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Ansökan om kommunal medfinansiering - upprustning av
Krokviksvägen
Förslag till beslut
Intresseföreningen för Krokviksvägen beviljas kommunal medfinansiering för upprustning av
körväg om 750 tkr. Medfinansiering sker under förutsättning av medel från övriga finansiärer
enligt föreningens uppgivna fördelning blir beviljade.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Bakgrund
Intresseföreningen för Krokviksvägen har ansökt om kommunal medfinansiering om 750 tkr
för upprustning av körväg på Nämdö.

Ärendebeskrivning
Krokviksvägen är belägen på Nämdö och förbinder öns östra och västra sida. Vägen är cirka
200 år gammal och används i dag som körväg året om. Sedan fritidsbebyggelse uppförts från
1940-talet och framåt har vägen inte underhållits regelbundet, vilket har resulterat i att vägen
är nedsliten och svårframkomlig. Intresseföreningen har för avsikt att utföra utjämning och
grusning av Krokviksvägen av en sträcka om cirka 1,5 kilometer i samarbete med Vattenfall
och Nämdö Fiber under 2017.
Intresseföreningen för Krokviksvägen uppskattar kostnaden för upprustning till
Krokviksvägen till 1,8 mnkr. Föreningen avser finansiera cirka 90 tkr själva och har ansökt
om medfinansiering eller bidrag till Värmdö kommun, Leader Stockholmsbygd, Trafikverket,
Vattenfall samt Nämdö Fiber enligt följande fördelning:


EU Leader Stockholmsbygd

500 tkr



Värmdö kommun

750 tkr



Trafikverket

160 tkr



Vattenfall

200 tkr



Nämdö Fiber ekonomisk förening

100 tkr

Vattenfall planerar att genomföra en markförläggning av högspänningskabel utmed
Krokviksvägen under 2017. Markförläggningen förutsätter att vägen samtidigt upprustas.
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Bedömning
Enligt policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering har föreningar i Värmdö
som avser att investera i infrastruktur möjlighet att ansöka till kommunstyrelsen om
kommunal medfinansiering om maximalt 50 procent av den totala kostnaden. Infrastrukturen
ska förbättra möjligheten att ta emot besökare och förbättra tillgänglighet till fritidsliv och
föreningsliv.
En upprustning av Krokviksvägen i kombination med utbyggnad av bredbandsnät och
förbättrad elsäkerhet bedöms medföra flera positiva effekter för såväl fritidsliv, föreningsliv,
besökare och permanentboende. Infrastruktursatsningen ger fördelar i form av ökad
tillgänglighet, förbättrat skydd av nyckelbiotoper, ökad elsäkerhet, möjlighet till fibernät och
förbättrad telefoni. Intresseföreningen har redovisat finansiering och genomförandeplan.
Föreningen har även ansökt om förrättning hos Lantmäteriet för gemensamhetsanläggning för
den fortsatta driften av Krokviksvägen.
Intresseföreningen för Krokviksvägen föreslås beviljas kommunal medfinansiering för
upprustning av körväg om 750 tkr. Medfinansiering sker under förutsättning av medel från
övriga finansiärer enligt föreningens uppgivna fördelning.
Ekonomiska konsekvenser

Medfinansieringen belastar kommunstyrelsens budget om 750 tkr, vilket är inom ram.
Intresseföreningen har ansökt om förrättning hos Lantmäteriet för gemensamhetsanläggning
för den fortsatta driften av Krokviksvägen. Fördelning av framtida driftskostnader för vägen
hanteras därmed enligt lantmäteriförrättningen.
Konsekvenser för miljön

Upprustningen av vägen har besiktigats av Värmdös kommunekolog. Upprustningen av vägen
förutsätter att dragning för el och fiber sker genom grusbeläggning ovanpå befintlig yta. På så
sätt bevaras trädrötter och nyckelbiotoper skyddas. Därtill ersätter dragningen genom
Krokviksvägen nuvarande kraftledningsgata på västra sidan av ön. Därmed skyddas
ytterligare ett område som klassas som nyckelbiotop.
Konsekvenser för medborgarna

En upprustning av Krokviksvägen kommer att öka tillgängligheten för permanentboende,
fritidsboende samt besökare. Den ökade tillgängligheten förbättrar medborgares möjligheter
till fritidsliv samt möjlighet att bosätta sig permanent på Nämdö. Därtill förbinder vägen öns
västra och östra del. Därmed förbättras möjligheten för öns västra befolkning att ta del av
service, evenemang och förrättningar som kyrka, hembygdsgård, bibliotek och museum på
öns östra sida.
Konsekvenser för barn
En upprustning av Kroksviksvägen får även positiva konsekvenser för barn då
framkomligheten för gående, cyklar och barnvagnar förbättras.
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