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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för del av Stavsnäs 1:407 m.fl.
Detaljplan för del av Stavsnäs 1:407 m.fl. har varit ute på samråd under tiden 2015-06-02
till 2015-06-30. Information om samrådet skickades då till fastighetsägare inom området
samt till fastighetsägare vars fastigheter angränsande till planområdet. Information
skickades även till länsstyrelsen, kommunen, organisationer och föreningar.
Under samrådet fanns möjlighet att lämna eventuella synpunkter skriftligen.
Vidare hölls Öppet hus i Värmdösalen i kommunhuset 2015-07-11 där representanter från
kommunen närvarade för att besvara eventuella frågor.
Totalt har 13 yttranden inkommit under samrådstiden. Samtliga yttranden finns att tillgå i
sin helhet på samhällsbyggnadskontoret. Alla som lämnat synpunkter har bedömts vara
berörda sakägare. I del A redovisas de yttranden som inkommit samt kontorets
kommentarer. I del B redovisas en sammanställning över de sakägare och myndigheter
som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. I del C ges samlad beskrivning av frågor som
tagits upp i flera yttranden eller frågor som kan antas vara av stort allmänt intresse samt
kontorets kommentarer.

Yttranden har lämnats av

Fastighetsbeteckning

Num

Namn

1

Myndigheter
Bygg- och miljöavdelningen, Värmdö kommun

2015-07-01

2

Lantmäteriet

2015-06-04

3

Länsstyrelsen

2015-06-24

4

Försvarsmakten

2015-06-01

5

Stockholms brandförsvar

2015-06-22

6

Trafikförvaltningen – Stockholms läns landsting

2015-06-23

7

Trafikverket

2015-06-30

8

Företag
Skanova

2015-06-24

9

Vattenfall

2015-06-30

10

Föreningar
Ramsmora Byalag
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Stavsnäs 1:631

Datum

2015-06-30

Sakägare
11

Fastighetsägare

Stavsnäs 1:657,
1:658, 1:656, 1: 659,

2015-07-07

1:655, 1:660, 1:654,
1:654, 1:653, 1:662,
1:663, 1:651, 1:664

12

Fastighetsägare

1:665, 1:787 och
1:83
Stavsnäs 1:658

13

Fastighetsägare

Stavsnäs 1:407

2015-07-10
2015-06-24

Del A. Synpunkter samt kontorets kommentarer

Nedan presenteras de inkomna yttrandena. Inom parentes efter varje avsändare framgår
om yttrandet är inkopierat i sin helhet (med undantag för eventuella ingresser),
sammanfattat eller sammanfattat och uppdelat i punkter (för att vara lättare att bemöta).
Alla yttranden finns att ta del av i sin helhet på samhällsbyggnadskontoret.

Myndigheter
1. Bygg- och miljöavdelningen, Värmdö kommun (yttrandet är sammanfattat
och uppdelat i punkter)
a) Byggnaders placering och utformning Nämnden framhåller att den föreslagna
bebyggelsen bedöms i huvudsak förenlig med bestämmelserna i 2 kap. planoch bygglagen (2010:900). Det kan dock konstateras att det inte har införts
bestämmelser för att tillgodose kommunekologens yttrande (se
Naturinventeringen för del av Stavsnäs 1:407) om anpassning av bebyggelsen
till terrängen (exempelvis prickmark på höjdpunkter eller exempelvis
begränsning av totalhöjd eller takvinkel).
b) Buller Nämnden anser att det tydligare bör regleras var den höga
bullerskyddande skärmen får uppföras. I planbeskrivningen bör det framgå att
sådant bullerskydd ska utformas så att buller inte kan studsa från det till
omkringliggande områden.
c) Nämnden anser vidare att det är olämpligt att knyta byggrätten för detta
byggnadsverk till en eventuell framtida olägenhet. Om området är
konstaterat bullerstört bör det regleras tydligare att bullerskyddet är en
förutsättning för etablering av bostadsbebyggelsen.
d) Placering av byggnad Det bör framgå i planbeskrivning att placering av byggnad
en meter från gräns mot granne kan medföra att den granne som medger denna
placering måste utforma sin egen byggnad så att Boverkets byggreglers (BBR)
krav på skydd mot brandspridning uppfylls (jfr avsnitt 5.6 BBR och allmänt råd
till bestämmelserna). En annan lösning är att införa bestämmelser om brandsäker
konstruktion i planen (jfr BBR 5:55).
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e) Marklov Nämnden anser att det är en bra lösning att reglera höjdnivåer på
vägen, då den har konstaterats kunna innebära problem för
dagvattenhanteringen i området.
f) Otydliga bestämmelser Det bör anges vilken area som avses för storleken på
komplementbyggnaderna. Det föreslås att bestämmelsen kompletteras med
denna uppgift, exempelvis byggnadsarea (BYA).
g) Det bör förtydligas vilken maximal ljudnivå som avses, dvs. vilken vi ktning
av maximal ljudnivå som avses, exempelvis 70 dB(A)max.
h) Bestämmelsen a1 är delvis otydlig. Nämnden föreslår att bestämmelsen
ändras till "Startbesked för bygglov får inte ges förrän dagvattenmagasin
har anlagts". Se dock nästa punkt.
i) Det är oklart om avvattning är något som kan regleras med stöd av plan- och
bygglagen,jfr bestämmelsen n1. Ett annat sätt att uppnå syftet med
bestämmelsen kan vara att föreskriva en viss marknivå i planen.
Markåtgärder med stöd av en sådan planbestämmelse kräver inte marklov
enligt 9 kap. 11 § 2 st. PBL.
j) Miljöbalken, Dagvatten Det kan vara en kommunal skyldighet att tillgodose
behovet av avloppshantering i större sammanhang i ett tättbebyggt område
om det behövs med hänsyn till människors hälsa och miljön, jfr 6 § lagen
(2006:42) om allmänna vattentjänster. Dagvatten omfattas av bestämmelsen
enligt 2 §. Det framgår i planbeskrivningen (s. 14) att kommunen för
närvarande inte anser denna skyldighet föreligga för denna till kommande
bebyggelse.
k) Nämnden anser att kommunala lösningar ofta är mer ändamålsenliga och i de
flesta fall medför en bättre och säkrare hantering av avloppsvattnet.
l) Nämnden vill vidare påpeka att i det fall det i framtiden skulle visa sig vara en
kommunal angelägenhet att tillgodose behovet av dagvattenhantering i
området så kan det enskilda huvudmannaskapet försvåra planens
genomförande eftersom ledningsrätt inte kan beviljas för diken. Dagvattnet
måste i sådant fall dras i ledning bort från planområdet för att sedan
omhändertas. Att skapa en kommunal lösning for dagvattnet bedöms extra
rimligt då området ändå kommer att grävas upp för VA-ledningar.
m) Område 1 har idag redan haft och har problem med översvämningar. Längre
norrut (andra sidan Stavsnäsvägen) har även misstänkt artesiskt grundvatten
noterats. Uppströms ligger en våtmark/kärr och berghällar på sidorna gör att
avrinningen har ett förhållandevis högt tryck norrut. Detta beskrivs i
dagvattenutredningen.
n) Om hela område 2 ska avvattnas via den ledning som går under fastighet
Stavsnäs 1:668 krävs att ledningen och efterföljande dike är och förblir i gott
skick , annars finns risk för översvämning nedströms. Enligt
dagvattenutredningen ska detta avhjälpas med utjämningsmagasin på varje
nyexploaterad fastighet, öka magasinskapaciteten genom använda ett poröst
fyllnadsmaterial där fastighetsnivån ska ökas samt att andelen hårdgjord yta
minimera s på tomterna for att gynna infiltration. Utöver dessa åtgärder är
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bedömningen att diken och ledningar nedströms behöver ses över samt att
en underhållsplan behöver upprätta s.
o) I plankartan framkommer att "startbesked för bygglov inte får ges förrän
genomförandet av omhändertagandet av dagvatten genom dagvattenmagasin
säkerställts" samt att "marken ska fyllas ut så att varje fastighet avvattnas
mot LOKALGA TA...”ytskikt på mark som inte bebyggs ska bestå av
vattengenomsläppligt material". Bygg- och miljöavdelningen gör
bedömningen att även underhållet av diken och ledningar nedströms
behöver säkerställas i planen, så att det vidtas åtgärder i samband med att
bygglov ges.
p) Avdelningen ser också att det kan finnas ett behov av att förtyd liga
skrivningen om dagvattenmagasinen. Som skrivningen är i
dagvattenutredningen får man tolka det som att det skulle gälla varje
hushåll.
q) Vattenskyddsområdet Enligt befintligt kartmaterial har det tolkats
att det finns möjlighet för grundvatten från det aktuella område att ta
sig till det grundvattenmagasin där Stavsnäs vattentäkt är belägen.
Finns det höga berggrundslagen kan detta dock försvåras och
grundvattenavrinningen skulle istället sammanfalla med avvattningen
norrut. Risken bedöms som liten.
r) Övrigt Byggnadshöjd bör användas istället för fasadhöjd.

Kommentar:
a) Planen har anpassats utifrån hur ansökan för planbesked först såg ut.
Kvartersmarken har begränsats mot omgivningen för att spara naturlig mark i
enlighet med kommunekologen. Byggnadernas höjd har begränsats genom att
fasaderna inte får vara högre än fem meter. Därutöver gäller normala regler för
takvinkel 45 grader.
b) Avsikten med att tillåta bullerskydd på 2,5 meter är inte att skärma hela
fastigheten. Tanken är att man ska kunna skärma uteplats och öppningsbart
fönster. Planbeskrivningen kompletteras.
c) Till ledning för bedömning av behovet av bullerskydd kan tumregeln att en
fördubbling av trafikmängden innebära en ökning av bullret med 3 dB(A). En
framtida bullernivå på 55 dB(A)ekv kan då komma att ligga inom det fält som nu
har nivån 50-55 dB(A). Avdelningen delar inte uppfattning att området är
konstaterat bullstört utan gäller främst de två fastigheter närmast Stavsnäsvägen
222. Se kommentar 1b kring avsikten med bullskydd.
Planbeskrivningen kompletteras.
d) Planbeskrivningen kompletteras
e) Noteras.
f) Plankartan justeras. Bestämmelsen kompletteras.
g) Beskrivningen i plankartan ändras till: Boningsrum får inredas endast om det
utformas så att trafikbullret utanför minst ett öppningsbart fönster ej överstiger
den ekvivalenta ljudnivån om 55 dB(A) samt att maximalnivån ej överstiger 70
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dB(A). Ljudnivån inomhus får ej överstiga den ekvivalenta ljudnivån om 30
dB(A). Bullerskydd/bullerskärm högst 2,5 meter hög får uppföras om ovan
angiven ljudnivå överstigs.
h)

i)

j)

k)
l)

m)
n)
o)

p)
q)

r)

Plankartan justeras. Bestämmelsen kompletteras.
Vid utformning av bestämmelsen har vi utgått ifrån att markbehandling och
byggande ska kunna utföras i en upphandling och i ett svep utan att behöva delas
upp i två moment med myndighetsbeslut emellan. Säkerställandet borde kunna
ske genom förbindelse eller villkor vid startbeskedet.
Avdelningen delar nämndens synpunkt att avvattning inte direkt kan regleras med
plan- och bygglagen. Syftet med bestämmelsen är att bestämma markytans nivå i
förhållande till LOKALGATA som i planen är höjdsatt. Bestämmelsen gäller
fyllning mot gatan för att möjliggöra avrinning. Avdelningen bedömer att
bestämmelsen är förenlig i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap.
11 § om marklov.
Enligt praxis är ett större sammanhang en bebyggelse om 20-30 fastigheter.
Detaljplanen omfattas av 10 fastigheter utanför tätbebyggt område.
Planområdet är i sin helhet utanför verksamhetsområdet för dagvatten. En
dagvattenutredning har tagits fram för planområdet som visar att dagvattenfrågan
kan lösas av de enskilda fastighetsägarna. Avdelningen anser att kommunen har
prövat behovet av ett kommunalt verksamhetsområde för dagvattenslösning.
Noteras.
Ett kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark skulle inte lösa avledning
av dagvatten till recipient mer än inom planområdet. Det finns heller inget
kommunalt verksamhetsområde för dagvatten i planområdets närhet. För att
kunna avleda dagvatten med självfall mot närmaste recipient skulle kommunen
behöva bygga ledningar genom angränsande områden i nordlig riktning mot
recipient. Avledning sker idag via vägdiken på ett mer miljövänligt sätt.
Noteras.
Noteras. Se kommentar (1 o) nedan,
Värmdö kommun är en utpräglad landsbygdskommun med stora
fritidshusområden.
Kommunen har en lång historia med enskilt huvudmannaskap inom planlagda
områden. Enskilt huvudmannaskap råder konsekvent i hela kommunen förutom i
ett fåtal områden. Diken ligger inom allmänplats där kommunen inte är
huvudman. Planen möjliggör dock för diken då LOKALGATA är 8 meter bred.
Planbeskrivningen kompletteras.
En utredning kring nya zongränser för vattenskyddsområdet har genomförts.
Området ligger utanför sekundär skyddszon. Plankartan kompletteras med
illustrationslinje över vattenskyddsområdets lokalisering.
Beteckning om våning utgår och ersätts om beteckning om byggnadshöjd. Ordet
fasadhöjd tas bort ur planhandlingarna.
Plankartan ändras
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2. Lantmäteriet (yttrandet är sammanfattat och uppdelat i punkter)
a) Genomförandefrågor Under Genomförandefrågor nämns att
gemensamhetsanläggning kan bildas på annan plats utanför LOKALGATA
och g om Lantmäteriet prövar det lämpligt. Lantmäteriet vill framföra att det
inte är möjligt att bilda gemensamhetsanläggning för enstaka fastigheter på
mark planlagd som allmän plats och vice versa.
b) Lantmäteriet har inte tagit ställning till detaljerna i konsekvensbeskrivningen.
Lantmäteriet vill dock framföra att det kan vara lämpligt att komplettera
konsekvenserna för de befintliga bostadsfastigheterna med att de kan komma
att beröras av bildande av marksamfallighet och gemensamhetsanläggning för
väg.
c) De ekonomiska frågorna bör kompletteras med ersättningsfrågor avseende
överföring av mark från befintlig marksamfällighet till ny bostadsfastighet.
d) För omhändertagande av dagvatten föreslås att en gemensamhetsanläggning
bildas på kvartersmark. Lantmäteriet vill påminna om att det enligt ett rättsfall
är möjligt att bilda en sådan gemensamhetsanläggning om området ligger
inom kommunens verksamhetsområde for VA och detta även omfattar
dagvatten (Lantmäteriets rättsfallsregister 04:27).
e) Övrigt Lantmäteriet har inte tagit ställning till innehållet i
fastighetsförteckningen.

Kommentar:
a) Noteras. Planbeskrivningen revideras.
b) Noteras. Planbeskrivningen kompletteras.
c) Noteras. Planbeskrivningen kompletteras.
d) Noteras. Planbeskrivningen kompletteras.
e) Noteras.
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3. Länsstyrelsen (yttrandet är sammanfattat och uppdelat i punkter)
a) Sammanfattande bedömning Länsstyrelsen bedömer, under nu kända
förhållanden att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att prova
kommunens beslut och upphäva detaljplanen med stöd av de statliga
ingripandegrunderna i 1 1 kap. 11 § PBL. Detta under förutsättning att kommunen
beaktar de synpunkter som Länsstyrelsen för fram gällande risk for olyckor.
b) Farligt gods Planområdet ligger intill Stavsnäsvägen (väg 222) som är en utpekad
sekundärdel for transporter med farligt gods. Länsstyrelsen rekommenderar att när ny
bebyggelse plan läggs inom 150 meter från en transportled för farligt gods bör
kommunen göra en riskbedömning för att identifiera om och hur planområdet kan
påverkas av en olycka med farligt gods. För Stavsnäs 1:407 bör kommunen tills nästa
planskede beskriva avståndet mellan planområde och väg 222. Kommunen bör även
beskriva de topografiska förhållandena samt bebyggelsens placering och utformning i
förhållanden till vägen.
c) Behovsbedömning Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens
genomförande inte kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan.
d) Fornlämningar En arkeologisk utredning steg 1 och 2 kommer att krävas inom
området för att säkerställa att det inte finns okända fornlämningar.
e) Markföroreningar Länsstyrelsen har i fråga om förorenad mark inget att erinra, men
vill i samband med planläggande av bostäder vid tidigare deponiområde lyfta fram
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder med avseende på miljö- och hälsorisker ur ett
långt tidsperspektiv. Eventuella utredningar och åtgärder ska ske i samråd med
tillsynsmyndigheten.

Kommentar:
a) Noteras.
b) Tyréns har gjort en riskbedömning för Stavsnäs vinterhamn (rapport 2015-02-04) som
bland annat avser väg 222. I denna anges att antalet drivmedelstransporter till Stavsnäs
vinterhamn år 2010 var 9-10 per vecka under högsäsong och kan öka till 23-24 år
2030. Prognosen antas vara i överkant. För aktuell del av väg 222 tillkommer
oljetransporter för uppvärmning, vilket torde vara ett marginellt tillskott under
högsäsong. I rapporten påpekas att främsta risken vid en trafikolycka är pölbrand, dvs
att vätskan släpps ut och antänds. En sådan kan få en påverkan inom 25-30 meter från
vägkant. Större om vätskan kan rinna mot bebyggelsen. Risknivån bedöms som
förhållandevis låg. Planförslaget följer länsstyrelsens allmänna rekommendation om
byggnadsfritt inom 25 meter från vägkant. Rekommendationen innehåller också
”ingen sammanhållen bostadsbebyggelse närmare än 75 meter från vägkant”.
Nu finns enstaka byggnader inom 75 meterszonen och planen tillåter viss
komplettering på de stora fastigheterna inom zonen. Detta motiveras med dels med att
terrängen hindrar avkörning intill de närmast vägen liggande kvartersdelarna och
dels med att terrängen sluttar upp från vägen, vilket innebär att pölbrand inte kan
sprida sig närmare bebyggelsen.
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Planbeskrivningen kompletteras och en illustration för riktlinjer och avstånd från
Stavsnäsvägen 222 tillkommer. Riskbedömningen för Stavsnäs Vinterhamn (2015-0204) bifogas planhandlingarna.
c) Noteras.
d) Riksantikvarieämbetets databas Fornsök ger inga träffar i eller i anslutning till
planområdet. Inte heller har andra indikationer på att det skulle finnas fornlämningar i
området framkommit. Kulturmiljölagen, SFS 1988:950, gäller om fornfynd påträffas.
Samhällsbyggnadsavdelningen anser därför att ytterligare utredningar innebär en
fördröjning samt ytterligare kostnader för planarbetet. Vid genomförande av planen
skall detta göras i enlighet med Kulturminneslagen SFS 1988:950:
2 kap 6 §: ”Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, gräva
ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada
en fast fornlämning”
2 kap 10 § ”Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall
arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet
skall omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen.”
Planbeskrivningen kompletteras.
e) Noteras.
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4. Försvarsmakten (yttrandet är sammanfattat och uppdelat i punkter)
a) Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. Enligt Försvarsmaktens
bedömning omfattas planförslaget inte av något av myndighetens riksintressen och
behöver således inte skickas som remiss till oss.
b) Värmdö kommun behöver endast skicka remiss för de plan och byggärenden som
ligger inom influensområdet för området av betydelse Myttinge övningsfält och
riksintresset Korsö skjutfälts samt alla höga objekt
Hela Sveriges yta utgör influensområde för höga objekt. Utanför sammanhållen
bebyggelse är alla objekt med en totalhöjd på över 20 meter definierade som höga
objekt. Inom sammanhållen bebyggelse är alla objekt med en totalhöjd över 45
meter definierade som höga objekt. Före detta luftfartsverket numera LFV
definierar sammanhållen bebyggelse utifrån Lantmäteriets översiktskarta i skala
1:250 000. Tätort anges i gult på kartan.
Alla översiktsplaner, fördjupade översiktsplan och tematiska översiktsplaner samt
alla tillägg till dessa.
Luftledningar, Transformatorstationer, Täkter, undersökningstillstånd Vägplaner
gällande riksvägar och europavägar, Järnvägsplaner
Kommentar:
a) Noteras.
b) Noteras.
5. Stockholms brandförsvar (yttrandet är sammanfattat och uppdelat i punkter)
a) Utifrån riskidentifieringen har SSBF funnit att aktuellt planområde ligger i närheten av
väg 222, vilken är sekundär farligt godsled.
b) I övrigt har SSBF ingen kännedom om några ytterligare riskkällor i närområdet som
bedöms kunna medföra sådana risknivåer för föreslagen detaljplan att de behöver
utredas vidare.
c) Transport av farligt gods Enligt Länsstyrelsens 4, 5 riktlinjer ska
riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 meters
avstånd från farligt godsleder. I aktuellt fall ligger farligt godsleden ca 25 meter från
planområdet. Länsstyrelsen har även angivna rekommendationer avseende
skyddsavstånd som riskreducerande åtgärd vilket kan vara vägledande i
Samhällsbyggnadsavdelningens riskbedömning. För aktuell typ av bebyggelse
rekommenderar Länsstyrelsen ett skyddsavstånd som riskreducerande åtgärd om minst
75 meter från vägkant. Detta avstånd kan minskas om risknivån visas vara låg
alternativt om kompletterande riskreducerande åtgärder införs. Däremot
rekommenderar Länsstyrelsen en bebyggelsefri zon om minst 25 meter från vägkant
med transport av farligt gods, oavsett risknivå.
d) SSBF rekommenderar att en enklare riskbedömning utförs avseende väg 222. Det
finns en riskbedömning utförd för detaljplan för Stavsnäs 1:562 (dnr: 15KS/009).
Riskbedömningen är utförd av Tyréns, daterad 2015-02-04, om möjligt kan denna
riskbedömning med fördel användas.
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e) Det ska tilläggas att även om Samhällsbyggnadsavdelningen ger en konsult uppdraget
att ta fram en riskbedömning så åligger det i slutändan Samhällsbyggnadsavdelningen
själva att ta beslut om huruvida risknivån kan accepteras samt vilka riskreducerande
åtgärder som ska krävas. Konsultens riskbedömning utgör endast ett underlag för
beslutet.
f) Möjlighet till räddningsinsatser Vid planering av ny bebyggelse behöver hänsyn tas
till tillgång av brandvatten. Då aktuellt område endast består av mindre
bostadshusbebyggelse är det ur ett insatsperspektiv tillräckligt att utnyttja
vattenförsörjning via alternativsystem. Brandposter bör placeras med max ca 500
meter mellanrum. Mer information om SSBF:s syn gällande brandvatten finns i
vägledningsdokument VL 2014-126.
g) Övrigt SSBF bistår gärna Värmdö kommun i den fortsatta planprocess samt om
eventuella oklarheter råder utifrån ovanstående.
Kommentar:
a) Noteras.
b) Noteras.
c) Se kommentar 3b ovan. Planbeskrivningen kompletteras.
d) Se kommentar 3b ovan. Planbeskrivningen kompletteras.
e) Noteras.
f) Ett så kallat alternativt brandvattensystem kommer att tillämpas inom planområdet.
Det innebär att relativt få brandposter kommer att anläggas och att brandförsvaret i
första hand förväntas kunna släcka med det vatten man har med sig i tankbilen. Ett så
kallat konventionellt brandvattensystem innebär högre kapacitet i ledningsnätet,
kortare avstånd mellan brandposter och används framförallt i centrumområden
och/eller områden med flerbostadshus.
Placering av brandpost kommer att ske i samråd med Stockholms Brandförsvar.
Avstånd till brandposter utformas enligt dokument VL2014-12 Brandvattenförsörjning
”Vägledning vid utformning av brandvattenförsörjning från brandposter,
alternativsystem med tankbil och branddammar” samt enligt Svenskt vatten- och
avloppsverksföreningens publikation VAV P83 ”Allmänna vattenledningsnät
Anvisningar för utformning, förnyelse och beräkning” används vid projekteringen.
Planbeskrivningen kompletteras
g) Noteras.
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6. Trafikförvaltningen – Stockholms läns landsting (yttrandet är sammanfattat och
uppdelat i punkter)
a) Trafikförvaltningen vill framhålla vikten av att gång- och cykelvägar från området till
busshållplatser är attraktiva, trygga, gena och tillgängliga för alla. Det är särskilt
viktigt eftersom planområdet är lokaliserat förhållandevis långt från busshållplats.
Kommentar:
a) Utmed Stavsnäsvägen 222 och i anslutning till planområdet finns i dagsläget en gång
– och cykelväg. Planen omfattar 4 redan befintliga fastigheter och 6 nytillkomna.
Lokalgatan har liten trafik och planområdet ligger ca 25 meter från befintlig gångbana
utmed väg 222, varför särskilda gångbanor inom planområdet inte har ansetts behövas.

7. Trafikverket (yttrandet är sammanfattat och uppdelat i punkter)
a) Trafik Som framgår av planbeskrivningen så pågår planarbete bl.a. också för Stavsnäs
vinterhamn, och att utbyggnaden där kan påverka framtida trafikmängder på
Stavsnäsvägen. Vidare framgår av planbeskrivningen att osäkerhet råder om framtida
trafikmängder på väg 222.
b) Med anledning av kommunens planer och exploatering i området runt Stavsnäs ökar
belastningen på vägen och därmed behov av förbättringsåtgärder. Trafikverket anser
att det är viktigt att kommunen redogör kring den totala trafikutvecklingen i och
omkring Stavsnäs med anledning av befolkningsutvecklingen och pågående planering
i kommunen. Det är viktigt att den samlade bilden av befolkningsutvecklingen och
pågående planering redogörs för och därmed eventuella behov på väg 222 till följd av
kommunens samlade planer. Trafiken på väg 222 bedöms öka i framtiden som följd av
ny bebyggelse, ökad befolkning och tillkommande verksamheter. Trafikverket saknar
idag resurser till åtgärder längs med aktuellt vägavsnitt av väg 222 och Trafikverket
har ingen möjlighet att bekosta eventuella nödvändiga åtgärder till följd av planen.
c) Trafikverket anser att utfarten från planområdet särskilt bör studeras. Exploateringen
medför ökade trafikmängder och kommunen bör säkerställa trafiksäkerheten för
samtliga trafikanter. Utfarten ska uppfylla gällande riktlinjer enligt VGU.
d) Åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen, vilka eventuellt erfordras för planens
genomförande, ska regleras i avtal mellan kommunen och Trafikverket innan planen
antas. Avtalet ska reglera finansiering och genomförande.
e) Buller Trafikverket anser att riksdagens riktvärden för trafikbuller vid nybyggnad av
bostäder och annan störningskänslig bebyggelse såsom skolor, förskolor, äldreboende,
hotell och kontor, ska följas (Infrastrukturpropositionen, prop. 1996/97:53).
Följande riktvärden gäller:
 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
De maximala ljudnivåerna får enligt Boverkets allmänna råd överskridas högst i
följande omfattning:
Inomhus: 45 dBA får överskridas högst 5 gånger/natt (kl. 22.00-06.00), och 55 dBA
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Får aldrig överskridas. Fasadåtgärder ska dimensioneras så att dessa värden inte
överskrids. För denna beräkning ska antalet lastbilar, bussar eller tåg per natt
användas.
Uteplats: 70 dBA frifältsvärde får överskridas högst 5 gånger/timme under den mest
utsatta timmen, i medeltal under året. För denna beräkning ska antalet lastbilar, bussar
Eller tåg vid maxtimmen dagtid användas.
f) Trafikverket anser att nuvarande och framtida (prognosår 2030) bullersituation ska
redovisas.
g) Kommunen är planerande myndighet och kan under vissa förutsättningar acceptera
avstegsfall från gällande bullerriktlinjer. Kommunen tar därmed ansvar för
bullerstörningen och gör en medveten avvägning. Därmed förutsätts att krav inte
kommer att ställas på Trafikverket, i egenskap av verksamhetsutövare, bekosta
bullerdämpande åtgärder efter planens genomförande.
h) Risk Väg 222, Stavsnäsvägen är sekundär transportled för farligt gods. Trafikverket
kan inte se att det genomförts en riskutredning. En riskanalys ska tas fram för
exploatering inom 150 meter från vägen. Planen bör därmed kompletteras med en
riskutredning.
Kommentar:
a) Noteras.
b) Se kommentar nedan.
c) Den tillkommande bebyggelsen kommer inte att innebära stora förändringar i
trafikflöden. Kommunen anser att korsningen uppfyller VGU.
d) Den tillkommande exploateringen medför inga åtgärder i den statliga
transportinfrastrukturen på väg 222.
e) Trivector har i samband med detaljplanen för Stavsnäs vinterhamn tagit fram en
prognos ”Trafikutredning väg 222 Ålstäket-Stavsnäs vinterhamn, Rapport 2011:47,
version 1.0”. (201). Rapporten redovisar också prognoser för framtida trafikmängder
på olika delsträckor av väg 222. Prognosen grundas på antagen folkmängd. För
delsträckan norr om planområdet anges i utredningen
2009

2030

Ökn

ÅDT

2 300

3 700

1 400

60%

Sommartrafik

4 500

6 000

1 500

33%

Till ledning för bedömning av behovet av bullerskydd kan tumregeln att en
fördubbling av trafikmängden innebär en ökning av bullret med 3 dB(A). En framtida
bullernivå på 55 dB(A)ekv kan då komma att ligga inom det fält som nu har nivån 5055 dB(A).
Utredningen bifogas planahandlingarna och planbeskrivningen kompletteras.
f) Noteras.
g) Se kommentar 3b
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Företag
8. Skanova (yttrandet är sammanfattat och uppdelat i punkter)
a) Skanova har teleanläggningar i luft på stolpar inom berört planområde, del Av
befintliga fastigheter. se bifogad karta: Skanovas Telenät inom Stavsnäs 1:407-2,
1:667, 1:668, 1:669, 1:670.pdf
b) Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i
nuvarande läge for att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband
med flytt och att detta registreras på planen. Tvingas Skanova vidta
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering
förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Kommentar:
a) Noteras.
b) Noteras.
9. Vattenfall (yttrandet är sammanfattat och uppdelat i punkter)
a) Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av
bifogad karta, blå linje = 0,4 kV lågspänningsledning. Heldragna linjer är
Luftledningar och streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan
är ungefärligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat. Ledningar som visas
som luftledningar enligt bifogad karta kan idag vara markförlagda.
b) Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men
bekostas av exploatören.
c) Vattenfall har ej något ytterligare att erinra mot rubricerat. Vattenfall informerar
därför endast om följande krav, se övrigt.
d) Övrigt Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs
via www.vattenfall.se/sv/anslutning-till-elnatet.htm eller på telefon: 020–82 10 00.
Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via
Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se. Om ärendet brådskar kontakta
Vattenfalls kundtjänst på telefon: 020–82 10 00, kostnaden för utryckningen debiteras
då beställaren. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av
plangenomförandet. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och
Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Till Vattenfalls lågspänningsluftledning
gäller 2 meters avstånd och till Vattenfalls högspänningsluftledning gäller 5 meters
avstånd.
Kommentar:
a) Noteras.
b) Noteras.
c) Noteras.
d) Noteras.
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Föreningar
10. Ramsmora Byalag Stavsnäs 1:631 (yttrandet är sammanfattat och uppdelat i
punkter)
a) Kommentarer från Ramsmora byalag angående detaljplan vid Simon Ängs väg, södra
delen, där 6 nya tomter föreslås avstyckas med tillfart från Ramsmora byalags
nuvarande väg. Ingår anslutning av kommunalt V/A för dessa samt de existerande 4
tomter som återfinns vid denna del av Simon Ängs väg.
b) Ramsmora byalaget ställer sig mycket tveksam till mer trafik på denna
väg: dels pga. vägens skick, vägarna inom byalaget är byggda för en begränsad trafik
av lätta fordon. Dagens trafiksituation och speciellt den tunga trafik som följer med
sopbilar, tankbilar etc. gör att vi redan idag har stora underhållsproblem och kostnader
för våra vägar. Ytterligare trafik på vägarna är inte önskvärt utan att vägen byggs om.
Byalaget har inget intresse av att göra detta och dels pga. att den befintlig in/utfart mot
väg 222 anses mycket riskabel i byalaget redan idag, det är dålig sikt vid platsen och
fordonen kommer snabbt över krönet. Ett ökat utnyttjande ökar risken för en olycka
vid platsen.
c) Nya området ligger på gammal soptipp. Vi har förstått att denna anses vara
färdigsanerad, men vad händer vid bebyggelse?
d) Byalaget ställer sig tveksam till att man utökar 4 av byalagets fastigheters byggrätt
(vilket är en självklarhet om deras situation förändras på detta sätt), men inte resten av
byalagets fastigheter som står kvar med byggrätter om 60+40 kvm. Hur rimmar det i
så fall med likabehandling inom byalaget.
e) På vilket ytterligare sätt kommer dessa 6 fastigheter att påverka byalaget. Kommer de
att vara en egen förening, med t.ex. egen snöröjning, eller förväntar man sig att
Ramsmora byalag skall sköta detta för dem. Kommer de ansöka om att vara del av
Ramsmora byalag.

Kommentar:
a) Noteras.
b) Den tillkommande bebyggelsen kommer inte att innebära stora förändringar i
trafikflöden. Kommunen anser att korsningen uppfyller VGU och att sikten är god. På
väg 222 är skyltad hastighet 50 km/h. Vägen kan dock behöva byggas om för att
möjliggöra en säkrare in- och utfart från Simon Ängs väg. Överenskommelse om hur
detta ska ske behöver behöver träffas mellan Ramsmora Byalag och berörda
fastighetsägare.
c) Då marken har bedömts sanerad från bygg- och miljöavdelningen är det också en
förutsättning att kunna möjliggöra för bostäder inom området. Inga övriga åtgärder har
föreslagits som nödvändiga att beakta under planprocessen. Kommande bebyggelse
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hanteras i samband med bygglov. För ytterligare information kring deponin föreslås
att kontakt tas direkt med bygg-och miljöavdelningen.
d) Möjligheten att få utökad byggrätt kan prövas i samband med att berörda
fastighetsägare söker planbesked om ändring av gällande byggnadsplan. Mer
information kring detta finns på kommunens hemsida.
e) http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/detaljplanering/begaraplanbesked
Byalaget föreslås att ta kontakt med exploatören och fastighetsägaren Stavsnäs 1:407,
då det är en fråga utanför detaljplanearbetet.
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Fastighetsägare
11. Fastighetsägare Stavsnäs 1:657, m.fl. (yttrandet är sammanfattat och uppdelat i
punkter)
a) Vi undertecknade fastighetsägare med adresser på Simon Ängs väg norra del samt
del av Bastuvägen reserverar sig mot rubricerande plan i dess nuvarande
omfattning.
b) Det förhållande att kommunen inbjudit oss till samråd kan inte tolkas på annat sätt
än att vi är direkt berörda av den planerade detaljplanen och dess konsekvenser och
därmed har den formella rätten att begära ändring av förslaget.
c) Vi har ingen erinran i sig mot att berörda fastigheter (6+4) byggs ut med kommunalt
VA. Däremot anser en övervägande majoritet av nedan angivna fastighetsägare
(Hittills 16 av 17 berörda: en fastighetsägare har pga. dödsfall i familjen ännu inte
getts möjlighet att yttra sig) att den föreslagna detaljplanen endast ska medgivas
under förutsättning att vara intilliggande fastigheter - varav flera med
permanentboende - också ingår i utbyggnadsplanen och därmed ges möjlighet till
kommunalt vatten och avlopp. Samtliga som undertecknat den här skrivelsen önskar
ansluta sig till kommunalt VA.
d) För att den samordnade utbyggnaden ska ske med bästa möjliga ekonomiska positiva
effekter för såväl kommunen som fastighetsägare bör ett sådant beslut gälla från
samma tidpunkt som för de 6+4 fastigheter nuvarande förslag till detaljplan avser.
e) Skäl Det måste anses vara obilligt för såväl kommunen som berörda fastighetsägare
att inte samordna utbyggnad av vatten o avlopp inom samma område. I det här
aktuella ärendet gäller utbyggnaden till och med i förlängningen av samma väg. Såvitt
kan bedömas är området - som är en i det stora hela platt gammal kohage - lätt att
anlägga och kan därmed utan extraordinära insatser ingå i kommunens strävan att
modernisera vatten - och avloppshantering. I sammanhanget kan det finnas skäl att
pröva om nuvarande dagvatten längs Simon Ängs norra del och ut i havet (backen) efter saneringen av deponin i det aktuella detaljplaneområdet - håller godtagbar
kvalitet.
f) Den här samrådsprocessen sker samtidigt och parallellt då samtliga berörda
fastigheter, var för sig, har ålagts att planera för egna åtgärder för respektives
enskilda avlopp. Det innebar omfattande och olika åtgärder som för de enskilda
fastighetsägarna - och kommunen - belöper sig på stora insatser i form av tid och
pengar. Belopp som nu, mot bakgrund av möjligheten att ett kommunalt vatten och
avloppsprojekt finns möjlig inom överblickbar och nära tid och rum ter sig ologiskt,
dyrbart och direkt kontraproduktivt. Det finns fastighetsägare som kommit så långt i
sin planering att tillmötesgå kommunens krav att de står inför byggnationer redan i
år.
g) Vi begär att den föreslagna detaljplanen ändras så att även berörda fastigheter längs
Simon Ägs norra del samt fastigheterna 1:83 och 1:787 ska inga i den del som rör
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
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h) att krävda åtgärder/tidsramar/processer för berörda fastighetsägare att åtgärda
enskilda avlopp etc. (2015-2016) inhiberas i vart fall till dess kommunfullmäktiges
beslut i frågan ovan vunnit laga kraft.
i) Om det finns formella hinder för vårt överklagande enligt ovan ber vi om att bli
uppmärksammade på detta. Vi förbehåller oss också rätten att inkomma med
ytterligare synpunkter och handlingar.
Kommentar:
a) Noteras.
b) Noteras.
c) Tekniska nämnden beslutade den 9 augusti 2015 att bifalla ansökan (dnr
2015TEN/0709) om VA-anslutning för fastigheterna Stavsnäs 1:657 m.fl. Beslutet
går att ta del av i sin helhet på kommunens hemsida
www.varmdo.se/kommunochpolitik. Ärendet ligger utanför planområdet och
hanteras därför inte i samband med denna detaljplan för Stavsnäs 1:407 m.fl. För
genomförande och tidplan för en framtida VA-anslutning skall kontakt tas med
kommunens VA- och renhållningsenhet.
d) Se kommentar ovan.
e) Se kommentar ovan.
f) Se kommentar ovan.
g) Det fastigheter som omfattas av ansökan kommer att anslutas till kommunalt VA.
Dessa ligger utanför planområdet och kommer inte att ingå i detaljplanen för
Stavsnäs 1:407 m.fl. För området gäller idag byggnadsplan 231 För ändring av
gällande byggnadsplan kan berörda ansöka om planbesked. Information om
planbesked, avgifter och blanketter finns på kommens hemsida.
www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/detaljplanering/begaraplanbesked
h) Se kommentar ovan.
i) Berörda sakägare kommer att ges möjlighet att yttra sig under
granskningskeendet.
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12. Fastighetsägare Stavsnäs 1:658 (yttrandet är sammanfattat och uppdelat i
punkter)
a) Eftersom min fastighet, 1:658, ligger i utkanten av nybyggnationen har jag inget att
erinra mot planerna.
b) Att både de sex nya bostadshusen och de befintliga kommer att förses
med kommunalt vatten och spillvatten är däremot mycket intressant för
oss på norra delen av Simons Ängs väg. Det vore ett ohyggligt slöseri med
resurserna att inte passa på att koppla vidare och förse även oss med
kommunalt vatten och spillvatten.
c) Simons Angs väg är den enda av småvägarna längs väg 222, som inte har
en busshållplats. Med tanke på att de nya bostadshusen sannolikt blir
befolkade av familjer med barn i skolåldern, skulle det vara klokt att ta
kontakt med Trafikverket for att beställa en hållplats.

Kommentar:
a) Noteras.
b) Tekniska nämnden beslutade den 9 augusti 2015 att bifalla ansökan (dnr
2015TEN/0709) om VA-anslutning för fastigheterna Stavsnäs 1:657 m.fl. Beslutet
går att ta del av i sin helhet på kommunens hemsida
www.varmdo.se/kommunochpolitik. Ärendet ligger utanför planområdet och
hanteras därför inte i samband med denna detaljplan för Stavsnäs 1:407 m.fl. För
genomförande och tidplan för en framtida VA-anslutning skall kontakt tas med
kommunens VA- och renhållningsenhet.
c) Enligt SL:s riktvärden (RiBuss) är avståndet till hållplatserna Söderbergs
väg och Stavsnäs by acceptabla. Avståndet mellan hållplatserna är 1000. Att
anlägga en till hållplats där emellan är inte aktuellt.
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13. Fastighetsägare Stavsnäs 1:407 (yttrandet är sammanfattat och uppdelat i
punkter)
a) I planförslaget står "ej källare". Föreslår att detta tas bort. I tidigare
diskussioner framhölls fördelarna med suterränghus. Dessa är dyra
men det innebär inte att möjligheten till sådana bör tas bort.
Bestämmelsen om 5 m fasadhöjd hindrar ända effektivt 2våningshus.
b) Huvudbyggnadens yta begränsas i planförslaget till 150 kvm.
Föreslås att detta ändras till 180 kvm. Genom ändringen ökas
möjligheten för barnfamiljer med flera barn och behov av flera
sovrum. 150 kvm i byggnadsyta ger bara ca 130 kvm i boyta i plan 1
där både tvättstuga och förråd skall rymmas tillsammans med det
övriga boendet. Med denna ändring blir också planen likställd med den
nyligen antagna planen strax sydväst om detta område vid
Byträskvägen.
c) Inför bestämmelsen att generationsboende tillåts bostadspolitiska
skäl borde tala för detta då tonåringar idag har svart att hitta egen
överkomlig bostad. Dessutom finns då möjligheten att
huvudbostaden kan lämnas till nästa generation vid pensionering.

Kommentar:
a) Bestämmelsen om ”ej källare” har införts för att minimera sprängning för byggnader
som ligger på höjderna och för att inte begränsa dagvattenmagasinet om byggnaderna
läggs i dalen. Inriktningen är att de nya husen ska ställas på marken och
höjdskillnader tas upp i sockeln och därför bedömer avdelningen att bostäderna inte
ska byggas som suterränghus av ovannämnda anledning.
b) Bestämmelsen ändras från 150 m2 (BYA) till 180 m2 (BYA)
Plankarta och planbeskrivning ändras
c) Genom den ökade byggrätten ges större möjligheter till generationsboende. Planen
innehåller inga bestämmelser som hindrar sådana. De nya Attefallsreglerna möjliggör
att inreda ytterligare en bostad samt uppföra en komplementbostadsbyggnad om 25
m2 byggnadsarea i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 9 Kap. 4 a-4 c §§.
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Del B. Följande sakägare och myndigheter har inte fått sina synpunkter
tillgodosedda

Namn

Ej tillgodosedda synpunkter

Fastighetsägare Stavsnäs 1:407

Bestämmelsen om ”ej källare” kvarstår.
Inför bestämmelsen om generationsboende.

Fastighetsägare Stavsnäs 1:658

Att anlägga en till hållplats där emellan är
inte aktuellt. Synpunkterna gäller inte
planområdet

Ramsmora Byalag Stavsnäs 1:631

Utökning av byggrätt för hela byalaget.
Synpunkterna gäller inte planområdet

Trafikverket

Den tillkommande exploateringen medför
inga åtgärder i den statliga
transportinfrastrukturen på väg 222.

Länsstyrelsen

Någon ytterligare arkeologisk utredning
kommer inte utföras. Vid genomförande av
planen skall detta göras i enlighet med
Kulturminneslagen SFS 1988:950. Se svar 3
(d.

Bygg- och miljöavdelningen, Värmdö
kommun

Buller – se svar 1 b)
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Bestämmelsen om dagvattenmagasin – se
svar 1 h).

Del C. Samlad beskrivning av frågor av allmänintresse samt kontorets
kommentarer

Nedan redovisas frågor som tagits upp i flera yttranden samt sådana frågor som kan antas
vara av stort allmänt intresse.

Frågor som tagit upp i flera yttranden samt frågor som antas vara av stort allmänt
intresse
a) Risk utmed stavsnäsvägen 222
Kommentar:
Tyréns har gjort en riskbedömning för Stavsnäs vinterhamn (rapport 2015-02-04) som
bland annat avser väg 222. I denna anges att antalet drivmedelstransporter till
Stavsnäs vinterhamn år 2010 var 9-10 per vecka under högsäsong och kan öka till 2324 år 2030. Prognosen antas vara i överkant. För aktuell del av väg 222 tillkommer
oljetransporter för uppvärmning, vilket torde vara ett marginellt tillskott under
högsäsong. I rapporten påpekas att främsta risken vid en trafikolycka är pölbrand, dvs
att vätskan släpps ut och antänds. En sådan kan få en påverkan inom 25-30 meter från
vägkant. Större om vätskan kan rinna mot bebyggelsen. Risknivån bedöms som
förhållandevis låg.
b) Buller
Kommentar:
En fördubbling av trafikmängden kan innebära en ökning av bullret med 3 dB(A).
Avdelningen delar inte uppfattning att området är konstaterat bullstört utan gäller
främst de två fastigheter närmast Stavsnäsvägen 222. Se kommentar 1b kring avsikten
med bullskydd.
c) Anslutning till kommunalt VA för fastigheter utanför planområdet
Kommentar:
Tekniska nämnden beslutade den 9 augusti 2015 att bifalla ansökan (dnr
2015TEN/0709) om VA-anslutning för fastigheterna Stavsnäs 1:657 m.fl.
Beslutet går att ta del av i sin helhet på kommunens hemsida
www.varmdo.se/kommunochpolitik. Ärendet ligger utanför planområdet och
hanteras därför inte i samband med denna detaljplan för Stavsnäs 1:407 m.fl. För
genomförande och tidplan för en framtida VA-anslutning skall kontakt tas med
kommunens VA- och renhållningsenhet.
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