att återställa. Om fyllningen görs 
samordnat med en fyllning på den nedanför tomten passerande 
strandvägen (se följande stycke) skulle väsentligen samma situation 
som den innevarande kunna bli följden för Kvarnbyggnaden. 
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  Det lilla badhuset, gaveln mot sjön. 

 
Den förväntade havshöjningen har emellertid latent en mer påtaglig inver-
kan på de strandnära vägarna, gång- och cykelvägar och strandpromenad 
med biltrafik, som från fastigheten Fågelvik 1:10 och västerut till och med 
fastigheten Fågelvik 1:109 utgör den enda vägförbindelsen för 14 stycken 
villatomter.  
 
   Såväl gångvägar som med bil farbara delar av de berörda vägarna ligger i 
dag kring en och en halv meter över medelvattennivån, ställvis något lägre 
och ställvis högre. Vägområdena bedöms dock vara tillräckliga för att ge-
nom nya fyllningar på de befintliga vägarna, med bibehållen standard höja 
dessa till 2,70 meter över dagens medelvattennivå. De berörda tomterna be-
döms även utan särskilda olägenheter kunna anslutas till en sådan höjd väg. 
(För kvarnbyggnaden Nykvarn, se dock ovan.) Därmed bedöms tillgänglig-
heten för räddningsfordon och sopbilar såväl som transportfordon och pri-
vatbilar vara möjlig att bibehålla inom ramen för detaljplanen. Strand-
skyddsdispens skulle komma att krävas för åtgärderna, men bör på grund av 
behovet kunna beviljas. 
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   Rätt utfört kan resultatet miljömässigt bli helt motsvarande de befintliga 
vägarna, som präglar situationen och är viktiga för bibehållandet av områ-
dets värdefulla karaktär; lummiga och gröna grusvägar med vassar, buskage 
och björkdungar. Bryggorna längs vägen kan också de utan större svårig-
heter anpassas till den nya situationen.  
 
Effekterna av vågor, vinduppstuvning och seicher (stående vågor) bedöms 
vara måttlig. Arronderingen hos det omgivande vattnet Lagnö ström, är med 
dess avlånga form kanske inte helt idealisk, men vattnets måttliga storlek 
och skyddade läge borgar ändå för att situationen blir gynnsam. 
 
 

5.18 VATTEN OCH AVLOPP, EL, TELE, BREDBAND 

Vatten och Avlopp 

Befintliga, enskilda anläggningar för vatten och avlopp avses i samband 
med planläggningen att ersättas av en kommunal anläggning med lednings-
system. Förprojektering pågår hos kommunens VA-avdelning. Samordning 
sker med planarbetet. 
 
På plankartan finns för dragning av vatten och avlopp u-områden längs en 
stor del av Fågelviksvägen, på kvartersmark och allmän platsmark på 
vägens båda sidor. Tanken är att, från u-området på Fågelviksvägens södra 
sida, genom en serie anborrningar under Fågelviksvägen dra fram ledning-
arna till tomterna längs vägens norra sida. För att få möjlighet till alternativa 
ledningsdragningar har ett u-område även lagts in på kvartersmark längs Få-
gelviksvägens norra sida. 
 
För att undvika störande buller och lukt har pumpstationer görligast place-
rats i anslutning till riktvärden från Boverket, där man rekommenderar 50 
meters skyddsavstånd till byggnader där människor stadigvarande vistas. 
 
Inom området byggs ett ledningssystem ut som innebär att vissa fastigheter 
för avloppet kommer att få konventionellt självfallssystem medan majorite-
ten av fastigheterna kommer att få LTA-anslutning (Lätt Tryck Avlopp). För 
LTA-anslutningar placeras en avloppspump inom varje fastighet. För de fas-
tigheter som ansluts till självfallsledningar rinner avloppet med självfall till 
en kommunal pumpstation.  
 
Brandposter för släckvatten kommer att anläggas i området, i samråd med 
Storstockholms brandförsvar. 
 

Elkraft 

Området är försörjt med gängse trefas elkraft. 
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Tele 

I området finns täckning med mobilnät, samt kopparnät. 
 

Bredband 

Två leverantörer har ledningar i området, som är väl försörjt. Ledningarna 
ligger i områdets vägar. 
 
 
 

5.19 VAL AV PLANBESTÄMMELSER 

Planbestämmelserna har valts i enlighet med planens syfte, även då det att 
bevara områdets karaktär. Möjligheterna till tekniskt och stilmässigt nya 
byggnader är dock mycket goda, liksom boende med nutida standard. 
 
I det följande kommenteras bestämmelserna områdesvis efter användnings-
områden. Främst kommenteras planbestämmelser som inte är självförkla-
rande. 
 
Vägområden 
I Byggnadsplanen är hela strandpromenaden planlagd som park. I detaljpla-
nen motsvarar GÅNG1 de delar av strandpromenaden som föreslås bibehål-
las som naturnära stigar för promenad eller cykeltrafik och därför ej bör om-
fatta biltrafik. De delar av strandpromenaden där biltrafik förekommer har 
kallats VÄG2. Denna bestämmelse motsvarar dagens användning.  
   I det till strandpromenaden VÄG2 anslutande vattnet återfinns även VÄG6, 
som ger planstöd för smärre fyllningar i syfte att kunna bredda strandprome-
naden. Detta till undvikande av de i dagsläget frekvent förekommande, 
långa backningsrörelser som uppstår då fordon möts. Alternativet med en 
breddning av vägen in på de befintliga villatomterna skulle medföra stor 
miljöpåverkan, eftersom marken omedelbart intill strandpromenaden i regel 
är kraftigt lutande och till stor del består av urbergshällar. 
   I vattenområdet har införts en allmän brygga med bestämmelsen VÄG3, 
tillämplig eftersom bryggan antagligen, med nutida krav från båttrafiken 
och nutida byggnadsteknik, kan förväntas vara en tung konstruktion om än 
med inslag eller garneringar av trä. En sådan brygga kan komma att behövas 
för allmännyttig båttrafik, något som är aktuellt vid utvecklandet av energis-
nåla och miljövänliga transportsystem. Bryggan kan även innebära ett värde 
i den anda som präglade den ursprungliga exploateringen – naturnära bo-
ende med betoning av umgänge och sociala aktiviteter. Därigenom utgör be-
stämmelsen även ett stöd för bibehållandet av områdets karaktär, sådant det 
ursprungligen var tänkt. I tillägg skall sägas att en allmän brygga har funnits 
i anslutning till den gamla vattenkvarnen, men denna brygga har, mot bak-
grund av byggnadsplanens otydliga reglering av bryggan, kommit att priva-
tiseras. 
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   De för dagvattenhantering, kulturmiljö och områdets karaktär värdefulla, 
grusade vägytorna har skyddats med planbestämmelser, och en upplysning 
har införts på plankartan om grusytornas betydelse. Asfaltering eller hård-
görning med oljegrus medges endast i de fall grusvägarnas slitskikt eroderar 
bort på grund av regn eller smältvatten i kombination stor lutning. 
 
 
Gröna allmänna platser 
I den underliggande Byggnadsplanen kallas alla på plankartan grönmålade 
allmänna platser för park. I detaljplanen har i enlighet med nutida praxis 
gjorts åtskillnad mellan PARK och NATUR. 
 
   I samma syfte som den allmänna bryggan (som är vägområde), att stödja 
det ursprungliga områdets syfte med naturnära boende med umgänge och 
gemensamma aktiviteter, har i vattenområdet föreslagits två smärre områden 
PARK2 Badplats. 
   Det västra av dessa områden är beläget på ett ställe som anses tjänligt för 
anordnandet, eller förbättrandet, av en mindre och naturnära gemensam bad-
plats, och möjlighet ges även att där anordna en mindre bastu med tillhö-
rande bryggplan.  
   Det östra av de båda områdena ger stöd för uppförandet av ett kallbadhus 
med bryggplan kringbyggt med bodar innehållande omklädning, tvagning 
och bastu. Ett sådant badhus har funnits på platsen, och finns illustrerat på 
Byggnadsplanens karta. Inspirationen till badhuset torde vid den ursprung-
liga exploateringen ha kommit från de välkända och även i vår tid mycket 
populära kallbadhusen i Saltsjöbaden. 
 
 

 
Den underliggande byggnadsplanens karta visar en allmän brygga och till höger därom ett 
kallbadhus med ett av bodar kringbyggt bryggplan. Det senare en byggnad med förmodad 
inspiration från kallbadhusen i Saltsjöbaden. 
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Bostadskvarteren 
   Användningsbestämmelserna för bostadskvarter är inom området för den 
underliggande Byggnadsplanen, från denna oförändrade i Detaljplanen. Ett 
litet undantag finns för den välbevarade vattenkvarnen, där planstöd har in-
förts även för vattenkvarn och café, båda verksamheter som där bedrivits, se 
vidare avsnitt 5.5 KULTURMILJÖ OCH ARKEOLOGI.  
 
   Inom bostadskvarteren har bestämmelserna om byggnadsarea och byggnadernas 
höjder, liksom bestämmelserna om tomternas storlek och antal, ett sakinnehåll 
som är nära nog oförändrat från den underliggande byggnadsplanen. (Bestämmel-
sernas lydelser och symboler har dock anpassats till nuvarande praxis.) Detta är 
naturligt eftersom de medgivna byggrätterna i den underliggande byggnadsplanen 
fullt ut motsvarar nutida storlekar för villor. (Byggnadsarea 150 kvadratmeter i två 
bostadsplan, innebärande bruttoarea om 300 kvadratmeter per bostad, vartill kan 
komma biutrymmen såsom källare och mindre förrådsvind.) 
   Det är också nödvändigt för att bibehålla områdets karaktär. En mer påtag-
ligt utökad byggrätt skulle över tid medföra stora tillbyggnader och ge en 
helt ny och främmande karaktär åt de ofta äldre och välkomponerade, värde-
fulla villabyggnaderna. - Därmed även åt området som helhet. 
 
   Ett medgivande av delning av bostadsfastigheterna skulle i ännu högre 
grad förändra situationen, och ge en ny sorts områdesstruktur: Mindre tom-
ter med i många fall inklämda eller trängda placeringar av såväl befintliga 
som nya villor. Problem med åtkomlighet till sådana mindre tomter skulle 
bli vanliga, inte sällan olösliga, och medföra behov av stora schakter och 
mycket sprängning varigenom den viktiga landskapsbilden skulle förändras 
till oigenkännlighet. 
   Viktigt i detta sammanhang är även att attefallsbyggnader och friggebodar 
blir miljöpåverkande, och att tillskapandet av sådana genom de befintliga 
tomtstorlekarna kan ske utan att områdets karaktär förändras alltför mycket. 
Inte minst så eftersom de tillåtna och i de flesta fall befintliga huvudbyggna-
derna är så stora att deras bildmässigt dominerande ställning kvarstår orub-
bad.  
 
   För att områdets karaktär skall kunna bibehållas för framtiden har även 
bestämmelser utformats för byggnaderna utvändigt. Dessa bestämmelser er-
bjuder ett brett spektrum av möjligheter och material, sådana som var legio 
vid den ursprungliga exploateringen och är så alltjämt i dag. Syftet med 
dessa bestämmelser är egentligen att avstyra införandet av huvudsakliga, ut-
vändiga material av uppenbart betydligt senare datum, säg mexisten eller 
trapetskorrugerad plåt, eller kanske trögrostande stålplåt. Sådana materialbe-
stämmelser stöder bibehållandet av områdets värdefulla och karaktärsskap-
ande tradition av träbyggnad.  
   Ett material för tak kunde i sammanhanget omnämnas som nygammalt: 
Det är det som idag kallas gröntak, men förr ofta kallades torvtak (efter de 
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använda grästorvorna). Dessa tak är tekniskt fördelaktiga, och de faller 
mycket väl in i detta av grönska dominerade gamla villaområde, varför det 
uppvaknade intresset givits stöd. 
 
   Byggnadernas grundläggning har i samma syfte, att bibehålla områdets 
karaktär, reglerats med en bestämmelse om utformning av grunderna, och 
med restriktioner för sprängning och schakter.  
 

 
Landskapet är bara lätt modifierat, med naturnära markarbeten.  

 

 
En oansenlig men viktig naturstig skroddar uppför en brant slänt. Här har stigen fått nöd-
vändigt stöd av en tall och av en mycket enkel stödmur, några stenar på rad.  

 
   Likaså har, för ett bibehållande av områdets karaktär, bestämmelser för 
mark- och anläggningsarbeten utformats vilka ger stöd åt det välbevarade, 
endast lätt modifierade naturlandskapet. Dessa bestämmelser meddelar såle-
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des restriktioner för sprängning och bergschakt, samt för ändring av marky-
tans höjdläge. Omfattning och höjder för terrasser och altaner har även re-
glerats, dock på ett sådant sätt att behov för villaboendets funktioner och 
trevnad kan tillgodoses. 
 
En illustration kan sammanfatta funktion och syfte hos dessa grundlägg-
nings- och markrelaterade bestämmelser: 
 

 
                          Inte så….                                                …men gärna så. 

 
                   Källa: Axel Sirén 

 
   Uppenbart är att utförande av grundläggning med armerade betongplattor 
på stora, uppschaktade och avplanade terrasser, liksom altaner, sprängning 
och schakter i en större omfattning än vad som motiveras av de praktiska 
behoven för villaboendet, skulle förstöra landskapet. Byggnader som inte 
ligger i landskapet skulle bli följden. I svenskt byggande finns ett gammalt 
talesätt som sammanfattar frågan genom att göra åtskillnad mellan ”hus som 
kommer till marken, och mark som tvingas till husen”. Som exempel på det 
förstnämnda kan nämnas Stockholmsförorter som Hammarbyhöjden, Björk-
hagen eller Hökarängen, och på det senare Rinkeby, Tensta eller Fisksätra. 
 
Bestämmelserna för hushöjder är även de viktiga för bibehållandet av områ-
dets karaktär, och även för landskapet: Att föreskriva byggnadshöjder, nock-
höjder eller andra höjder endast med en siffra skulle få till följd att grunder-
nas höjder ovan färdig mark räknas in i hushöjden, som genom respektive 
bestämmelser är begränsad. (Grundernas höjder räknas från medelmarkhöj-
den). Detta gynnar stora helt planschaktade, nybyggda terrasser med lägsta 
tänkbara höjdskillnad mellan färdig mark och färdigt golv i den första bo-
stadsvåningen. Enkelt nog för att den tillåtna höjden på så sätt till så stor del 
som möjligt kommer att omfatta själva bostadsvolymen, inte grunden. 
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   I ett område som Fågelvik-Nykvarn vore sådana bestämmelser olämpliga. 
I stället bygger de här valda bestämmelserna på formuleringen ”…oräknat 
höjden från färdig mark till färdigt golv på första huvudplan 
(ej källarplan).”  En formulering som frikopplar grunderna från mätningen 
av den föreskrivna höjden. Därigenom kan grunderna få den höjd de behö-
ver utan att marken rådbråkas och områdets värdefulla karaktär förstörs. 
   Gestalten (kompositionen eller morfologin) hos byggnaderna i området lä-
ses också av ögat främst från träbyggnadsdelens underkant och uppåt. Det är 
där man i mycket uppfattar att själva huset står, stadigt på den grund som 
platsens mark medför. Också därför är det viktigt att höjdbestämmelserna 
styr just denna del av husen, de faktiskt uppfattade trähusen. Då med led-
ning av motsvarande föreskrifter i byggnadsplanen så att områdets värde-
fulla karaktär kan bibehållas. 
   Några hinder för gott byggande och god funktion blir inte följden av dessa 
höjdbestämmelser.  
 
   Detaljering, volymuppbyggnad utöver vissa anvisningar enligt ovan, 
stombyggnad, proportioner, fönsterareor, planlösningar, invändig uppbygg-
nad och material har inte reglerats för områdets byggnader.  
   Detta med undantaget för varsamhets- och skyddsbestämmelser för ett li-
tet antal speciellt värdefulla hus. På de mest värdefulla av de motsvarande 
tomterna har även införts krav på bygglov för attefallsåtgärder. Tillbyggna-
der kan, så långt byggrätterna räcker, vara tänkbara till byggnader med k- 
och även q-bestämmelser. Dock med uppenbar försiktighet, och i mer kom-
plicerade fall med stöd av kvalificerade skiss- och ritpersoner, samt speciellt 
kunniga byggare. Stöd för dessa bestämmelser lämnas av Plan- och byggla-
gen 2 kapitlet 3§, samt av en rad paragrafer i 4 kapitlet. 
 
   Sammantaget följer genom de ovan nämnda planbestämmelserna att 
skickliga hus- och markritare och skickliga byggare för framtiden ges mer 
utrymme, medan något mindre utrymme kvarstår för typhusfabrikanter, 
bergsprängare och åkare med tunglastbilar. Byggnadsekonomin för de en-
skilda tomtägarna torde vara oförändrad, eller fullt möjligt bättre: Ett beva-
rande av områdets goda karaktär ger högre saluvärden för hus och fastig-
heter i hela området. Upprätthållandet av en god byggnadskultur är därige-
nom lönsam för alla.  
 
Visst stöd för mycket stora träd har även meddelats i planens bostadskvar-
ter, liksom en upplysande text på plankartan om värdet av sådana träd. Syf-
tet är även här att bibehålla områdets gröna karaktär med dess växtlighet 
och välvuxna träd. 
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Prickmark i bostadskvarteren 
Den i bostadskvarteren utlagda prickmarken är praktiskt taget helt identisk 
med prickmarken i den underliggande byggnadsplanen. Detta är väl motive-
rat med tanke på landskap, kulturmiljö och bibehållandet av områdets karak-
tär. Därtill är det viktigt för att freda den gröna mjukmark som finns på tom-
terna, och som behövs för rening och infiltration av dagvatten. Se vidare av-
snitt 5.15 DAGVATTEN. Prickmarken längs vägområdena ger även möjlig-
heter till röjning för god sikt för trafiken och säkerställer möjligheten att 
ställa bilar på tomtmark framför eventuella garage. 
   Inom de områden i detaljplanen som inte omfattas av den underliggande 
byggnadsplanen har utformningen av prickmark på tomterna fått följa samma 
principer som inom byggnadsplanen.  
 
Inom det bostadskvarter som ligger isolerat längst i sydväst har prickmarken 
fått en ovanlig och större utbredning. Orsaken till detta är att området är låg-
länt och instängt med en tröskel för utflödet på cirka +31m. Översvämnings-
risk föreligger därför upp till denna nivå, vilket gör det olämpligt att där pla-
cera byggnader (PBL 2kap 5§ 5). Vidare är det prickade området, som består 
av mjukmark, av betydelse för infiltration av dagvatten till förmån för rening 
och fördröjning, det senare inte minst viktigt eftersom området är instängt.  
   Ytterligare skäl är att området består av gammal jordbruksmark, ännu obe-
byggd och således latent användbar. Slutligen är området – den gamla gär-
desmarken – ett viktigt inslag i landskapet, inte minst för att bevara områ-
dets ursprungliga karaktär i enlighet med planens syfte och den gällande 
översiktsplanen. 
 

 
Bostadskvarteret i sydväst, med på grund av bland annat översvämningsrisk utvidgad 
prickmark. De befintliga byggnaderna förefaller ha placerats mot bakgrund av vetskap om 
översvämningsrisken. 
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Grön kvartersmark 
Vissa smärre områden med för hela planområdet värdefull natur, med höga 
naturvärden, har planlagts som naturnära odling på kvartersmark, med olika 
former av odling såsom skogsbruk med endast gallringshuggning/blädning, 
eller ängsmark med vall. Därvid bibehålles den enskilda förvaltningen och 
det enskilda ägandet utan hinder för pågående markanvändning: extensivt 
skogsbruk eller vall, naturvård, jakt och rekreation.  
   Prickmark har här införts och utformats så att den, liksom prickmarken i 
den underliggande byggnadsplanen avstyr uppförandet av byggnadsverk. 
Restriktionen är mest betydelsefull i de delar av dessa områden som ligger 
utanför strandskydd, men har ändå för tydlighetens skull införts i hela områ-
dena, även på strandskyddade delar. 
   Denna planläggning motiveras alltså av påtagliga till höga naturvärden, vi-
dare av bergbranter och lutningar som gör områdena svåråtkomliga eller 
oåtkomliga för husbyggnad utan omfattande bergschakt och sprängning, nå-
got som inte är förenligt med bibehållandet av områdets karaktär. Vid sidan 
av detta sammansatta huvudmotiv - hänsyn till landskapet och till naturmil-
jön - finns positiv betydelse även för ekologiska spridningssamband, samt 
för djurs och människors rörelsemöjligheter mellan angränsande, större 
grönområden utanför plan. Se vidare under rubriken 5.3 NATUR. 
   Dessa områden är relativt begränsade och belägna i planens randområden. 
De har på grund av sin otillgänglighet och sin bergiga natur inte tidigare 
planlagts, eftersom behovet med den tidens teknik för markarbeten inte varit 
för handen. I dagsläget bedöms dock att planläggning enligt ovan är behöv-
lig för att ge en stabil situation för hela planområdet, så att den befintliga ka-
raktären kan bibehållas.  
   Stöd för åtgärderna kan hämtas i Plan- och bygglagen, 2kap 2-5§§, samti-
digt som hänsyn till enskilda intressen tas enligt 1§, i fråga om ägande, på-
gående markanvändning och förvaltning. 
 
Fågelviks gård - Det gamla gårdstunet på Fågelvik 1:649  
   Samma typ av användningsbestämmelse, naturnära odling, har även an-
vänts på kvartersmark inom ett bestämmelseområde på den östra delen av 
gårdstunet vid Fågelviks gård. Där stöds odling av vall med naturmark och 
inpassade, naturvårdande anläggningar för rening av dagvatten.  
 
   Det gamla gårdstunet med corps-de-logiet till Fågelviks gård och den till-
hörande förplatsen, gärdesmarken i slänten ned mot sjön, är av stort kultur-
historiskt värde. Detta är centrum för det större gårdstunet med de tre ladu-
gårdarna, och för den intilliggande bybildningen. Platsen är en nyckel till 
förståelsen av hela Fågelviksområdet.  
   Men detta kulturhistoriska värde omfattar inte enbart byggnaderna och de 
fysiska förhållandena, utan även den traditionella frihet som än i dag vidlå-
der gårdstunet och dess innehavare. - Detta är den plats varifrån man med 
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rådighet över hela Fågelviksområdet styrt och ställt. Gårdstunet har följden-
ligt givits planbestämmelser som undviker visst detaljstyrande, så att fastig-
heten även fortsatt åtnjuter en grad av rörlighet i fråga om utformning och 
planering.  
   Av platsens värden följer även att de på fastigheten skisserade möjlighet-
erna till dagvattenrenrenande och -fördröjande, naturnära åtgärder bör ge-
nomföras på basis av frivillighet och samförstånd. De tydligt dominerande 
källorna till föroreningar i det aktuella avrinningsområdet är främst golfba-
nan och därnäst Fågelviksvägen, vars föroreningar av allt att döma kan tas 
om hand och åtgärdas genom anläggningar på de motsvarande verksamhets-
områdena. Detta stödjer slutsatsen om frivillighet för gårdstunets deltagande 
i dagvattenrening, och om samförstånd. Se vidare under rubrikerna 5.15 
DAGVATTEN och 5.16 MILJÖKVALITETSNORMERNAS UPPFYL-
LANDE. 
    
   Inom sin västra del har gårdstunet planlagts med användningen bostäder, 
med odling som ett på platsen traditionellt komplement. Ett antal huvud-
byggnader har medgivits, för att gå gårdstunets historia och historiska fri-
hetsgrad till mötes. Alla motsvarande huvudbyggnader utom en är i dag be-
fintliga.  
   Dessa medgivna byggnadsmöjligheter har balanserats med hänsyn till de 
höga värdena hos vissa av de befintliga byggnaderna och hos den kringlig-
gande byn, bebyggelseområdet. Hänsyn som yttrar sig i bestämmelser om 
byggnadernas material, grundläggning, markarbeten och morfologi. - Be-
stämmelser liknande dem för övriga bostadskvarter inom detaljplanen, vari-
genom områdets befintliga karaktär stöds. 
 
   Av kulturhistoriska skäl föreslås även en planbestämmelse för fastigheten 
för gårdstunet, Fågelvik 1:649, som förhindrar delning av fastigheten. Detta 
med referens till den gamla sanningen att fastighetsplaner ofta betytt väl så 
mycket för användningen och utformningen av områden, som byggnadspla-
ner eller stadsplaner. 
    
Strandskyddet kvarstår på fastigheten, så att framtida förslag till byggnads-
verk prövas individuellt. Att fastslå en tomtplats är svårt, och korrekta lös-
ningar svåra att föregripa. Balansen är grannlaga visavi det i sig kulturhisto-
riskt viktiga självbestämmandet, som i sammanhanget bör beaktas. Valen 
och besluten bör därför ta hänsyn till karaktären och utformningen av fram-
tida, specifika förslag till byggnadsverk. 
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6 MILJÖFRÅGOR 
I Appendix M till denna planbeskrivning förklaras de bakomliggande lagrummen, 
Miljöbalken samt Plan- och bygglagens hänvisningar till denna. Därtill beskrivs 
vissa begrepp och definitioner som berör miljöarbetet. 
 

6.1 UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

En undersökning enligt Miljöbalken 6kap 6§ har påbörjats. Omständigheter 
som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan har identifierats i plan-
arbetet, och noterats i ” Omständigheter som talar för och emot betydande 
miljöpåverkan”, se bilaga.  
   Kommunen avser att, då undersökningen genom samrådet färdigställts, 
fatta ett särskilt beslut om att ett genomförande av detaljplanen inte kan an-

tas medföra en betydande miljöpåverkan (MB 6 kap 7§). Skälen till detta re-
dovisas i ”Omständigheter som talar för och emot betydande miljöpåver-
kan”, se planeringsunderlag (PBL 4kap 33b§). Beslutet avses göras tillgäng-
ligt för allmänheten genom publicering på kommunens hemsida och infö-
rande i diariet (MB 6kap 7§). 
 

6.2 MILJÖFRÅGOR OCH MILJÖARBETE 
Eftersom undersökningen om betydande miljöpåverkan bedöms visa att en 
betydande miljöpåverkan inte kan antas uppstå som följd av ett genomfö-
rande av planen, avses följdriktigt en strategisk miljöbedömning inte upprät-
tats. 
 
Den värdefulla natur- och kulturmiljön i området har i enlighet med planens 
syfte, för ett bibehållande av områdets karaktär stöttats med en rad planbe-
stämmelser vilka framgår av plankartan och ovanstående beskrivningar. 
 
Behov finns av dagvattenåtgärder för att minska belastningen på recipienten 
Lagnö ström. Bestämmelser därför har införts i detaljplanen för att värna 
områdets befintliga infiltrationsmark. Utrymmen och planstöd har införts för 
fördröjande och renande dagvattenanläggningar. Sammantaget bedöms att 
förbättringar av recipientens miljö därigenom kan uppnås. Se ovan avsnitten 
5.15 DAGVATTEN och 5.16 MILJÖKVALITETSNORMERNAS UPP-
FYLLANDE  
 

En miljöteknisk markundersökning (se planeringsunderlag) har mot bak-

grund av risken för markföroreningar genomförts på platsen för en tidigare 
handelsträdgård. Efter utvärdering av undersökningen har i denna planbe-
skrivning införts rekommendationer. Se ovan 5.14 MARKFÖRORE-
NINGAR 
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7  PLANENS KONSEKVENSER 
 

7.1 EKONOMISKA KONSEKVENSER 

De införda planbestämmelserna säkerställer ett bibehållande av områdets 
karaktär. Detta medför tillsammans med allmänt förbättrade förhållanden, 
kommunalt vatten och avlopp, och den högklassiga, naturnära villabebyg-
gelsen med oförändrat stora byggrätter och tomter, sannolikt höjda fastig-
hetsvärden. Kommunala åtaganden, andra än vatten och avlopp, bedöms 
inte vara behövliga. 
   Planarbetet avses delvis bekostas genom planavgifter vid bygglov. Ut-
byggnaden av kommunalt vatten och avlopp i samband med planen, medför 
att anslutningsavgifter såväl som löpande avgifter kommer att tas ut för 
denna service. I gengäld minskar dock kostnaderna för motsvarande en-
skilda anläggningar.  
 

7.2 KONSEKVENSER FÖR MILJÖN 

Kommunalt vatten och avlopp, den föreslagna dagvattenhanteringen, samt i 
övrigt mer välordnade förhållanden bedöms kunna minska negativ påverkan 
på miljön, även om befolkningen kan komma att något öka. Områdets höga 
kultur- och naturvärden bedöms kunna säkerställas för framtiden, och där-
med områdets fina karaktär. 

 
7.3 KONSEKVENSER FÖR MEDBORGARNA 
Medborgarna i kommunen i stort bedöms få oförändrad tillgång till området, 
vars värden och trevnad säkerställs genom planarbetet. 

 

7.4 KONSEKVENSER FÖR BARN 
Genom förbättrade möjligheter till permanentboende kan antalet barnfamil-
jer och barn komma att öka. Den genom planarbetet säkerställda miljön är 
utan tvekan en god plats för barn att vistas och växa upp. Trafiksäker och 
cykelvänlig och full av inspirerande natur. Närheten till vatten ger möjlig-
heter att lära segling och båtliv, och att bedriva fiske. För det fall någon 
skulle föredra dataspel finns bredband redan i området. Förslaget bedöms i 
övrigt inte medföra några särskilda konsekvenser för barn. 
 

7.5 KONSEKVENSER FÖR NÄRINGSLIVET 

En något ökad befolkning inom området, samt ökat permanentboende kan 
på sikt ge en bättre situation för lokal handel och service. Detta är dock av-
hängigt utvecklingen för privatbilismen visavi andra alternativa kommuni-
kationssätt, och därav följande olika strukturella upplägg för handeln. En 
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viss ökning av behovet av byggservice kan dock under alla förhållanden för-
väntas. 
 
För fastighetsrättsliga och ekonomiska konsekvenser av planens genomfö-
rande, se nedan avsnitt 8 HUR PLANEN ÄR AVSEDD ATT GENOMFÖ-
RAS  
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8  HUR PLANEN ÄR AVSEDD ATT GENOMFÖRAS 
 
För genomförandet av en detaljplan krävs i de flesta fall fastighetsrättsliga 
åtgärder som till exempel avstyckning och bildande av servitut, ledningsrätt 
eller gemensamhetsanläggning för att få tillgång till utfart, vatten- och spill-
vattenledningar med mera. I detta kapitel finns information om hur detalj-
planen är avsedd att genomföras. Av redovisningen framgår de organisato-
riska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för 
att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt, 
samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra 
berörda. 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan  

Planarbete 

Samråd  Våren 2021 
Granskning Hösten 2021 
Antagande i kommunfullmäktige Januari 2022 
Laga kraft tidigast Februari 2022 
 

Genomförande 

Genomförande Kommunen bygger ut kommunalt vatten och av-
lopp efter att detaljplanen vinner laga kraft. Genomförandet förväntas ta ca 
1,5 år.  
 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är den tid inom vilken en detaljplan är tänkt att genom-
föras. Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad byggrätt 
i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut fortsätter detaljplanen 
att gälla tills den ändras, ersätts eller upphävs. En detaljplan kan dock änd-
ras eller upphävas före genomförandetidens utgång. Då har den som äger en 
fastighet rätt till ersättning av kommunen för den skada som ändringen eller 
upphävandet medför för ägaren.  
 
Genomförandetiden för denna detaljplan är 15 år och börjar löpa från den 
dag detaljplanen vinner laga kraft. 
 

Huvudmannaskap  
 
Inom en detaljplan skiljer man på kvartersmark, allmän plats och vattenom-
råden. Med huvudman för allmän plats menas den som ansvarar för och be-
kostar anläggande samt drift och underhåll av det område som den allmänna 
platsen avser. Vad som i detaljplanen är allmän plats framgår av plankartan. 
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Huvudmannaskapet för allmänna platser i en detaljplan kan vara antingen 
kommunalt eller enskilt, men det är också möjligt att inom en och samma 
detaljplan ha olika huvudmän för olika allmänna platser, s.k. delat huvud-
mannaskap.  
 
Alla allmänna platser ska ha en huvudman. Huvudregeln är att kommunen 
är huvudman för de allmänna platserna, så kallat kommunalt huvudmanna-
skap. Om det finns särskilda skäl kan någon annan vara huvudman. Då kal-
las detta för enskilt huvudmannaskap.  
 
Huvudmannaskapet för denna detaljplan föreslås vara enskilt. Nedan följer en 
beskrivning av de särskilda skäl som motiverar valet av enskilt huvudmanna-
skap för de ovannämnda allmänna platserna: 
  

 Värmdö kommun har under lång tid varit en utpräglad landsbygg-
nadskommun med stora fritidshusområden. Kommunen har därför 
en lång historia med enskilt huvudmannaskap inom planlagda om-
råden. Enskilt huvudmannaskap råder konsekvent i hela kommunen 
förutom i ett fåtal områden, exempelvis i delar av vägnätet inom 
centralorten Gustavsberg.  
 

 I kommunens översiktsplan förordas ett enskilt huvudmannaskap 
inom utpekade förändringsområden. Fågelvik-Nykvarn är ett av 
dessa utpekade förändringsområden inom kommunens översikts-
plan. I övriga detaljplaner inom de prioriterade förändringsområden 
på Ingarö är det enskilt huvudmannaskap.  

 
 Området är ett äldre bebyggelseområde där den ursprungliga karak-

tären, med blandad permanent- och fritidsbebyggelse och ett enkelt 
vägnät, till stora delar kan bibehållas.  

 
 Större delen av vägnätet inom planområdet omfattas av en gemen-

samhetsanläggning Fågelvik GA:12 och förvaltas av Östra Lagnö 
ströms samfällighetsförening. Det finns även en mindre gemensam-
hetsanläggning för ett vägområde, GA:14 som förvaltas av delä-
gande fastigheter. En mycket liten del av vägområdet ligger inom 
GA:13 som förvaltas av Västra Lagnöströms samfällighetsförening. 
En stor del av grönområdena ligger inom Fågelvik GA:9 och förval-
tas av samfällighetsföreningen Ingarö Fågelviks samfällighetsför-
ening.  

 

 Området ligger relativt perifert i kommunen. Busstrafiken är gles 
och turtätheten förväntas inte öka.  

 

 Kommunen saknar anläggningar inom planområdet. 
 

 Förtätningen i det aktuella området är av mindre omfattning. 
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Allmän plats, enskilt huvudmannaskap 
Delar av planområdet som består av grönområden, befintliga vägar, parkering, bad-
plats, allmän brygga och dagvattenanläggning föreslås planläggas som allmän plats 
med ändamål GÅNG1 NATUR1, PARK1,2,4, VÄG1-6, . Dessa områden omfattas, för 
det mesta, av befintliga gemensamhetsanläggningar (Fågelvik GA:12, Fågelvik 
GA:9). I samband med planen föreslås Östra  Lagnö  ströms  samfällighetsförening 
(förvaltar Fågelvik GA:12) ansvara för drift och underhåll av den allmänna plats-
marken för vägar och Ingarö-Fågelviks samfällighetsförening (förvaltar Fågelvik 
GA:9) ansvara för drift och underhåll av den allmänna platsmarken för park och 
natur inom planområdet. GA:14 
 
Vattenområden 
Strandskyddsdispens krävs för åtgärder inom samtliga vattenområden. 
 

Ansvarsfördelning 
Vatten och spillvatten 

Med avloppsvatten avses i miljöbalkens (1998:808), mening bland annat 
spillvatten eller annan flytande orenlighet. Utsläpp och annan hantering av 
avloppsvatten är en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. MB och den som 
ansvarar för hanteringen och bedriver denna verksamhet är ansvarig för att 
miljöbalkens bestämmelser i både 2 och 9 kapitlen följs. För den som hante-
rar dricks- och avloppsvatten gäller bestämmelser om hälsoskydd bl a i mil-
jöbalkens 2 och 9 kapitel samt i förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 
 
Det kommunala verksamhetsområdet för Vatten och spillvatten utökas så att 
det omfattar planområdet. Detta innebär att kommunen blir huvudman för 
allmänna vatten- och spillvatteledningar. Kommunen bygger ut ledningar, 
pumpstationer med mera som behövs inom verksamhetsområdet fram till 
varje fastighets förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är den punkt där fas-
tighetsägarens ledningar ansluts till det kommunala vatten- och spillvattnet. 
I normalfallet ligger förbindelsepunkten 0,5 meter utanför fastighetsgräns. 
Inom fastighet på kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för respektive led-
ningar. 
 
För utbyggnad, drift och underhåll av kommunala vatten- och spillvatten 
och pumpstation ansvarar Värmdö kommun.  
 
Fastighetsägaren äger och är ansvarig för samtliga ledningar på fastigheten 
från förbindelsepunkten. Fastighetsägaren bekostar och anlägger enskilda 
ledningar och anordningar för fastighetens försörjning. Det innebär att fas-
tighetsägaren ansvarar för schaktning och eventuell sprängning för nedlägg-
ning av va-ledningar och eventuell anläggning av LTA-station (lättrycksav-
lopp). 
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Dagvatten 
Vatten som avleds för avvattning av mark inom planlagt område som inte 
görs för en viss eller vissa fastigheters räkning inom planlagt område är av-
loppsvatten i miljöbalkens mening. Hantering av sådant avloppsvatten är en 
miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. MB och den som ansvarar för hante-
ringen och bedriver denna verksamhet är ansvarig för att miljöbalkens be-
stämmelser i både 2 och 9 kapitlen följs. För den som hanterar dagvatten 
inom detaljplanen gäller bestämmelser om hälsoskydd bland annat i miljö-
balkens 2 och 9 kapitel samt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 
 
Planområdet ingår inte i det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten, 
Kommunen är således inte huvudman för dagvattennätet. Respektive fastig-
hetsägare ansvarar för anläggande och upprustning samt drift och underhåll 
av samtliga anläggningar på den egna fastigheten, t.ex. dagvattenmagasin, 
diken och dagvattenledningar. 
 
Enligt dagvattenutredningen föreslås en dagvattenanläggning på Fågelvik 
1:315. Förslagsvis kan befintlig GA:9 för grönområden omprövas så att dag-
vattenanläggningen ingår. Alternativt bildas en ny gemensamhetsanläggning 
för dagvattenanläggningen. 
Utanför detaljplaneområdet föreslås även en dagvattenanläggning som renar 
bland annat golfklubbens vatten innan det når planområdet och leds ut i re-
cipienten. Det berör det befintliga markavvattningsföretaget, Ingarö Strands 
dikningsföretag år 1952, och bör hanteras separat av verksamhetsutövaren. 
 
 
Elförsörjning, telenät, fibernät 
Vattenfall eldistribution AB är elnätsägare inom området. Nätbolaget äger 
stolpar, ledningar och annan teknisk utrustning som behövs för att elleveran-
serna ska fungera. Nätbolaget ansvarar för investeringar i nätet, utbyggnad 
av erforderliga nätstationer och underhåll. Innan markarbeten utförs bör i fö-
rekommande fall kabelutsättning beställas från Vattenfall.  
 
TeliaSonera Skanova Access AB ansvarar för telenätet i området. 
 
I samband med planering för vatten och spill-ledningar kontaktar kommu-
nen Vattenfall och Skanova så att samplanering av eventuell nedläggning av 
ledningar kan ske om ledningsägarna så önskar. Respektive ledningsägare 
ansvarar för sina egna kostnader vid nedläggning. 
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Kvartersmark 
För de fastighetsägare som får en utökad byggrätt i detaljplanen är det viktigt att 
tänka på att flera åtgärder kräver bygglov, rivningslov eller marklov, enligt 9 kap. 
plan- och bygglagen. Det bör också uppmärksammas att inom planlagt område gäl-
ler utökad lovplikt för ett flertal åtgärder, jämfört med områden utanför detaljplan. 
Nedan redovisas några exempel på när olika typer av lov kan krävas inom område 
med detaljplan. Det åligger varje enskild fastighetsägare att ansöka om erforderliga 
lov. Bygglov prövas av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun. 
Ytterligare information samt blanketter för ansökan om bygglov med mera finns på 
kommunens hemsida. Vad som gäller för just denna detaljplan framgår på plankar-
tan med tillhörande planbestämmelser.  
 
Bygglov 
Bygglov krävs exempelvis för att uppföra en ny byggnad, uppföra tillbyggnader på 
befintliga byggnader, att uppföra skyltar och ljusanordningar samt för vissa änd-
ringar som väsentligt påverkar en byggnads utseende. 
 
Rivningslov 
Rivningslov krävs för att riva en bygglovspliktig byggnad, eller del av en sådan 
byggnad, inom detaljplanelagt område. 
 
Marklov  
Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom ett detaljplanelagt område som 
medför att höjdläget avsevärt förändras. För de områden inom planområdet där ett 
visst höjdläge är bestämt i detaljplanen krävs dock inte marklov för den schaktning 
och/eller fyllning som behövs för att uppnå den i plankartan angivna höjden.  
 
 
Strandskydd 
Strandskyddsdispens behövs vid eventuellt utförande av byggnad eller annan an-
läggning inom område som omfattas av strandskydd. Inom planområdet finns vat-
tenområde med befintliga bryggor. För eventuella tillkommande bryggor, utökning 
av, och i vissa fall ändring av befintlig brygga ska strandskyddsdispens sökas. An-
sökan om strandskyddsdispens görs till kommunens bygg- och miljöavdelning.  
 
 

Avtal 
Kommunen kommer ej teckna exploateringsavtal i samband med detaljpla-
nen. I samband med Vatten- och spill-ledningar kan avtal komma att teck-
nas med fastighetsägare och samfällighetsföreningar för markåtkomst. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 
 

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattas av 139 fastigheter. 
 
Fastigheterna Fågelvik 1:650-1:654 är delägare i den befintlig gemensam-
hetsanläggning GA:14 som belastar deltagande fastigheter samt Fågelvik 
1:315. 
Gemensamhetsanläggningen Fågelvik GA:9 belastar fastigheterna Fågelvik 
1:25,1:60-1:64, 1:87, 1:93-1:94, 1:117, 1:119-1:121, 1:124-125, 1:262-
1:263, 1:273, 2:1 och Återlöga 2:1 och 2:4. 
Gemensamhetsanläggningen Fågelvik GA:12 belastar vägfastigheten inom 
området samt ett antal deltagande fastigheters där väganläggningen ligger. 
Det finns några även några fastigheter som endast är belastade. 
 
En liten del av gemensamhetsanläggning GA:13 ligger även inom detaljpla-
nen. 
 
De berörda fastigheternas aktuella fastighetsägare framgår av den till detalj-
planen bifogade fastighetsförteckning. 
 
 

Fastighetsbildning 
För detaljplanens genomförande krävs och möjliggörs fastighetsbildning t.ex. fas-
tighetsreglering och avstyckning. Fastighetsbildning enligt detaljplanen kan ske 
först då detaljplanen vunnit laga kraft och prövas då vid förrättning av Lantmäteriet. 
 
I enlighet med den gällande översiktsplanens intentioner för PFO-områden och de-
taljplanens syfte har man eftersträvat att bibehålla befintliga fastighetstorlekar, för 
att begränsa förtätning och undvika avstyckningar inom planområdet. Avstyck-
ningar har enbart medgetts till ett antal större fastigheter som anses lämpliga för 
bostadsändamål. Dessa framgår i fastighetkonsekvenstabellen samt på plankartan. 
 
Fastighetsägare kan överenskomma om fastighetsreglering (överförande av mark) 
mellan bostadsfastigheter för att till exempel anpassa fastighetsgränser bättre. Vid 
eventuell fastighetsreglering och/eller andra fastighetsbildningsåtgärder ska pla-
nens bestämmelser följas. 
 
Fastighetsbildning enligt detaljplanen kan ske först då detaljplanen fått laga kraft 
och prövas då vid förrättning av Lantmäteriet. För frågor angående tolkning av de-
taljplanens bestämmelser i fastighetsbildningshänseende hänvisas till Lantmäteriet. 
 
För frågor angående tolkning av dessa bestämmelser i fastighetsbildningshänseende 
hänvisas till Lantmäteriet. 
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Servitut med mera 

Ett servitut är en rättighet som är knuten till en viss fastighet. Servitut gäller därför 
oberoende av vilka personer som äger fastigheterna. Ett servitut kan till exempel 
avse rätt att för ägaren till en viss fastighet ta väg över en annan fastighet. Servi-
tutsrätt kan, genom beslut av Lantmäteriet enligt bestämmelserna i fastighetsbild-
ningslagen (1970:988), upplåtas till förmån för en fastighet (den härskande fastig-
heten) och belastar en annan fastighet (den tjänande fastigheten). Ett sådant servitut 
kallas officialservitut och medför stark rätt för den härskande fastigheten. Servitut 
kan också upplåtas genom avtal mellan fastighetsägare utan inblandning av Lant-
mäteriet enligt bestämmelser i jordabalken (1970:994) och kallas i dessa fall nor-
malt avtalsservitut. Avtalsservituten kan inskrivas i fastighetsregistret och får då 
starkare rätt vid överlåtelse av fastigheten.  
 
Alla nya och befintliga servitut som berörs av genomförandet av detaljpla-
nen framgår av bilaga 1, fastighetskonsekvenstabellen. 
 
 

Gemensamhetsanläggningar 

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera 
fastigheter och som ska skötas gemensamt. Inrättandet av en gemensamhets-
anläggning prövas vid förrättning av Lantmäteriet med stöd av anläggnings-
lagen (1973:1149). I beslutet (s.k. anläggningsbeslut) om att inrätta en ge-
mensamhetsanläggning framgår vad som ingår i anläggningen (t.ex. en väg 
eller en brunn). Beslutet får inte strida mot detaljplanens bestämmelser, men 
mindre avvikelser får göras i den mån som syftet med detaljplanen inte mot-
verkas. I beslutet framgår även vilka fastigheter som ingår i anläggningen, 
vilket utrymme som upplåts för anläggningen, vilken eventuell ersättning 
som upplåtande fastighet ska erhålla, inom vilken tid utförandet av anlägg-
ningen ska ske samt vilket andelstal respektive deltagande fastighet har. An-
delstalet reglerar hur kostnaderna för utförande och drift av gemensamhets-
anläggningen ska fördelas mellan de fastigheter som deltar i den.  
 
En samfällighetsförening kan bildas för förvaltning av en eller flera gemen-
samhetsanläggningar. Samfällighetsföreningen har endast rätt att ansvara för 
underhåll och drift av den eller de anläggningar som beskrivs i anläggnings-
beslutet. Det innebär att nya anläggningar inte får anläggas eller ändras 
inom det för gemensamhetsanläggningen upplåtna området utan att det gäl-
lande anläggningsbeslutet för berörd gemensamhetsanläggning omprövas. 
En samfällighetsförening bildas av Lantmäteriet och är en juridisk person 
och en demokratisk organisation med godkända stadgar och styrs av lagen 
om förvaltning av samfälligheter. Fattade beslut gäller även om inte alla är 
överens. Besluten kan överklagas till mark- och miljödomstolen. 
 
Om det inte bildas en samfällighetsförening sker förvaltningen av gemen-
samhetsanläggningen genom s.k. delägarförvaltning, vilket innebär att alla 
deltagare i gemensamhetsanläggningen måste vara överens om de beslut 
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som fattas. Delägarförvaltning är lämpligt om det är få delägande fastigheter 
och kostnaderna för drift och underhåll är låga.  
 
Inom planen finns fyra befintliga gemensamhetsanläggningar, Fågelvik ga:9 
som förvaltas av Ingarö-Fågelviks samfällighetsförening, Fågelvik ga:12  
som fövaltas av Östra Lagnö ströms samfällighetsförening , Fågelvik ga:14 
som förvaltas av delägande fastigheter och Fågelvik ga:13 som förvaltas av 
Västra Lagnöströms samfällighetsförening. 
 
Fågelvik ga:12 behöver omprövas så den innefattar tillkommande allmän 
plats för gata inom planområdet, med undantag av markområdena för Fågel-
vik ga:14. Alternativt kan en ny gemensamhetsanläggning inrättas för delar 
av allmän plats. Dessa åtgärder görs genom en lantmäteriförrättning hos 
Lantmäteriet. Fågelvik ga:14 föreslås tolkas som att omfatta den i detaljpla-
nen tillkommande allmänna platsmarken och om det inte är möjligt bör den 
omprövas. 
 
Fågelvik ga: 9 behöver omprövas så att den innefattar tillkommande allmän 
platsmark för natur samt eventuellt nya dagvattenanläggningar inom plan-
området. 
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Grå streckade linjer visar gemensamhetsanläggningar i västra delen av planområdet 

 

 
Östra delen av planområdet 

 

 
Västra delen av planområdet 
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Ledningsrätter 

 
Befintliga ledningsrätter framgår av fastighetsförteckningen. 
 
Kommunen kommer att ansöka om ledningsrätt för de kommunala vatten- och 
spillvattenledningar som anläggs inom planområdet. Ledningarna kommer att an-
läggas inom allmän plats, VÄG samt inom markreservat för underjordiska led-
ningar (u). U-område planläggs på Fågelvik 1:4, 1:5 
1:15,1:16 1:27, 1:69, 1:86, 1:207, 1:267, 1:315, 1:319, 1:323, 1:647, 1:650, 1:661, 
1:663 och 1:664. Inom detaljplanen planläggs även för E-områden på fastighet-
erna Fågelvik 1:181, Fågelvik 1:207 och Fågelvik 1:315 
  
 
 

Fastighetsrättsliga konsekvenser  
 
I Bilaga 1 redovisas de fastighetsrättsliga konsekvenserna som uppkommer 
för fastigheter och marksamfälligheter inom planområdet. 

Gällande planer 

En detaljplan gäller till dess att den upphävs, ändras eller ersätts och de rät-
tigheter som uppkommit genom planen kan – om den inte upphävs – göras 
gällande. 
 
Befintlig bebyggelse 
För hela planområdet gäller att befintliga byggnader som tillkommit i laga 
ordning och som inte överensstämmer med bestämmelserna i den nya detalj-
planen ska anses planenliga. Om sådan byggnad helt eller delvis förstörs ge-
nom våda får ny byggnad återuppföras om inte byggnadens volym eller vå-
ningsantal ökas. 
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Finansiering av planarbetet 
Framtagande av detaljplanen bekostas genom uttagande av planavgift. Se 
mer information om detta under rubriken Planavgift nedan. 
 

Värdeökning till följd av planen 

Anslutning till det kommunala vatten- och spillvattennätet förväntas med-
föra en värdeökning för bostadsfastigheterna inom planområdet. De fastig-
heter som får en utökad byggrätt kommer också att få en värdeökning. 
 

Ersättning 

Frågan om ersättning för upplåtelse av mark till gemensamhetsanläggning, 
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servitut, ledningsrätt samt bildande av marksamfällighet hanteras i Lantmä-
teriets respektive beslut utifrån utförd värdering. Berörda sakägare kan 
också, i vissa fall komma överens om ersättning som läggs till grund för 
Lantmäteriets beslut. 
 
Kommunen betalar ersättning till respektive fastighetsägare/marksamfällig-
het för upplåtelse av ledningsrätt för kommunala vatten- och spillvattenled-
ningar. 
 
Rätt till ersättning kan eventuellt bli aktuellt för rivningsförbud och skydds-
bestämmelser som byggnader med högt kulturvärde belagts med (r, q). Ta-
lan om ersättning för bestämmelsen ska väckas inom två år från den dag då 
beslut som talan grundas på fått laga kraft. En talan får dock väckas senare 
om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden. Ersättningsan-
språket ska inkomma till Värmdö kommuns planavdelning. Eventuell ersätt-
ning för dessa bestämmelser regleras i PBL 14 kap 7 § och 10 §. 
 

Förrättningskostnader 

De kostnader som uppkommer i samband med förrättning hos Lantmäteriet, 
t.ex. vid avstyckning och omprövning av gemensamhetsanläggning, hante-
ras i Lantmäteriets beslut. 
 
Värmdö kommun ansvarar för att ansöka om och bekosta förrättning för led-
ningsrätt för kommunala vatten- och spillvattenledningar, pumpstation mm 
inom planområdet. Respektive fastighetsägare ansvarar för att ansökan samt 
förrättningskostnader i samband med fastighetsbildning av de fastigheter 
som i planen medges avstyckning. Respektive nätägare ansvarar för att an-
söka om samt bekosta förrättning för ledningsrätt för respektives ledningar 
inom planområdet. 
 
Respektive nätägare ansvarar för att ansöka om samt bekosta förrättning för 
ledningsrätt för respektives ledningar inom planområdet. 
 
 
 

Anläggande, drift och underhåll 
 

Allmän plats, enskilt huvudmannaskap 

Kostnaden för anläggande, drift och underhåll bekostas av boende enligt an-
läggningsbeslut.  
 

Kvartersmark 

Kostnaden för bygg- och anläggningsåtgärder, drift och underhåll bekostas av re-
spektive fastighetsägare. 
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Vatten och spillvatten 
Anläggande, drift och underhåll av de kommunala vatten- och spillvatten-
ledningarna inom allmän plats och u-områden ansvaras och bekostas av 
kommunen. Respektive fastighetsägare ansvarar för och bekostar framdrag-
ningen av servisledningarna inom kvartersmark, fram till upprättad förbin-
delsepunkt.  
 

Dagvatten 

Kostnader hänförda till anläggande, drift och underhåll av dagvattensystem 
för avledande av dagvatten från allmän plats inom planområdet står för-
slagsvis Ingarö-Fågelviks samfällighetsförening för, genom andelstal som 
beslutas av Lantmäteriet. På kvartersmark ansvarar respektive fastighetsä-
gare för drift och underhåll.  
 
 

Elförsörjning, telenät, fibernät 

Respektive nätägare betalar för anläggande, drift och underhåll av ledningar. 
 
Vägar och grönområden 
Fastighetsägarna inom området ska, genom sitt deltagande i gemensamhetsanlägg-
ningarna bekosta de åtgärder som berör gemensamhetsanläggningen. Gemensam-
hetsanläggningen kommer att behöva omprövas av Lantmäteriet för att möjliggöra 
vägbreddning, utbyggnad av föreslagna vägar, vändplaner, utökning av natur-
marksområden med mera. När en gemensamhetsanläggning omprövas fördelas 
kostnaderna mellan de fastigheter som har nytta av anläggningen. Kostnaderna ut-
görs bland annat av utförandekostnader, ersättningar för ianspråktagande av mark 
och förrättningskostnader. Genom de andelstal som fastställs bestäms hur kostnader 
för utförande och drift ska fördelas. 
 
 
 
Avgifter 
Bygglovavgift 

Bygglovsavgiften betalas av den som ansöker om bygglov för att utnyttja 
den byggrätt som medges i detaljplanen. Byggnadsnämnden får ta ut avgif-
ter för beslut om lov m.m. enligt 12 kap. 8 § plan- och bygglagen. Grun-
derna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av 
kommunfullmäktige. Den taxa som gäller varje år finns tillgänglig på kom-
munens hemsida. Den taxa som avgiften baseras på är den gällande taxan 
det år då handläggning av bygglovsärendet påbörjas. 
 

VA-anläggningsavgift 

Kommunen tar ut en anläggningsavgift av respektive fastighetsägare för 
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framdragning av servisledningar samt upprättande av förbindelsepunkt en-
ligt VA-taxan för Värmdö kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ning. Avgifter enligt denna taxa tas ut för att täcka de nödvändiga kostna-
derna för Värmdö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Av-
gifter enligt denna taxa ska betalas av ägare till fastigheter inom anläggning-
ens verksamhetsområde. 
 
Avgiftsskyldigheten inträder när kommunen har upprättat förbindelsepunk-
ter och informerat fastighetsägaren om denna. Den vid varje tillfälle gäl-
lande taxan finns tillgänglig på kommunens webbplats. 
 

Elförsörjning, telenät, fibernät 

Respektive fastighetsägare bekostar eventuell anslutning till bredband, el- 
och telenät. 
 

Planavgift 

Kommunen får ta ut planavgifter för att täcka kostnader för att upprätta eller ändra 
detaljplaner eller områdesbestämmelser. Generellt gäller att planavgiften debiteras 
fastighetsägare inom planområdet efter att de beviljats bygglov. Den vid varje till-
fälle gällande taxan finns tillgänglig på kommunens webbplats.  
 
 

Avgifter för miljötillsyn 

Kommunen tar ut avgifter för anmälan och ansökan enligt miljöbalken samt 
för strandskyddsdispens. Den vid varje tillfälle gällande taxa finns tillgäng-
lig på kommunens webbplats.  
 
 
 

TEKNISKA FRÅGOR  
 
Vatten och avlopp 
Kommunen är huvudman för vatten- och spillvattennätet, vilket innebär att kom-
munen bygger ut samt ansvarar för de vatten- och spillvattenledningar, pumpstat-
ioner med mera som behövs inom verksamhetsområdet, fram till varje förbindelse-
punkt. Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetsägarens ledningar ansluts till 
det kommunala vatten- och spillvattennätet. I normalfall ligger förbindelsepunkten 
0,5 meter utanför fastighetsgräns. Inom fastighet på kvartersmark ansvarar fastig-
hetsägaren för respektive ledningar.  
 
Vatten- och spillvattenledningar kommer att dras i allmän plats VÄG och mark-
reservat för underjordiska ledningar (u). Kommunen anlägger även pumpstationer 
inom E-områden (E1). 
 
Fastigheter som är anslutna till självfallsledning i gatan (men inte till LTA-ledning, 
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LTA = lättrycksavlopp), kan i vissa fall, om bostadshuset ligger lägre än anslut-
ningspunkten, behöva utrustas med en pumpstation. Denna pumpstation anläggs 
och bekostas av fastighetsägaren. 
 
 
Angående vatten och spillvatten samt dagvatten - se mer information under rubrik 
Ansvarsfördelning. 
 
 
Vägar 
Planen möjliggör en uppgradering av infrastrukturen genom bland annat anläg-
gande av vändplatser och breddning av vägar. Vägarna i området ska ha en standard 
som säkerställer att sopbilar, utryckningsfordon och fordon för snöhantering och 
halkbekämpning kan röra sig i området. 
 
El och telenät 
För anslutning till elnät och telenät ska kontakt tas med respektive ansvarigt bolag, 
se mer information under rubriken Ansvarsfördelning. 
 
Dokumentation 
Dokumentation som ska inlämnas till kommunen tas upp i avtal, bygglovs-, anmä-
lans- och tillståndsprocesser. 
 
 
Förutsättningar för brandvattenförsörjning 
Dialog kommer att ske med Storstockholms brandförsvar när det gäller pla-
cering av brandposter i samband med utbyggnad av kommunalt Vatten och 
spillvatten. 
 
 
Avfall 
Inom området skapas förbättrade förutsättningar för sopbilar att vända på 
vägarna. 
Närmaste återvinningscentral är Ekobackens ÅVC i Gustavsberg. Närmaste 
återvinningsstationer ligger i Brunn. 
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APPENDIX M – Miljö 
 

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Enligt 6 kap 3§ Miljöbalken (MB) ska kommunen göra en strategisk miljö-
bedömning när en detaljplan upprättas, om dess genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt Miljöbalken 6 kap 5-6§§ ska 
kommunen därför först undersöka om så kan antas vara fallet, och därvid 
samråda med Länsstyrelsen. 
 
Efter denna undersökning skall kommunen enligt Miljöbalken 6 kap 7§ i ett 
särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan, redovisa skälen som talar för eller emot en sådan, 
samt göra beslutet tillgängligt för allmänheten.  

 
MILJÖKVALITETSNORMER 
Enligt 2 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900) ska miljökvalitetsnormer 
(MKN) för luft- och vattenkvalitet samt omgivningsbuller iakttas vid planering 
och planläggning i enlighet med 5 kap. i miljöbalken.  
 

MILJÖFRÅGOR OCH MILJÖARBETE 
Miljöarbetets process och lagstöd 
Om det separata beslutet ovan (under rubriken UNDERSÖKNING OM BE-
TYDANDE MILJÖPÅVERKAN) slår fast att ett genomförande av planen 
inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, följer av Miljöbalken 
6kap 3§ att en strategisk miljöbedömning inte behöver genomföras. Dock 
skall i sådant fall skälen till denna bedömning, enligt Plan- och bygglagen 
4kap 33b§, redovisas i planbeskrivningen. 
 
   Om det separata beslutet ovan (under rubriken UNDERSÖKNING OM 
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN) slår fast att ett genomförande av pla-
nen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, skall enligt Miljöbalken 
6kap 3§ en strategisk miljöbedömning genomföras, därvid i enlighet med de 
förfaranden som anges Miljöbalken 6kap 9§ (processregler). Avgränsnings-
samråd om miljöbedömningens omfattning och detaljeringsgrad skall, i en-
lighet med Miljöbalken 6kap 9§, hållas med Länsstyrelsen.    
 
   En sådan strategisk miljöbedömningskall, i fråga om miljökonsekvenserna 
(dvsmiljökonsekvensbeskrivningen som är den innehållsliga kärnan i den 
strategiska miljöbedömningen), upprättas i enlighet med de paragrafer i Mil-
jöbalken som anges i Plan- och bygglagen 4 kap. 34§ (Miljöbalken 6kap 11, 

12 och 16§).  
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   I enlighet med Miljöbalken 6kap 15§ skall miljökonsekvensbeskrivningen 
göras tillgänglig för allmänheten och berörda myndigheter, med anvisningar 
om hur synpunkter på beskrivningen kan lämnas.  
 
Vid det slutgiltiga antagandet av en plan skall, enligt Miljöbalken 6kap 16§, 
i beslutet eller i en särskild handling i anslutning till beslutet, redovisas hur 
miljöaspekterna implementerats i planen, hur hänsyn har tagits till miljökon-
sekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter, skälen till varför planen an-
tagits i stället för de alternativ som övervägts, samt planerade åtgärder för 
övervakning och uppföljning av den betydande miljöpåverkan som planens 
genomförande antas medföra.  
 
Efter antagandet av planen skall, enligt Miljöbalken 6kap 17§, kommunen 
informera allmänheten och berörda myndigheter om antagandet, samt göra 
planen, beslutet och den till beslutet fogade handlingen enligt Miljöbalken 
6kap 16§, tillgängliga för dem. Detta sker genom efterlevandet av Plan- och 
bygglagen 5kap 29§. 
 
Uppföljning av den betydande miljöpåverkan som planens genomförande 
faktiskt medför avses genomföras i enlighet med Miljöbalken 6kap 19§. 
Detta kan ske genom ordinarie miljöarbete inom kommunen som tillsyns-
myndighet. 
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