
Anteckningar från möte med Lena Hall, Värmdö Kommun, 2008-09-04 
  
Närvarande:  
Klas Thorén, Anna Pegelow från Strömmadals vägförening 
Arne Rådberg, Hans Johansson, Per Eklund, Gunnar Andersson från Västerängs vägförening 
  
  

1.                  De fem områden som valts ut för V/A-utbyggnad har valts pga områdenas närhet till 
V/A-ledning, hög permanentbosättning, miljöproblem i form av hög belastning via 
avloppsutsläpp. 

2.                  Västra Värmdövik (Värmdöviks Vägförenings område = etapp 1 och 2) påbörjades 
planläggning för ett år sedan. Enkelt planförfarande, dvs gamla planen bibehålls i stort 
(=inga styckningar t ex), bara tillägg i byggrätt införs. Beslut tas i september i 
byggnadsnämnden, i kommunstyrelsen i oktober. Detaljprojektering av V/A-
utbyggnadens distributionsnät påbörjas efter beslutet är taget. Dras från Ålstäket till 
etappområde 1 och 2. 
Projekteringen sträcker sig fram till fastighetsgränser, dvs inga samfälligheter för V/A är 
aktuella i etapp 1 och 2. 

3.                  Västeräng har nyttjanderätt till de områden som förvaltas av samfälligheten, vilka dock 
ägs av Egnells. Det kan bli aktuellt att de boende i samfälligheten får ta del av vinst från 
ev. försäljning av denna mark. Eventuellt intrång/inskränkning i samfällighetens 
nyttjanderätt ska ersättas. 

4.                  Under 2009 ska planen för etapp 4 påbörjas. Oklart om det blir enkelt förfarande för de 
idagsläget redan planlagda delarna av området. För det icke-planlagda delarna blir det 
med automatik sk normalt förfarande (troligen behandlas hela området som en helhet och 
planläggs genom normalt förfarande). 

5.                  Lantmäteriet måste hjälpa till att klargöra vilka fastigheter, rättigheter och 
”grönområden” som finns och vem som äger dessa, så att kommunen kan höra alla 
intressenter. Frågetecken finns kring ägandet. Kommunen tar fram en aktuell 
fastighetsägarförteckning inför starten med detaljplanearbetet dvs under 2009. Mycket 
dyrt att föreningarna skulle beställa arbetet från lantmäteriet. Vi avvaktar. 

6.                  Den ”Fördjupning av översiktsplan” som 2005 togs fram av Åkerblads Arkitektkontor, 
vilken varit på remiss hos oss, är en idéskiss över vad man KAN göra. När kommunen nu 
ska titta på vårt område ställs nyttan av ev förtätning mot de boendes ev ”kostnad” innan 
plan görs. 

7.                  I kommunens V/A-kalkyl har man räknat med ca 20% förtätning i prioriteringsområdena 
för att täcka kostnaderna. Konsekvensanalys för utebliven förtätning är inte gjord. Dyrare 
V/A-avgift kan bli resultatet av liten/ingen förtätning. 

8.                  Kalkylmässigt räknar man med en årlig uppräkning av V/A-avgiften på 3%. 
9.                  Kostnaden för utbyggnaden och anslutningen till Käppala täcks idag inte av nya 

anslutningsavgifter, utan kommer att kompenseras av högre driftsavgifter, dvs hela VA-
kollektivet i Värmdö får dela kostnaden. Här ses förtätning av Gustavsberg som viktig för 
att täcka kostnaderna. 

10.              Planavgifter kommer att tas ut vid beviljande av bygglov efter det att planläggning är 
klart. Taxan kommer att vara proportionerlig till utbyggnadsarean/nybyggnadsarean. 
Detta gäller även komplementbyggnader. Beräkningen är att en utbyggnation/nybyggnad 
om 150 kvm kommer att avgiftsbeläggas med ca 40.000 SEK. 

11.              196.800:- SEK är anslutningsavgiften fram till tomtgräns i nuläget. 
12.              Tidigast sent 2010/2011 är en optimistisk starttidpunkt för byggnation av VA till vårt 

område. Mer realistiskt är byggstart 2012/2013. Kommunens ambition är att vara klara 
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fram till Strömma kanal under 2013.  
13.              Ambitionen är förtätning av redan förtätade områden, eftersom förtätning av 

förändringsområdena (inkl. vårt område) inte blir så stor. 
14.              V/A-kontoret vill ha diskussioner om ev. höjning av standard på vägar med oss. Vi får 

stå för kostnaden förstås. Om ingen standardhöjning önskas bibehålls nuvarande standard 
med samma eller liknande massa och bärlager. Kommunen rekommenderar höjd 
standard. 

15.              Vid nedläggning av V/A görs ett 2,5 meter brett schakt, vilket kommunen tar kostnader 
för att återställa till befintligt skick (kostnaden tas genom anslutningsavgiften). 

16.              Vattenfall och Telia erbjudes att gå med för att samköra ledningsnedläggningar. 
(Vattenfall brukar alltid gå med, Telia ibland.) 

17.              Vi avvaktar med att gå ut med en ny enkätrunda bland områdets boende. Kan övervägas 
när vi börjar ta upp standardfrågor i anslutning till detaljplanearbetet.  

18.              Frågan om kommunens syn på exploateringssamverkan väcktes. Får bero till 
detaljplanearbetet satt igång och ägarfrågorna är uträtade samt att våra respektive 
vägförenings juridiska positioner penetrerats.  

19.              Aktuella detaljplaner delades ut. Klas Thorén har ett ex.  
20.              Ny avstämningsträff med kommunen ska ordnas i april-maj 2009.  
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