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Dokumentet består av åtta huvudkapitel. Kapitel 1-6 innehåller inledning, syfte och mål samt 
detaljer och handlingsplan för VA-utbyggnad och handlingsplan för de områden och fastigheter 
som inte kommer anslutas till kommunalt VA. 
 
Kapitel 7 är områdesbeskrivningar för de områden som planeras anslutas till kommunalt VA. En 
del av dessa områden är inte beroende utav av denna VA-utvecklingsplan, men av exploateringar 
i eller intill områdena. Dessa områden; Landfjärden, Segersäng västra, Gryt och Hoxla, är 
exploateringsområden (eller ligger intill exploateringsområden) som alltså kommunalt VA skulle 
byggts ut till även om inte VA-planen hade funnits. De områden som inte finns beskrivna i 
kapitel 7 kommer inte anslutas till kommunalt VA, åtminstone inte under den perioden som VA-
utvecklingsplanen behandlar; fram till år 2030.  
 
Den sista delen av VA-utvecklingsplanen tar upp definitioner och olika begrepp som 
förekommer i dokumentet.  
 
Hela detta dokument; VA-utvecklingsplanen, är den andra delen av VA-planen. VA-strategin, 
som antogs av kommunfullmäktige 2012-06-13, § 152, utgör den första delen av VA-planen. 
 
VA-utvecklingsplanen var ute på remiss under perioden 18 juni 2013 – 16 september 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsgruppen för VA-utvecklingsplanen har bestått av: 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen: 

 Malin Qviberg, projektledare 

 Andreas Ahlstam, projektledare 

 Alf Olsson, VA-chef 

 Maria Landin, stadsbyggnadschef 

 Heli Rosendahl, översiktsplanerare 

 Evelina Öberg, planarkitekt 



  

 



  

 



  

 

VA-planen innefattar planering av VA-försörjning utanför nuvarande verksamhetsområden för 

kommunalt VA. VA-planen är uppdelad i två delar, en VA-strategi och en VA-utvecklingsplan. 

 

 

 

 

VA-planen är ett komplement och en tematisk fördjupning till kommunens översiktsplan där 

bland annat förväntad befolknings- och bebyggelseutveckling samt kommunens intentioner 

beskrivs. Planens huvudsakliga tidsperspektiv är fram till år 2030. 

Medan VA-strategin är mer översiktlig, beskriver VA-utvecklingsplanen VA-frågorna mer i detalj. 

Områdena som är tänkta att anslutas till kommunalt VA i framtiden beskrivs i denna plan 

närmare. Tidsplanering och prioriteringsordning för VA-utbyggnaden presenteras tillsammans 

med hur frågeställningar för de som väntar på kommunalt VA kan hanteras. Frågor som rör de 

som även i fortsättningen kommer ha eget eller gemensamt VA beskrivs i eget kapitel. 

Förutom VA-frågorna beskrivs även möjlig utveckling i områdena, framför allt de områden som 

är tänkta att anslutas till kommunalt VA. Detta görs för att underlätta för detaljplanering som 

kommer ske i områdena innan VA-utbyggnad och för exempelvis bygglovsförfrågningar. 

VA-strategin har antagits av kommunfullmäktige 2012-06-13, § 152. 

 
Flera lagar, riktlinjer och styrdokument har fungerat som underlag eller direkt styrande för VA-

planen. Här nedan listas de huvudsakliga underlagen som ligger till grund för ställningstagandena 

i VA-strategin: 

 SGU – Översiktlig bedömning av VA-frågor inom vissa områden i Nynäshamns 

kommun 1987 

 SGU – Grundvattenkartor: Beskrivning till kartan över Grundvattentillgångar i 

Nynäshamns kommun, SGU serie An nr 12, 2000 

 EU:s vattendirektiv 

 Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015 

 Lag om allmänna vattentjänster 

 Plan- och bygglagen 

 Nynäshamns kommuns översiktsplan 2012 

 Behovsanalys för all befintlig samlad bebyggelse i kommunen utanför nuvarande VA-

verksamhetsområden (inför antagande av VA-strategi) 

 Nytto- och konsekvensanalys (inför antagande av VA-strategi) 

VA-strategi VA-utvecklingsplan 

VA-planen 



  

 

 
Målet med VA-utvecklingsplanen är att, för både fastighetsägare, tjänstemän och politiker i 

kommunen, tydliggöra vad som gäller för kommunens VA-planering, vilka områden som 

planeras anslutas till det kommunala VA-nätet och den utveckling som kan följa i områdena.  

VA-planen i stort är dock primärt inte en plan för att kunna skapa mer bebyggelse i områden som 

idag har VA-problem. Huvudsyftet med VA-planen är snarare att lösa miljö- och hälsoproblem, 

vilket också är kopplat till 6 § i Vattentjänstlagen. Lagen säger att kommunen har skyldighet att 

bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas och se till att 

behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän VA-anläggning – om det med hänsyn till skyddet för hälsa eller miljö behöver ordnas 

vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 

bebyggelse. 

Några viktiga syften med den i VA-strategin föreslagna VA-utbyggnaden är alltså att minska 

övergödningen i de inre havsvikarna, att reducera hälsoriskerna med förorenat eller saltpåverkat 

dricksvatten och att försöka möta den utveckling mot fler permanentboende som har skett i 

många av kommunens fritidshusområden (och kanske framförallt att fler fritidsboende spenderar 

allt större del av året i fritidshuset).  



  

 

 
VA-utvecklingsplanen beskriver utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen utanför 

nuvarande verksamhetsområden inom planeringsperioden (till år 2030). De högst prioriterade 

områdena för kommunal VA-anslutning är, enligt VA-strategin, samlad bebyggelse på Oxnö, 

Svärdsö, Torö (ej Ankarudden och Ören), Lisö, Norsbol/Solsa, Landfjärden och Fagersjöns 

fritidshusområde. Även Hoxla, Segersäng och Gryt är högt prioriterade för kommunal anslutning 

men är beroende av eventuell exploatering i samband med detaljplaneläggning av intilliggande 

områden. Segersäng och Landfjärden är tänkta exploateringsområden som får kommunalt VA 

oavsett VA-plan eller ej.  

Mer exakta gränser över vilka fastigheter som är tänkta att innefattas av VA-utbyggnaden finns i 

områdesbeskrivningarna. Vissa fastigheter som ligger på gränsen till områdena, så kallade 

randfastigheter, kommer avgöras från fall till fall. Randfastigheter kommer dock inte ingå i 

verksamhetsområdena och måste vara lokaliserade tillräckligt nära utbyggnadsområdena (max 200 

meter). 

De prioriterade områdena för kommunal VA-anslutning är de som fått högst värde i den 

behovsbedömning som gjordes inför VA-strategin. Behovsbedömningen har bland annat utgått 

från befolknings- och bebyggelsetryck, naturliga förutsättningar för enskilda lösningar, 

miljöbelastning, avstånd till befintligt kommunalt VA samt ekonomi. 

 

 
Följande områden får kommunal VA-anslutning. I vissa fall finns föreningar/samfälligheter som 

har ett internt nät och om det håller tillräckligt hög standard kan dessa områden anslutas som 

samfälligheter istället för en anslutning till det kommunala nätet för varje fastighet. Årtalen för 

påbörjad detaljplan och kommunalt VA färdigt är preliminära (gäller vid snabb tidplan) men 

ordningen mellan områdena är relativt klar utifrån VA-strategins etapputbyggnad. 

5 Segersäng östra (5) Kommunalt 

verksamhetsområde 

2014 2018 

6 Segersäng västra* (6) Kommunalt 

verksamhetsområde 

 Beror på exploatering 

i närliggande 

detaljplan som 

påbörjades år 2013 

4 Landfjärden befintligt 

område (4) 

 

Kommunalt 

verksamhetsområde 

2014-2015 2019 

7 Hoxla* (7) Kommunalt 

verksamhetsområde 

- Beror på exploatering 

i närliggande 

detaljplan, 

gissningsvis mellan 



  

 

2015-2020 

1-3 Fagerviks 

fritidshusområde, 

Sanda och Rosenborg 

(1, 2 och 3) 

Samfälld med 

kommunal 

anslutning 

2015 Beror på föreningen, 

tidigast 2017** 

9 Norsbol och Solsa (9) Kommunalt 

verksamhetsområde 

2016 2020 

10-13 Oxnö och 

Ängsholmen (10, 11, 

12 och 13) 

Kommunalt 

verksamhetsområde 

2017 2021 

14-17 Svärdsö (14, 15, 16 

och 17) 

Bergholmen läggs dock 

sist i tidplanen, VA 

klart cirka 2031 

Kommunalt 

verksamhetsområde 

2018 2022 

18-23 Torö 
Norrskog (18) 
 
 
Storudden (19) 
 
 
 
Sågsten (20) 
 
 
 
Gabrielstorp (21) 
 
 
Verkarö (22) 
 
 
Träviksgården och 
Mjösund (23) 

 
Kommunalt 
verksamhetsområde 
 
Samfälld med 
kommunal 
anslutning 
 
Samfälld med 
kommunal 
anslutning? 
 
Kommunalt 
verksamhetsområde 
 
Kommunalt 
verksamhetsområde 
 
Kommunalt 
verksamhetsområde 
 

 
2021 
 
 
2020 
 
 
 
2020 
 
 
 
2021 
 
 
2022 
 
 
2023 

 
2025 
 
 
Beror på föreningen, 
tidigast 2022** 
 
 
Beror på föreningen, 
tidigast 2022** 
 
 
2025 
 
 
2026 
 
 
2027 

24-31 Lisö 
Frönäs (31)  
 
 
Sandvik (24)  
 
 
Hästnäs (25)  
 
 
Maren (30)  
 
 

 
Kommunalt 
verksamhetsområde 
 
Kommunalt 
verksamhetsområde 
 
Kommunalt 
verksamhetsområde 
 
Kommunalt 
verksamhetsområde 
 

 
2022 
 
 
2023 
 
 
2024 
 
 
2024 
 
 

 
2027 
 
 
2027 
 
 
2028 
 
 
2028 
 
 



  

 

Grytnäs, Lindholmen,  
Lisökalv (29)  
 
Dyvik (28)  
 
 
Kättholmarna/Svalbol 
(26)  
 
Skärlinge fritidsby (27) 
 

Kommunalt 
verksamhetsområde 
 
Kommunalt 
verksamhetsområde 
 
Kommunalt 
verksamhetsområde 
 
Samfälld med 
kommunal 
anslutning 
 

2026 
 
 
2026 
 
 
2026  
 
 
Om ny 
detaljplan 
2027 
 

2030 
 
 
2030 
 
 
2030  
 
 
Beror på föreningen, 
tidigast 2030** 
 

8 Gryt* (8) Kommunalt 
verksamhetsområde 
 

 Beror på exploatering 

i närliggande 

detaljplan, 

gissningsvis mellan 

2023-2030 
     

 

*Beroende av framtida intilliggande exploateringsområden innan VA-utbyggnad, det vill säga nya 

detaljplaner 

**Beror på föreningens eventuella utbyggnad av internt nät som om det håller tillräcklig standard 

kan anslutas i en enda punkt. I så fall behöver kommunalt VA alltså inte dras ut till varje 

fastighetsgräns i dessa områden. 

Tiderna i tidplanen är ungefärliga och kan ändras efterhand som VA-utbyggnaden pågår. 

Osäkerheten är uppskattningsvis ± 2 år med betoning på plus 2 år. 

  



  

 

 

De blåmarkerade områdena med tillhörande siffror (visar i vilken ordning områdena beskrivs i 

kapitel 7 i denna plan) är de områden som planeras anslutas till kommunalt VA.  

  



  

 

 

De områden som ska anslutas till kommunalt VA kommer som utgångspunkt att detaljplaneras 

innan VA byggs ut. Grundprincipen är att alla områden detaljplaneläggs på kommunens initiativ. 

I en detaljplan styrs mark- och vattenanvändningen och det som kommer behandlas eller regleras 

i detaljplanerna är bland annat byggrätt, tillgänglighet, fastighetsindelning och platser för 

pumpstationer. Det blir totalt cirka 22 detaljplaner med huvudsakligen bostadsändamål (Hoxla 

och Skärlinge fritidsby undantaget).  

Att ta fram en ny detaljplan tar i genomsnitt två år från planuppdrag till antagande. I tidplanen är 

inte eventuella överklaganden av detaljplaner med och tidplanen kan därför förskjutas cirka två år 

i ett område. I samband med att framtagandet av en ny detaljplan startar kontaktas samtliga 

fastighetsägare som berörs. Fastighetsägarna har möjlighet att lämna synpunkter om förslaget till 

ny detaljplan under arbetets gång.  

 

 

VA-verksamheten är inte en skattefinansierad verksamhet utan finansieras helt av VA-avgifter, 

dels anläggningsavgifter när en fastighet ansluter sig och dels brukningsavgifter. 

VA-utvecklingsplanen innebär att kommunen går in i ett nytt utbyggnadsskede där 

omvandlingsområden, som ligger långt bort från befintliga VA-anläggningar, förses med en 

kommunal vatten- och avloppslösning. Det innebär långa överföringsledningar och utbyggnad i 

områden med svåra terrängförhållanden jämfört med nuvarande VA-utbyggnad som har kortare 

utbyggnadsvägar. VA-anläggningsavgiften ska grundas på kommunens genomsnittliga 

utbyggnadskostnad och den kommer därför att öka med den kommande utbyggnaden. Ny VA-

taxa beslutas parallellt med VA-utvecklingsplanen. VA-taxan kan sen, vid behov, uppdateras 

beroende på normala kostnadsökningar och faktiska utbyggnadskostnader. Därför kan inte VA-

anläggningsavgiften om tio år anges i antal kronor. 

Kostnader för detaljplaner finansieras i efterhand via planavgifter som tas ut av fastighetsägare i 

samband med bygglov. Då bekostas framtagandet av detaljplanen av de som får nytta av den nya 

planen. Plantaxan måste anpassas så att planavgifter kan tas ut i efterhand. 

Bygglov som uppkommer på grund av de nya detaljplanerna tas ut via bygglovstaxa och är i 

balans från början.  

 

 

 

Fastigheter som gränsar till eller som ligger mycket nära kommunens VA-verksamhetsområden 

kallas randfastigheter. För det mesta ligger randfastigheterna på ett (land)avstånd om 0-200 meter 

från gränsen för verksamhetsområdet. 

Randfastigheter är ur flera aspekter problematiska att ansluta till kommunalt VA, särskilt om de 

ansluts en och en. Om randfastigheterna ansluts en och en krävs betydligt mer tid och arbete per 



  

 

fastighet än om hela områden med randfastigheter kan anslutas samtidigt. Om samlade 

bebyggelsegrupper, som kan benämnas som randfastigheter, planeras att anslutas samtidigt kan 

kommunen detaljplanelägga området och på så sätt fastställa tomtstorlekar, områden för 

underjordiska anläggningar, pumpstationer med mera. Detaljplanen tydliggör rätten att lägga och 

underhålla ledningar. Utan detaljplan krävs individuella avtal, servitut och liknande lösningar. 

Individuella lösningar är kostsamma och skulle påverka VA-kollektivet. Om kommunen kan 

bygga ut ledningsnät till områden av flera randfastigheter istället för att varje fastighetsägare 

bygger själv, är det för det mesta även lättare att garantera kvaliteten. 

För att kunna bedöma och för att det inte ska bli godtyckligt när randfastigheter får anslutas till 

kommunalt VA behövs tydliga rutiner och bra beslutsunderlag. Ur rättvisesynpunkt är det 

tveksamt att låta vissa randfastigheter anslutas medan andra inte får anslutas. Att dra en gräns för 

vilka som kan benämnas som randfastigheter och vilka som inte kan det, är inte helt enkelt. När 

randfastigheter ansluts till kommunalt VA skapas ofta nya randfastigheter och det kan bli fler och 

fler randfastigheter. 

För fastigheter utanför detaljplan, som inte planeras att detaljplaneläggas under överskådlig 

framtid, riskerar kommunalt VA att leda till minskade möjligheter för kommunen att styra 

utvecklingen i området mot ett önskvärt scenario ur ett hållbarhetsperspektiv. Om 

randfastigheter ska anslutas till kommunalt VA bör därför i första hand alltid ett detaljplanearbete 

föregå VA-utbyggnaden. 

 

  



  

 

 
VA-försörjning i avvaktan på utbyggnad av kommunalt VA ska göras så effektivt som möjligt för 

hälsan, miljön och för fastighetsägarnas och kommunens ekonomi. De enskilda och 

gemensamma avloppen ska i största utsträckning uppfylla dagens miljökrav samtidigt som 

”dubbla krav” på fastighetsägarna för först enskilt VA och sedan kommunalt VA i möjligaste 

mån ska undvikas. Förfrågningar om nya fastigheter eller utökade byggrätter behandlas restriktivt 

innan området detaljplaneras. 

 

 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) är tillsynsmyndighet och kan ge tillstånd 

och ställa krav på enskilda och gemensamma avlopp. Krav på avlopp i områden som väntar på 

kommunalt VA kan uppkomma vid klagomål, bygglovsförfrågningar, genom att 

slamtömningsentreprenören anmäler trasiga avlopp eller vid tillsyn av minireningsverk eller 

gemensamhetsanläggningar. Inga inventeringar av enskilda avloppsanläggningar i dessa områden, 

som ska anslutas till kommunalt VA, planeras (om snabb tidplan för utbyggnad (15 år) beslutas). 

 

Varje ärende avgörs var för sig med en skälighetsbedömning. Generellt gäller följande riktlinjer. 

 

Ingen åtgärd behövs på avloppen i normala fall, de får dispens. Undantag kan vara konstaterad 

olägenhet för hälsa eller miljö, till exempel orenat avloppsvatten upp i dagen, risk för strandbad, 

vattentäkt eller vattenområde. 

 

Krav ställs på avloppen enligt SMOHFs vanliga arbetssätt dock med sikte inställt på anslutning 

till kommunalt VA. SMOHF ger tidsbegränsade tillstånd för avloppsanläggningen till cirka två år 

efter planerad anslutning till kommunalt VA och upplyser om att kommunalt VA planeras i 

området.  

SMOHF kommer inventera avlopp i dessa områden om det är mer än 15 år till planerad 

anslutning (om långsam tidplan för utbyggnad beslutas).   

 

Gemensamhetsanläggningar som redan nu fått föreläggande om åtgärder får sitt ärende omprövat 

av SMOHF på grund av planerna på kommunal anslutning. Respektive gemensamhetsanläggning 

får kontakta SMOHF och presentera en lösning i väntan på kommunalt VA som SMOHF 

godkänner. Det kan till exempel röra sig om komplettering av reningssteg eller förbättringar i 

ledningsnätet.  

 

 
Om befintliga VA-anläggningar i de områden som kommer beröras av VA-utvecklingsplanen 

behöver göras om eller om nya VA-anläggningar byggs innan kommunal anslutning är aktuell, ska 

den anpassas för att så lätt som möjligt kunna anslutas till kommunalt VA. Samtidigt möjliggör 



  

 

det för kommunen att i framtiden överta driftansvaret för dessa anläggningar. Det kan till 

exempel ske genom 

 Lämplig placering av anläggningen på fastigheten.   

 Nya gemensamma VA-anläggningar som försörjer flera fastigheter inom ett område.  

 Val av teknik som lätt går att ansluta till kommunalt VA. 

 Följa kommunens standard för VA-utbyggnad 

 Dokumentera anläggningen med geografisk inmätning 

 

Det är viktigt att detta arbete sker i samråd med kommuns VA-avdelning. 

 

 
Inför utbyggnad av kommunalt VA kommer alla VA-utvecklingsområden att ses över och nya 

detaljplaner tas fram. Möjlighet till utökad byggrätt, avstyckningar och nybyggnation ses över i 

samband med det.  

Fram tills att ny detaljplan tagits fram bedöms bygglovansökningar och lokaliseringsprövningar 

utifrån gällande detaljplan eller utifrån översiktsplanen och Plan- och bygglagen om det är utanför 

detaljplanelagt område. För nybyggnation krävs en godkänd enskild VA-anläggning (utsläpp av 

avloppsvatten definieras enligt Miljöbalken som miljöfarlig verksamhet och SMOHF är 

tillsynsmyndighet) samt att vattentillgången är säkrad (vilket eventuellt kan kräva 

vattenutredning). För många områden innebär detta att endast mindre förändringar är möjliga 

tills att ny detaljplan har tagits fram och att kommunalt VA har byggts ut (planläggning sker innan 

VA-utbyggnad). Prövning av lov eller förhandsbesked har normalt en tidsfrist om tio veckor 

enligt PBL, från det att byggnadsnämnden erhållit en fullständig ansökan. 

 

 
För att fastighetsägare ska kunna utnyttja de eventuella utökade byggrätterna eller andra fördelar 

som detaljplanerna för med sig måste de ha anslutit sig till det kommunala VA-nätet. 

Fastighetsägarna måste oavsett betala för anläggningsavgift, men kan välja att inte ansluta från 

förbindelsepunkten vid fastighetsgräns dit kommunen drar fram VA. I så fall kommer den 

eventuella utökade byggrätten i den nya detaljplanen inte att få utnyttjas och SMOHF kommer 

inventera avloppet precis som för alla andra fastigheter med enskilda avlopp. Planenheten och 

bygglovenheten på Nynäshamns kommun kommer därför samordna med SMOHF. 

 

 
Egen VA-anläggning som är nyare än tio år kan ersättas vid anslutning till kommunalt VA. Rak 

avskrivning på tio år används när ersättningen bestäms. Ersättning utgår dock inte om 

anläggningen är byggd samtidigt som fastighetsägaren är medveten om att en kommunal lösning 

är beslutad för fastigheten. 

 



  

 

 

För de fastighetsägare som inte har möjlighet att bekosta VA-anläggningsavgiften med banklån 

kommer särskilda VA-lån finnas som en möjlig lösning. Den möjligheten gäller endast de som 

inte kan få ett vanligt banklån. Kommunen kan då låna ut den summan mot att en säkerhet 

intecknas i fastigheten. Lånet kommer att vara tidsbegränsat och räknas upp årligen med en 

räntesats. Ett intyg kommer att krävas av banken. 

 

 
En rådgivningstjänst kommer att inrättas i kommunen. Tjänsten planeras att delas mellan 

Haninge och Nynäshamns kommuner och ska vara skild från myndighetstillsynen. Syftet med 

tjänsten är att bistå enskilda, grupper av enskilda och gemensamhetsanläggningar vid planering av 

enskilda VA-anläggningar eller gemensamhetsanläggningar. Rådgivaren ska kunna arbeta nära 

föreningar och enskilda invånare och underlätta ansökningar och navigering i de regler och 

föreskrifter som finns. 

 

  



  

 

 
VA-försörjning i områden som inte berörs av VA-utbyggnad under den aktuella 

planeringsperioden kommer baseras på enskilda eller gemensamma VA-lösningar. 

Anläggningarna ska uppfylla miljöbalkens krav. Kommunen ska verka för att fler och större 

gemensamma avloppsanläggningar tillskapas eftersom de ofta har en effektivare rening och 

minskar antalet utsläppspunkter. Om de är tillräckligt stora hamnar de i Södertörns miljö- och 

hälsoskyddsförbunds kontrollprogram. 

 

 

 

Alla enskilda avlopp i kommunen som inte ansluts till kommunalt VA enligt VA-planen kommer 

att inventeras och krav kommer att ställas på åtgärder vid behov. Det rör sig om cirka 2 000 

fastigheter. Inventeringen och kravställandet utförs av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

(SMOHF) som är tillsynsmyndighet för enskilda och gemensamma avlopp. Inventeringen görs 

enligt en inventeringsplan som SMOHF ansvarar för. Inventeringen planeras pågå mellan år 2015 

och 2019 så att alla avlopp kan vara åtgärdade till 2020-2021 (senast två år efter inventering). 

Fastighetsägarna får normalt sett ett till två år på sig att åtgärda de avlopp som inte uppfyller 

kraven. I inventeringen tidsprioriteras de områden med hög risk för olägenhet. Endast 

anläggningar med tillstånd äldre än fem år kommer att inventeras.  

Förutom inventeringen kan krav på avlopp uppkomma vid klagomål, bygglovsförfrågningar, 

genom att slamtömningsentreprenören anmäler trasiga avlopp eller vid tillsyn av minireningsverk 

eller gemensamhetsanläggningar. Varje ärende avgörs för sig med en skälighetsbedömning. 

 

Med en gemensam VA-lösning avses en enskild anläggning som försörjer ett flertal fastigheter 

eller hus inom ett område. De gemensamhetsanläggningar för avlopp som inte planeras anslutas 

till kommunalt VA kommer vara kvar. De ingår i miljöförbundets redan återkommande tillsyn. 

Kommunen ska verka för att fler gemensamhetsanläggningar kommer till. Det ska främst ske 

genom rådgivningstjänsten. Rådgivningstjänsten ska fungera som ett stöd för de fastighetsägare 

som kan ha en gemensamhetsanläggning som en långsiktigt hållbar lösning, främst under 

utrednings- och planeringsskedet.  

Stödet kan omfatta:  

- Övergripande teknisk bedömning  

- Övergripande kostnadsberäkning  

- Handlingsplaner  

- Information  

- Löpande rådgivning efter behov.  
 
De fastighetsägarna som vill skapa en gemensam anläggning bör bilda en arbetsgrupp med 

kontaktpersoner som kontaktar kommunens VA-avdelning/rådgivningstjänst för att komma 

igång. 

 



  

 

Alla fastigheter som inte finns med i VA-utbyggnadsområden enligt denna VA-utvecklingsplan 

kommer fortsätta ha enskilda eller gemensamma lösningar. Dessa fastigheter kommer att 

inventeras av SMOHF. För mer information om dessa inventeringar kan berörda fastighetsägare 

kontakta SMOHF eller besöka förbundets hemsida; www.smohf.se, som kommer uppdateras 

med information om inventeringarna i Nynäshamns kommun. 

 

 
Rådgivningstjänsten som planeras inrättas i kommunen (delad med Haninge kommun) ska vara 

skild från myndighetstillsynen och ha som syfte att bistå enskilda, grupper av enskilda och 

gemensamhetsanläggningar vid planering av enskilda avloppsanläggningar eller 

gemensamhetsanläggningar.  

 

 

Kommunens bedömning av förfrågningar om bygglov, lokaliseringsprövningar och ändringar i 

detaljplaner sker som idag efter Plan- och bygglagen och kommunens Översiktsplan. Detaljplan 

krävs om flera närliggande fastigheter (tre eller fler) kommer in med förfrågningar. Prövning av 

lov eller förhandsbesked har normalt en tidsfrist om tio veckor enligt PBL, från det att 

byggnadsnämnden erhållit en fullständig ansökan. Vid förfrågningar från enstaka fastigheter i 

områden där det råder brist på sött grundvatten krävs en vattenutredning.  

Bygglovenheten informerar vid bygglovsförfrågan fastighetsägarna om möjligheten till att gå ihop 

med grannar för gemensamt VA. Rådgivningstjänsten kommer samarbeta med byggloveneheten 

angående detta. 

  

http://www.smohf.se/


  

 

 
Kommunfullmäktige är den instans som fattar beslutet om antagande av VA-utvecklingsplanen. 

Ett antal beslut är kopplade till själva planen vilka är nödvändiga för att genomförandet ska vara 

möjligt; resurstilldelning (extra resurser på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt viss tid 

av befintliga tjänster), snabb eller långsam tidplan, form för finansiering av detaljplaner, 

rådgivningstjänst för enskilda avlopp (som är tänkt att delas med Haninge kommun) samt plan 

och bygglovtaxa, för att planen ska kunna genomföras.  

Vid antagande av VA-utvecklingsplanen kommer miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

informera berörda fastighetsägare om detta genom de samfällighetsföreningar som finns i de 

olika områdena. Information om VA-utvecklingsplanen kommer också uppdateras regelbundet 

på kommunens hemsida: www.nynashamn.se/va-plan. Därefter kan detaljplanarbetena för 

respektive område påbörjas inom vilka ytterligare dialog med berörda invånare och 

fastighetsägare kommer ske enligt den formella planprocessen. Projektering för 

överföringsledningar påbörjas när VA-utvecklingsplanen antas och pågår parallellt med 

detaljplanearbetena. När detaljplanerna har vunnit laga kraft börjar de nya planbestämmelserna 

gälla och kommunalt VA kan dras ut till områdena från överföringsledningarna. Kommunalt VA 

dras då fram till respektive fastighetsgräns, eller om föreningar har egna VA-nät med tillräckligt 

god standard till en enda anslutningspunkt.  

För varje område/etapp med huvudledning görs under planeringsfasen (samtidigt som 

detaljplaneläggning pågår) en utredning om teknisk lösning, kostnader och tidplan. Planerade 

åtgärder i den allmänna VA-anläggningen ligger till grund för investerings- och driftbudget som 

beslutas årligen. Planerad utbyggnad av VA-anläggningen leder även till beslut om utvidgning av 

verksamhetsområdet. Beslut om budget och verksamhetsområde tas av kommunfullmäktige. VA-

utbyggnaden sker enligt VA-avdelningens rutiner. 

Vid antagande av VA-utvecklingsplanen planeras en mässa för enskilda avlopp att hållas i 

kommunen för att bland annat informera om SMOHFs inventeringar, skapa kontakter mellan 

fastighetsägare och entreprenörer samt klargöra vilka lagkrav som gäller för de enskilda avloppen. 

En rådgivningstjänst för enskilda avlopp planeras inrättas och är tänkt att vara ett stöd och 

bollplank för fastighetsägare som kommer fortsätta ha enskilda VA-anläggningar. 

Uppföljning och eventuell revidering av VA-utvecklingsplanen ska ske under varje mandatperiod. 

 

  

http://www.nynashamn.se/va-plan


  

 

 



  

 

I Nynäshamns kommun finns cirka 4 700 fastigheter med enskilda avloppsanläggningar, många 

av dessa är fritidshus.  När fritidshusen byggdes under 1940-1970-talen såg förutsättningarna för 

användningen annorlunda ut jämfört med idag. Fritidshusen har börjat användas under längre 

perioder över året, husägare använder mer vatten och kraven på badrumsstandard har ökat över 

tiden vilket skapat problem med bland annat saltvatteninträngning, övergödda havsvikar och 

även vissa hälsoproblem. En del fritidshus började också användas för permanentboende. För att 

minska risken för nämnda problem beslutade kommunen i slutet av 1980-talet att minska 

byggrätterna för huvudbyggnaderna på en stor del av fritidshusfastigheterna från omkring 120 m2 

till omkring 60-65 m2. 

I och med att kommunalt vatten och avlopp byggs ut till områdena löses stora delar av de ovan 

beskrivna problemen. Där det är lämpligt kan byggrätterna utökas till permanentstandard 

(motsvarande cirka 120 m2 för huvudbyggnad) när fastigheterna ansluts till det kommunala nätet. 

Grundtanken är att medge utökad byggrätt för de fastigheter som ansluts till kommunalt VA 

enligt denna plan, i vissa fall kan det dock finnas hinder i form av exempelvis lagkrav om 

tillgänglighet. I områden med bra förutsättningar för nybyggnation kan även avstyckningar eller 

nyexploatering tillåtas för att skapa fler bostäder i kommunen och för att förstärka befintlig 

service och kollektivtrafik. Med avstyckningar avses fastigheter med befintlig bebyggelse som 

styckas så att någon enstaka ny fastighet kan tillkomma. Med nyexploatering avses att mark som 

idag inte är ianspråktagen planläggs för en större bebyggelsegrupp. 

Möjligheterna till utökad byggrätt, avstyckningar och nybyggnation kommer att prövas i samband 

med detaljplaneläggning. Detaljplanen reglerar bland annat byggnadernas användning, storlek och 

placering. Detaljplanen används som underlag vid bygglovansökning. I detta kapitel beskrivs 

övergripande vilka förutsättningar som gäller i varje område och hur en framtida utveckling kan 

se ut.  

Kommunens generella hållning är att nybyggnation ska ske på ett hållbart sätt, vilket innebär att 

frågor som rör sociala, ekologiska och ekonomiska värden ska tas hänsyn till. För omvandling till 

permanentstandard krävs förutom godtagbara VA-lösningar även goda förhållanden när det gäller 

ljudmiljö, trafiksäkerhet, tillgänglighet till tomten och på omkringliggande vägnät samt 

brandsäkerhet. Vid nybyggnation (avstyckningar eller nyexploatering) gäller förutom ovanstående 

även att fastigheten ska ha närhet till service och kollektivtrafik (maximalt 700 meter fågelvägen 

till busshållplats eller 1 000 meter till järnvägsstation). Ny bebyggelse får inte riskera påverka 

befintliga jordbruks-, natur- och kulturmiljövärden negativt. Ny bebyggelse placeras så att den 

inte riskerar utsättas för översvämning, ras och skred eller radon. Ny bebyggelse ska passa in i 

den omgivande miljön med tanke på utformning och tomtplats som ska följa traditionen på 

platsen och vara på minst 1 500-2 000 m2. 



  

 

Kommunen har i översiktsplanen (2012) antagit riktlinjer för lägsta grundläggningsnivå för 

nybyggnation (för hus gäller grundsulan) för att minska risken för översvämning. Lägsta tillåtna 

grundläggningsnivån för samhällsviktig verksamhet är 2,5 meter över normalvattennivån och för 

övrig bebyggelse 2 meter över normalvattennivån. För närvarande pågår arbete regionalt 

(Länsstyrelsen i Stockholms län) med att uppdatera nivåerna med hänsyn till nya kunskaper. Vid 

framtida planläggning kommer de vid den tiden aktuella nivåer att användas som underlag.  

Längs kommunens stränder gäller generellt 100 meters strandskydd. Strandskyddet syftar till att 

trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och för att bevara goda livsvillkor för djur- 

och växtliv. I vissa områden som anses särskilt värdefulla finns ett utökat strandskydd på upp till 

300 meter. I en del områden har strandskyddet släckts i samband med planläggning för 

bebyggelse. I och med att detaljplaner ändras eller upphävs återinträder strandskyddet, vilket 

kommer att ske i samband med att nya planer tas fram för områdena. Om det finns särskilda skäl 

kan kommunen ge dispens från strandskyddet, vilket förmodligen kommer att bli aktuellt i 

områden där strandområdet redan är ianspråktagen. Dock kan orört strandskyddat område inte 

tas i anspråk för ny bebyggelse. Mer information om strandskydd kan fås av länsstyrelsen och kommunen.  

Ljudmiljön är en viktig kvalitet och områden som kan benämnas som tysta är värda att värna om 

för både djur- och friluftslivet. Definitionen för tysta områden är att de är opåverkade av buller 

och har en ljudnivå som inte överstiger mer än 40 dBA mer än tio minuter per vecka. I 

kommunen finns många tysta sammanhängande områden som ska bevaras, en del ligger i 

anslutning till bebyggelse som ska anslutas till kommunalt VA. Utvecklingen ska ske så att de 

tysta områdena inte påverkas negativt.  

För en del VA-utbyggnadsområden kan ny service bli nödvändig om områdena förändras mot att 

fler fastighetsägare bosätter sig där permanent. Om områdena utvecklas på det sättet kan service 

såsom skolor behövas och det kan även innebära bättre underlag för befintlig kollektivtrafik och 

privat service. Fler permanentboende kan också skapa nya åretruntverksamheter i områdena. Det 

är framförallt i de VA-utbyggnadsområden där kommunen medger avstyckningar och 

nyexploateringar som ytterligare service kan komma att behövas. Förskola eller skola kan i 

framtiden bli aktuellt (vid större permanentbefolkning) någonstans på Oxnö, Svärdsö eller Torö 

liksom i Landfjärden. 

I områdesbeskrivningarna som följer beskrivs respektive område översiktligt. Tomtstorlekar, 

grundläggande service samt befintliga detalj-/byggnadsplaner tas upp och de fastigheter som 

planeras anslutas till kommunalt VA redovisas inom blåmarkerade linjer med tillhörande nummer 

på kartor. Varje område har en sammanfattningsruta som bland annat tar upp vilket behov av en 

kommunal VA-lösning området har enligt gjord behovsanalys. Sammanfattningarna tar även upp 

möjligheter till avstyckningar och nyexploateringar utifrån översiktsplanen. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Friluftsliv


  

 



  

 



  

 

 

Fritidshusområdet Fagervik (delområde 1) är beläget väster 

om Grödby och utgörs av cirka 43 fastigheter med 

tomtstorlekar på omkring 2 500 m2. Enstaka tomter är något 

större, upp emot cirka 3 800 m2. Bebyggelsen är blandad och 

består av väl bevarade sportstugor såväl som av större 

bostadshus från 1950- och 60-talen. Byggnaderna är ofta 

belägna högt på tomterna. Vägarna i området är smala och 

grusade. Det finns en del branta backar och kraftiga svängar 

vilket medför att det finns brister i tillgängligheten. Fagervik 

fritidshusområde planlades under 1950- och 60-talen för 

bebyggelse på cirka 100-150 m2 för huvudbyggnad och uthus. 

Området innehåller flera detaljplaner (B533 - 1959; B 539 - 

1960; B 543 - 1961; B546 - 1962; B 547 - 1962) där samtliga 

planer har tillägg eller ändringar från 1988 som bland annat 

innebär att byggrätten minskades till omkring 60 m2 

respektive 70 m2 för huvudbyggnaderna. 

Sanda (delområde 2) ligger längs Sorundavägens (väg 542) 

nordvästra sida (delområde 2) och består idag av fem 

fastigheter med tomtstorlekar på cirka 2 500 - 4 700 m2. 

Fastigheterna omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan 

men de ingår i ett större område där det planeras för cirka 45 

nya enfamiljshus. Läs mer i förslag till detaljplan för Norr Enby 

1:57 m.fl.  

Rosenborg (delområde 3) ligger sydöst om Sorundavägen och 

består av cirka tolv fastigheter som till största del är 

fritidshusbebyggelse. Tomtstorlekarna ligger på mellan cirka 

1 600 och 10 000 m2. Nästan alla fastigheter i området 

omfattas av detaljplan (B518 -1956; B588-1976; DP 713-1990; 

DP822-2007). 

Samtliga delområden ligger i nära anslutning till samhället 

Grödby, där finns Fagerviks skola och förskola, Sorunda 

korvfabrik, Kerstins taxi och en kiosk. Alla fastigheter inom 

de tre delområdena ligger inom 700 meters fågelvägsavstånd 

till kollektivtrafik. Busshållplatser finns vid Olivelund och 

Fagerviks skola. Hållplatserna trafikeras av tre olika busslinjer; 

linje 858, linje 729 och linje 848. 

 

Samtliga delområden ligger inom Grödby vatten-

skyddsområde. 



  

 

 

 

  



  

 

I området kring Grödby och Fagervik finns höga kultur- och naturvärden. Här finns bland annat 

kommunens äldsta lämningar från stenåldersboplatser. Boplatskoncentrationen vid Fagersjön 

tillhör ett av de största komplexen. Några spår efter boplatserna är inte synliga över mark i dag. 

Kring Fagersjön finns bevuxen våtmark på cirka 100-150 meter. Där gäller idag 300 meters 

strandskydd men strandlinjen upplevs inte ligga där den är belägen enligt strandskyddskartan. För 

att möjliggöra en utveckling i området krävs att strandskyddet minskas. Kommunens intention är 

att minska strandskyddet till 100 meter. Länsstyrelsen arbetar för närvarande med en översyn av 

det utvidgade strandskyddet som bedöms vara färdigt till hösten 2014.  

I ett område närmast vattnet föreligger risk för skred och ras. Vid grustaget i Sanda (delområde 2) 

samt i två andra delar av Grödby föreligger risk för översvämning då områdena ligger under 

lägsta grundläggningsnivå (2012). 

Skjutfältet vid Grindsjön har fått status som riksintresse för totalförsvaret (militärt 

samrådsområde). Skjutfältet innebär omgivningspåverkan för boende på grund av buller vilket 

bör beaktas vid planering av ny bebyggelse. Det kan även finnas risk för störningar från 

trafikbuller kring Sorundavägen (väg 542) och väg 543. Vägarna i området är inte utpekade som 

transportleder för farligt gods. Grödby och Fagervik ligger inom vattenskyddsområde vilket 

innebär att bebyggelse måste uppföras enligt särskilda krav för att inte riskera påverka 

grundvattnet negativt.  

 

Fagerviks fritidshusområde, Sanda och Rosenborg tillhör tätorten Grödby som är utpekat i 

kommunens översiktsplan som en av åtta utvecklingsorter, vilket innebär att kommunen ser att 

det är viktigt att orten utvecklas med fler bostäder och mer service. Lämpliga fastigheter kan 

medges utökad byggrätt samt avstyckning. Nyexploatering kan prövas i anslutning till befintlig 

bebyggelse. 

Kulturmiljön kring Fagerviks skola ger identitet åt Grödby och bör utvecklas med ett torg och 

verksamheter så att orten får en tydligare karaktär och identitet. För att skapa bättre 

förutsättningar för kollektivtrafik bör sambandet till pendeltågsstationen i Segersäng förbättras 

genom välutformade gång- och cykelvägar. Avståndet mellan Grödby och Segersäng är cirka sex 

till sju kilometer.  

I kommunens översiktsplan görs bedömningen att cirka 180 bostäder kan tillkomma i samhället 

Grödby till och med år 2030. Redan idag finns det planerat för cirka 85 nya bostäder i antagna 

eller pågående detaljplaner. Översiktsplanen beskriver närmare hur utvecklingen i Grödby bör 

ske.  

Fagerviks fritidshusområde planeras anslutas till kommunalt VA år 2017. För Sanda (delområde 

2) pågår redan detaljplanearbete och kommer att anslutas till kommunalt VA i samband med 

exploateringen i området (Norr Enby 1:57 m.fl.). Utvecklingen beskrivs i ny detaljplan för Norr 

Enby 1:57 med flera. Rosenborg (delområde 3) ansluts till kommunalt VA i samband med 

exploatering av Sanda (Norr Enby 1:57 med flera).  

 



  

 

 



  

 

 

Landfjärden räknas till en av kommunens åtta tätorter och är 

beläget i nordöstra delen av kommunen, på gränsen mot 

Haninge. I området finns drygt 200 fastigheter med 

enbostadshus i varierande storlek. Man kan fortfarande se 

spår av äldre sommarstugor men karaktären börjar försvinna 

då många hus har byggts om och/eller till. Den ursprungliga 

bebyggelsen har anpassats väl till terrängen. Tomtstorlekarna 

varierar mellan cirka 2 500 och 8 000 m2. Vägnätet i området 

är uppbyggt med återvändsgator som utgår från en längre 

huvudväg. Vägarna är smala med en grusbeläggning. Det 

finns en del branta backar i området.  

Många fritidshus används som åretruntbostad. Enligt 

folkbokföringen rör det sig om knappt 50 procent men 

andelen som i praktiken bor permanent är troligen betydligt 

högre. Medelåldern är något högre än i andra orter. 

Området planlades på 1950-talet för fritidshusbebyggelse. 

Knappt hälften av fastigheterna i området omfattas av 

detaljplan (B512 – 1952; B535 – 1959; B541 – 1960; B595 - 

1982). Planerna medger en byggrätt på omkring 100-120 m2 

för huvudbyggnad.  

Runt om Landfjärden finns flera riksintresseområden för 

natur- och kulturvärden. Riksintresse för naturmiljövård 

sammanfaller med naturreservat, Natura 2000 och högsta 

naturvärde sydväst om bebyggelseområdet, öster om väg 545 

(gamla väg 73). Kring ån finns ett område med mycket höga 

naturvärden (klass II). Sydöst om väg 545 finns områden 

med högsta naturvärden (klass I). Bebyggelsen angränsar i 

söder och i öster till kommunens grönkil. Kommunen har 

(2013) i delområdets norra del identifierat värdefulla gamla 

grenrika ekar, hasselbuskar och rosor.  

Den i kulturmiljöprogrammet utpekade närmiljön kring 

Hammersta (16:1) sammanfaller med riksintresseområdet för 

kulturmiljö och ska bevaras. Hammersta gård är en mycket 

välbevarad nationalromantisk herrgårdsanläggning från tidigt 

1900-tal. Lämningarna efter det medeltida Hammersta är, 

med sina höga murar efter källarvåningen, en av de bäst 

bevarade resterna efter ett fast stenhus i Stockholms län.  

 



  

 

 

 

 



  

 

Kulturlandskapet runt Hammersta är starkt präglat av herrgården och har, med en mångfald av 
ekar, bitvis parkkaraktär. Vattnet utanför Landfjärden är av riksintresse för yrkesfiske. 

Området saknar service och har relativt dålig kollektivtrafikförsörjning. Bussar avgår cirka en 

gång i timmen mot Ösmo station och mot Västerhaninge. Cirka hälften av fastigheterna ligger 

inom 700 meters fågelvägsavstånd till kollektivtrafik. 

Det finns risk för störningar från trafikbuller kring väg 545 samt väg 73. Väg 73 är även primärled 

för farligt gods. Kring vattendragen i området finns risk för skred/ras. 

 

Landfjärden är utpekat i kommunens översiktsplan som en av åtta utvecklingsorter, vilket innebär 

att kommunen ser att det är viktigt att orten utvecklas med fler bostäder och service. Området 

ska utvecklas genom permanentning och förtätning i det befintliga fritidshusområdet samt genom 

nyexploatering norrut mot gränsen till Haninge kommun. Uppskattningsvis kan uppemot 350 

bostäder tillkomma fram till år 2030.  

Befintliga fritidshusfastigheter som uppfyller kraven för permanentbebyggelse kan medges 

utökad byggrätt. Avstyckningar tillåts där det är lämpligt. Befintliga fastigheter planeras anslutas 

till kommunalt VA år 2019.  

Landfjärden bör utvecklas mot en tätare bebyggelse som består av både bostäder och 

verksamhetslokaler. En ökad befolkning i området kan skapa förutsättningar för förskola och 

annan service. Vid en framtida utbyggnad är det viktigt att det skapas bra 

kollektivtrafikförsörjning i hela området. Därför måste lokalisering av nya busshållplatser och en 

eventuell omdragning av busslinjer ses över. Förutsättningarna för att ta sig mellan Landfjärden 

och Segersäng bör förbättras genom säkrare cykelvägar och bättre busstrafik. För att skapa ett 

attraktivt boende och ett minskat bilberoende bör det tillskapas möjligheter för distansarbete och 

sociala aktiviteter i gemensamhetslokaler samt bilpool.  



  

 

Ytterligare en förutsättning för expansion är att den i kulturmiljöprogrammet utpekade närmiljön 

kring Hammersta bevaras. Det öppna landskapet med ekarna ska skyddas och bevaras. Många av 

ekarna är redan idag utpekade som naturminnen. 

Orten har ett starkt funktionellt samband med den regionala kärnan Haninge centrum som ligger 

cirka 17 kilometer norrut, vilket är viktigt att beakta vid framtida planering. Vid fortsatt arbete 

med detaljplanering tas ett helhetsgrepp om ortens utformning och offentliga platser. En 

expansion kräver samordning med Haninge kommun. Läs mer i Översiktsplan för Nynäshamns 

kommun. 

 



  

 

 

Segersäng är en tätort som har vuxit fram på senare år tack 

vare den goda tillgången till spårbunden kollektivtrafik. 

Området ligger centralt i kommunen i nära anslutning till 

järnvägen. Fram till början av 2000-talet bestod 

bebyggelsen av ett mindre fritidshusområde från 1950-talet. 

Sedan dess har drygt 200 nya bostäder tillkommit, främst i 

friliggande enfamiljshus. Tätorten har drygt 700 invånare 

(år 2012). I Segersäng by finns en större förskola. I 

dagsläget finns ingen handel eller annan service. 

I Segersäng finns cirka 50 fritidshusfastigheter. De flesta är 

lokaliserade öster om järnvägen med tomter på cirka 2 000- 

3 000 m2 (delområde 5). Väster om järnvägen finns cirka 15 

tomter och de är något större, upp till cirka 4 000 m2 

(delområde 6). Terrängen är kuperad och bebyggelsen 

ligger ofta på höjderna, en del är mycket svårtillgängliga. 

Smala grusvägar leder fram till fritidshusen. 

Fritidshusbebyggelsen har mycket god tillgänglighet till 

kollektivtrafik. All bebyggelse ligger inom 450 meter 

(fågelvägen) från stationen. Delar av fritidshusbebyggelsen 

öster om vägen (delområde 5) omfattas av 

områdesbestämmelser, som bland annat reglerar 

byggrätten.  

Segersäng ligger i ett landskap med varierad och kuperad 

topografi. Segersäng omges av attraktiva strövområden, 

bland annat löper vandringsleden Sörmlandsleden genom 

området. Höga naturvärden förekommer främst norr om 

orten och väster om järnvägsspåret. Stationsmiljön är en 

kulturhistoriskt värdefull miljö och fornlämningar 

förekommer. 

I området kring järnvägen finns risk för ras och skred. 

Transporterna på järnvägen medför en hel del buller. Det 

planeras förändringar som kommer att påverka riskbilden 

kring järnvägen. Dels kommer järnvägen på sikt att byggas 

ut till dubbelspår, dels kommer det att gå transporter med 

farligt gods på spåret vilket behöver tas hänsyn till vid 

planering av områdets utveckling.  

  

 



  

 

Segersäng är utpekat som ett utvecklingsområde i kommunens översiktsplan. Området har 

mycket bra förutsättningar för utveckling med tanke på det strategiska läget intill järnvägen. 

Orten planeras växa med cirka 300 nya bostäder fram till år 2030. En tätare och mer stadsmässig 

bebyggelse med bostäder och verksamhetslokaler bör tillkomma i de mest centrala delarna. 

Segersäng bör även kompletteras med bostäder i flerfamiljshus med blandad boendeform. Det 

finns planer på en större exploatering väster om järnvägen, i första skedet främst enbostadshus. 

Den befintliga fritidshusbebyggelsen ligger särskilt bra till med tanke på det kollektivtrafiknära 

läget. Om fastighetsägarna är positiva till en utveckling mot flerfamiljshus kan det bli aktuellt att 

pröva i samband med att ny detaljplan tas fram. 

Området öster om järnvägen (delområde 5) planeras kopplas till kommunalt VA år 2018. 

Området väster om järnvägen (delområde 6) planeras kopplas till kommunalt VA i samband med 

övrig utbyggnad på den sidan järnvägen.  

 
 

 



  

 

 

Hoxla är beläget strax norr om Spångbro. Området utgörs av 

cirka tolv fastigheter med tomtstorlekar på cirka 2 000-3 000 

m2. Jordbruksfastigheterna, där bland andra den äldre gården 

Hoxla by ingår, är större. Bebyggelsen är blandad och utöver 

Hoxla by finns både fritidshus och villabebyggelse. Många 

utbyggnader har gjorts under årens lopp. Terrängen är 

kuperad och byggnaderna är placerade på höjderna. 

Anslutningsvägarna till fastigheterna är ganska branta. 

I Spångbro, som ligger inom cirka 700 meter till bebyggelsen 

i Hoxla, finns affärer, skola, kyrka och annan service. Alla 

fastigheter i delområde 7 ligger inom 700 meters 

fågelvägsavstånd till kollektivtrafik.  

På kullarna där bebyggelsen är lokaliserad finns stora 

kulturella värden.  

Den befintliga bebyggelsen ligger i direkt eller nära 

anslutning till väg 225 som är transportled för farligt gods 

och har en hel del tung trafik. Bebyggelsen ligger över lägsta 

grundläggningsnivå (2012) och bedöms därför i nuläget inte 

vara utsatt för risk för översvämning.  

 

Tätorten Sunnerby-Spångbro är utpekad i kommunens 

översiktsplan som en av åtta utvecklingsorter, vilket innebär 

att kommunen ser att det är viktigt att orten utvecklas med 

fler bostäder och service. Då Hoxla ligger i nära anslutning 

till kärnan i Spångbro är det lämpligt att utveckla området 

mot fler bostäder. Utvecklingen bör ske med hänsyn till de 

kulturhistoriska värdena. Risker för översvämning samt 

störningar kring väg 225 måste utredas noggrant.  

Hoxla kommer att anslutas till kommunalt VA i samband 

med genomförandet av detaljplan för Gudby 6:4, nordväst 

om området. Det planeras även för cirka 30 nya villor längs 

Hoxlavägen i Spångbro, läs mer i förslag till detaljplan för 

Hoxla 7:6. Om bebyggelsen på Hoxla 7:6 tillkommer tidigare 

än den i Gudby bör möjligheten att ansluta delområdet 

Hoxla till VA-nätet i Spångbro övervägas.  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

Gryt är beläget knappt 1,5 kilometer söder om Ösmo och 

utgörs av cirka 30 fastigheter varav flera är 

jordbruksfastigheter. Bebyggelsen är blandad och består av 

både ursprungliga gårdar i Gryts by och modernare villor. 

Tomtstorlekar varierar kraftigt i storlek. Vägarna är smala och 

grusade.  

Bebyggelsegrupperna ligger på 550-1 100 meters avstånd 

fågelvägen till kollektivtrafik.  Endast ett par fastigheter i 

nordöst ligger inom 700 meters avstånd till busshållplats. För 

bebyggelsen öster om spåret är hållplatserna vid Plantshopen 

och Nibble gård närmast. För bebyggelsen väster om spåret 

ligger busshållplatsen Ösmo industriområde närmast, men 

pendeltågsstationen och Ösmo resecentrum ligger på nästan 

samma avstånd. Gång- och cykelförbindelserna till 

hållplatserna är i dagsläget mycket bristfälliga men kan på sikt 

bli bättre om den gång- och cykelbro över väg 225 som 

planeras i samband med exploatering inom Nibble 1:1 med 

flera byggs ut. Läs mer i förslag till detaljplan för Vansta 5:2 m.fl.  

Bebyggelsen ligger i anslutning till järnvägen och många 

fastigheter riskerar därmed att vara utsatta för störningar från 

buller. På sikt planeras järnvägen att byggas ut till dubbelspår. 

Det kommer även att transporteras farligt gods på järnvägen 

vilket behöver tas hänsyn till vid en utveckling av området.  

Både nordost och sydväst om bebyggelsegruppen finns 

områden med höga naturvärden (klass III enligt 

naturinventeringen). I området finns även en hel del 

fornlämningar. Bebyggelsen på östra sidan av järnvägen ingår i 

ett område som klassats som kulturhistorisk närmiljö i 

kommunens kulturmiljöprogram. Detta måste beaktas vid 

framtida utveckling.  

Samtliga fastigheter ligger över kommunens gräns för lägsta 

grundläggningsnivå (2012) och bedöms därmed med 

nuvarande kunskaper inte vara utsatt för risk för 

översvämning.  

 



  

 

Ösmo är kommunens näst största tätort och planeras utvecklas mycket de kommande åren. På 

sikt kommer området mellan järnvägen och Vansta industriområde att byggas ut. Läs mer i förslag 

till detaljplan för Vansta 5:2 m.fl. Gryt (delområde 8) planeras anslutas till kommunalt VA i samband 

med att den nya exploateringen väster om järnvägen kommer till. Detta kan dröja till cirka år 

2023-2030 och är beroende av den tänkta exploateringen i Vansta.  

 

 



  

 

 

Norsbol-Solsa är beläget cirka fem kilometer väster om 

Nynäshamns stad. Området består av cirka 50 fastigheter och 

ligger i anslutning till korsningen Vikavägen/Torövägen (väg 

528). Majoriteten av tomterna är på cirka 1 800-2 500 m2, men 

det finns även större tomter på cirka 3 000-5 000 m2. 

Bebyggelsen i området är blandad och består av både äldre 

fritidshus och nyare villor. I norra delen av området finns en 

bondgård.  

Området omgärdas av skogs- och ängsmark. Skogsområdet 

öster om bebyggelsegruppen innehåller mycket höga 

naturvärden (klass II). Kring Norviken gäller 300 respektive 

100 meters strandskydd. I området finns en del fornlämningar, 

men i övrigt finns inga kulturhistoriska värden. Terrängen i 

området är relativt kuperad. Anslutningsvägen nordväst om 

Torövägen, mot Solsa, är mycket brant. I övrigt är vägnätet 

relativt plant  

Omkring hälften av fastigheterna omfattas av detaljplan B517- 

1955; B577 – 1970; B587 - 1975; DP 759 – 1997; DP771-

2000). Det finns även ett antal tomter där byggrätten inte 

utnyttjats.  

All bebyggelse ligger inom 700 meters avstånd (fågelvägen) till 

kollektivtrafik. Området trafikeras av buss 848 och 852 på 

Torövägen, väg 528. Turtätheten är dock mindre bra. 

Bebyggelsen som ligger närmast Torövägen respektive 

Vikavägen riskerar vara utsatt för störningar från trafikbuller. 

Samtliga fastigheter ligger över kommunens gräns för lägsta 

grundläggningsnivå (2012) och bedöms därmed med 

nuvarande kunskaper inte vara utsatt för risk för 

översvämning. 

 

Delar av området omfattas av detaljplan. Lämpliga fastigheter 

kan medges utökad byggrätt och avstyckning i samband med 

anslutning till kommunalt VA. Området bedöms dock inte 

vara lämpligt för större nyexploateringar på grund av 

terrängförhållanden samt höga naturvärden (klass III). 

Området planeras anslutas till kommunalt VA år 2020. 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 
  



  

 

   



  

 

Oxnö tillhör Torölandet och är beläget cirka tio kilometer från Nynäshamns stad. Oxnö förbinds 

med fastlandet genom Tottnäsbron. Bebyggelsen är lokaliserad till norra och södra delen av ön 

samt till den västra kusten. På Oxnös östkust finns en halvö, Ängsholmen. På ön finns både 

fritidshus och permanentbebyggelse. Nästan all bebyggelse (cirka 260 fastigheter) på ön planeras 

anslutas till det kommunala VA-nätet  

Torövägen slingrar sig längs Oxnös västra kust. Där finns tre busshållplatser. Hastigheten är 

begränsad till 50 km/h på Oxnö och längs vägen kör cirka 958 fordon per dygn enligt 

Trafikverkets uppgifter från år 2003. Sommartid är antalet fordon troligtvis betydligt fler. 

 

Natur- och kulturvärden 

På Oxnö finns områden med höga samt mycket höga naturvärden. Naturinventeringen (1988-

90/2009) pekar ut värdefulla områden (klass II och III) som bör bevaras. Den dominerande 

vegetationstypen på Oxnö är hällmarkstallskog och barrblandskog av ristyp. Norra delen av ön är 

mindre påverkad av skogsbruk. Åkrar och ohävdad kulturmark samt omfattande fritidsbebyggelse 

präglar de strandnära delarna. Den sammanhängande barrskogen, som utgör Oxnös inre del, har 

en viktig funktion för vilt och fågelliv, vilket bör beaktas vid planering av markanvändningen i 

området. På ön finns ett flertal fågelarter som ormvråk, kattuggla, hornuggla, skogsduva, mindre 

hackspett och hämpling. Ett delområde utgörs av ett välbevarat, småskaligt kulturlandskap med 

rik flora. Vattenområdena är känsliga och utgör värdefull livsmiljö för bland annat landsnäckor. 

Läs mer i den fullständiga naturinventeringen samt i FÖP Oxnö, Svärdsö och Torö.  

 
Kulturmiljö  

På Oxnö ligger ett antal äldre torp, bland annat Lilla Eksjö och Björnlund. Stora Eksjö med 

mangårdsbyggnad från 1870-talet är omgivet av ett kulturlandskap präglat av småskaligt jordbruk. 

Östra Oxnö är en mycket välbevarad före detta bondgård med portlider och äldre gårdsplan. Vid 

Lyktan låg tidigare ett färjeställe och en affär. Färjan var i bruk till dess att bron byggdes på 1930-

talet. På Oxna, Bastviksudd, finns en sommarvilla uppförd 1901-02 efter ritningar av arkitekten 

Ernst Stenhammar för skalden C A Melin (en av de aderton). 

 

Riksintressen 

Hela Oxnö omfattas av riksintressen för högexploaterad kust och rörligt friluftsliv. Inom 

högexploaterad kust ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen 

särskilt beaktas vid bedömning av tillåten exploatering eller andra ingrepp i miljön. 

 

Oxnö kan utvecklas med verksamheter som bidrar till den lokala sysselsättningen. Verksamheter 

och bostäder kan medges i goda kommunikationslägen, såvida de inte står i strid med natur- och 

kulturintressen. Björnlunda pekades ut redan i början av 1990-talet i FÖP för Torö, Svärdsö och 

Oxnö som möjligt för nyexploatering för cirka 10-15 bostadsfastigheter. Projektet har inte 

genomförts på grund av vatten- och avloppsproblem. När kommunalt VA nu dras ut till ön kan 

detta bli aktuellt igen. Vägdragningen bör dock ses över då vägen upp till området idag är mycket 

smal och brant. För att Torövägen ska kunna vara så trafiksäker som möjligt bör inga nya 

anslutningsvägar tillkomma, snarare bör man försöka hitta alternativa/samordnade anslutningar 

till bostadsfastigheterna.  



  

 

Även på södra Oxnö finns möjlighet för ny bostadsbebyggelse. Tomterna är så pass stora att flera 

kan styckas av. Där finns också kollektivtrafik inom rimliga avstånd. Dock behöver 

tillgängligheten i vägnätet på södra Oxnö ses över. Vägarna är ganska branta och räddningstjänst 

och renhållningsfordon behöver kunna komma fram. En del områden har bommar in till sina 

vägnät vilket försenar utryckningstider och service såsom hemtjänst. 

 

 

 

  



  

 

 

Oxnögården är beläget på nordöstra Oxnö och utgörs av 

cirka 73 fastigheter med tomtstorlekar på cirka 2 000 m2. 

Bebyggelsen består huvudsakligen av fritidshus från 1970-

talet. De flesta byggnader är högt belägna på berg. Vägarna i 

området är mest grusade återvändsgator.  

 

Alla fastigheter inom delområde 10 utom två i nordväst 

omfattas av detaljplan. I området sydväst om 

Ängsholmsvägen är det planlagt för bostäder och parkmark. 

Området nordost om Ängsholmsvägen är planlagt för 

parkmark samt för samlingslokaler, idrottsområde, 

båtupplag, småbåtshamn och tekniska anläggningar.  

Inom området finns ingen service eller handel. I anslutning 

till området finns en tennisplan. Nästan alla 

bostadsfatigheter ligger inom 700 meters avstånd 

(fågelvägen) till kollektivtrafik. Busshållplatser finns på 

Torövägen (väg 528).  

Den befintliga bebyggelsen bedöms inte vara utsatt för risk 

för översvämning eller störningar från buller eller 

transporter av farligt gods.  

 

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till 

permanentstandard kan medges utökad byggrätt. Området 

anses inte lämpligt för nyexploatering på grund av 

terrängförhållanden, höga naturvärden (klass III) samt risk 

för översvämning vid stigande havsnivåer. Strandskydd 

kommer att återinträda vid ändring av detaljplanen. 

Befintliga tomter är så pass små att avstyckningar inte 

bedöms vara aktuellt.  

Området planeras anslutas till kommunalt VA år 2021. 

 

 

 

 

 



  

 

   



  

 

 

Till västra Oxnö räknas den bebyggelsen som ligger längs 

Oxnös västra kust. Området utgörs av cirka 56 fastigheter 

med tomtstorlekar på cirka 3 000-6 000 m2. En del tomter är 

större, upp emot 10 000 m2. Bebyggelsen består av en 

blandning av fritidshus och bostadshus för 

permanentbebyggelse. Byggnaderna är ofta lokaliserade på 

höjder och därmed svårtillgängliga. Många fastigheter har 

direkt väganslutning till Torövägen (väg 528) medan andra är 

anslutna till en mindre väg. Torövägen är smal och bedöms 

inte vara lämplig att ta emot stora mängder ökad trafik. De 

mindre vägarna inne i områdena är smala, slingriga och 

mycket branta.  

I området finns ingen service eller handel. Samtliga fastigheter 

ligger inom 700 meters fågelvägsavstånd till kollektivtrafik. 

Busshållplatser finns på Torövägen.  

Nästan längs hela kusten gäller 100 meters strandskydd, dock 

är det utsläckt vid Stora Eksjö. De flesta fastigheterna ligger 

inom strandskyddet.  

De flesta fastigheter ligger över lägsta grundläggningsnivå 

(2012) och bedöms därmed inte riskera översvämmas vid 

ökade havsnivåer. Däremot kan många fastigheter ligga så 

pass nära Torövägen att de riskerar vara utsatta för höga 

bullervärden. Det kan även föreligga risk för radon i området.  

Stora Eksjö är byggt under 1800-talets senare hälft och 

renoverat 1917. Ekonomibyggnaderna tillkom troligen i 

början av 1900-talet. Idag bedrivs fårskötsel som håller 

markerna öppna. 

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till 

permanentstandard kan medges utökad byggrätt. 

Nyexploatering kan tillkomma inom Björnlunda 1:2 och 1:3 

och söder därom. Detta område är även utpekat som aktuellt 

för förtätning i fördjupad översiktsplan (FÖP) för Oxnö, 

Svärdsö och Torö (1994). Området skulle kunna ge ett 

nytillskott på cirka 10-15 fastigheter. Områdets karaktär med 

stora tomter bör i möjligaste mån bibehållas (se FÖP för Oxnö, 

Svärdsö och Torö sidan 36). I övrigt bedöms området inte vara 

 



  

 

lämpligt för avstyckningar eller nyexploatering främst på grund av strandskydd, buller och 

bristande tillgänglighet.   

Området planeras kopplas på till kommunalt VA år 2021.  

 

 



  

 

 

Till södra Oxnö räknas bebyggelsen i Svärdsund och på Oxnös 

sydöstra kust. Området omfattar cirka 95 fastigheter med 

varierande tomtstorlekar. I Svärdsund är tomterna mellan cirka 

1 700 och 15 000 m2. Tomterna längs ostkusten är generellt 

större, ett flertal är mellan 4 000 och 10 000 m2 och vissa är upp 

mot 20 000 m2. Bebyggelsen är varierad och består av både 

mindre fritidshus och större villor. Byggnaderna är ofta 

lokaliserade på höjder. Området har smala grusvägar vilka 

ibland är branta. Infarten är försedd med en låsbar bom. En 

liten del av området är planlagt. Planen medger byggrätt för 

bland annat bostadshus. 

Inom området finns ingen service eller handel. Drygt hälften av 

fastigheterna ligger inom 700 meters avstånd (fågelvägen) till 

kollektivtrafik, resten ligger på cirka 700-1 300 meters avstånd 

(fågelvägen). 

I Svärdsund finns ett litet område med höga naturvärden (klass 

III) enligt naturinventeringen. Även norr om delområde 12 

finns höga naturvärden (klass III). I hela området gäller 100 

meters strandskydd.  

De flesta fastigheter ligger över lägsta grundläggningsnivå 

(2012) och bedöms därmed inte riskera översvämmas vid ökade 

havsnivåer. Fastigheterna närmast Torövägen (väg 528) kan 

vara störda av buller.  

 

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till 

permanentstandard kan medges utökad byggrätt. Avstyckningar 

kan medges där det är lämpligt. I övrigt bedöms området inte 

vara lämpligt för större nyexploatering.  

Området planeras anslutas till kommunalt VA år 2021. 

 

 

  

 



  

 

 

  



  

 

 

Ängsholmen är en halvö belägen vid Oxnös östra kust strax 

söder om Oxnögården. Området omfattar cirka 33 fastigheter 

med stora tomter. Tomtstorlekarna varierar mellan cirka 

3 000-20 000 m2. Alla fastigheter har anslutning mot 

Ängsholmsvägen. Området är inte planlagt.   

Inom området finns ingen service, handel eller kollektivtrafik. 

Fastigheterna ligger på cirka 1 500 - 2 300 meters avstånd till 

kollektivtrafik. Närmaste busshållplats finns på Torövägen 

vid Oxnögården.   

Norra delen av Ängsholmen innehåller höga naturvärden 

(klass III) enligt naturinventeringen.  

En del fastigheter ligger lågt (under lägsta grundläggningsnivå 

(2012)) och riskerar därmed översvämning vid ökade 

havsnivåer. Bebyggelsen bedöms i övrigt inte riskera ras, 

skred, erosion eller störningar från buller. 

 

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till 

permanentstandard kan medges utökad byggrätt. Området 

anses inte lämpligt för avstyckningar eller nybyggnation på 

grund av kollektivtrafikförhållanden. Strandskydd kommer att 

inträda vid framtagande av detaljplanen.  

Området planeras anslutas till kommunalt VA år 2021. 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 



  

 

 



  

 

Svärdsö tillhör Torölandet och är beläget mellan Oxnö och Torö på cirka 12 kilometers avstånd 

från Nynäshamns stad. Torövägen löper genom Svärdsö mitt på ön. Östra delen är bebyggd med 

stora grupper av fritidshus, utanför Svärdsö ligger Bergholmen som ansluts till Svärdsö via en 

gångbro. Västra delen av ön är bebyggd främst längs kusten samt i nordväst. I söder finns viss 

bebyggelse kring Torövägen.  

På Svärdsö planeras nästan all bebyggelse (cirka 300 fastigheter) anslutas till det kommunala VA-

nätet.  

Busstrafiken går längs Torövägen och på Svärdsö finns fyra hållplatser, samt ytterligare en 

hållplats precis på gränsen mellan Oxnö och Svärdsö. Hastighetsgränsen för Torövägen på 

Svärdsö är 70 km/h, förutom tiden 1 juni – 31 augusti då 50 km/h gäller. Trafiken på Torövägen 

är troligtvis betydligt mer omfattande under tiden på året då 50 km/h gäller, än under övriga året.   

På ön finns en samlingslokal, Svärdsögården, som används för fester och likande arrangemang. 

Västra delen av Svärdsö innehåller höga samt mycket höga naturvärden. Naturinventeringen 

(1988-90/2009) pekar ut värdefulla områden (klass I, II och III) som bör bevaras. Norra delen av 

ön har ett omväxlande landskap med en rad olika naturtyper, bergryggar med tallskog, sänkor 

med uppodlad mark, ädellövskogsdungar. Öns södra del domineras helt av barrskog. Endast 

några få korta strandavsnitt är tillgängliga för allmänheten. På tomtmark förekommer såväl 

ädellövskogsbestånd som urkalkstenshällar med bland annat rik kärlväxt- och mossflora. 

Skogsområdet längs öns västra sida är viktigt för fågellivet, då det är den enda sammanhängande 

del av ön som inte tagits i anspråk för bebyggelse. Skogsbruket bör ta speciell hänsyn till detta. 

Läs mer i den fullständiga naturinventeringen. 

 
Kulturmiljö 

”Södra Svärdsö” är en före detta bondgård i bruk till cirka 1930. Idag består gården av en 

parstuga (sent 1700-tal) i två våningar och två äldre bodar som är ombyggda till sommarbostäder. 

”Norra Svärdsö” gård inköptes av Ösmo dåvarande kommun 1967. Gården har varit 

utarrenderat som jordbruk, med ekologisk prägel, fram till och med 2011. 

Svärdsund, som delar Oxnö från Svärdsö, var tidigare ett sund som var seglingsbart. Här gick 

inomskärsleden för mindre segelskutor och Svärdsund är nämnt redan i ”Kung Valdemars 

segelled” på 1200-talet. 

 

Riksintressen 

Svärdsö omfattas av riksintressen för högexploaterad kust/rörligt friluftsliv samt skjutområden 

hav. Inom högexploaterad kust ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 

intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåten exploatering eller andra ingrepp i miljön. 

 

På Svärdsö finns stora sammanhängande områden med höga naturvärden vilka bör bevaras. Det 

bedöms därför inte finnas mycket ytor för större nyexploateringar. Däremot kan viss 

nybyggnation tillkomma genom avstyckning, framförallt i de nordöstra delarna. De bebyggda 

fastigheterna är ganska stora och kan medges avstyckning om fastighetsägarna önskar. Svärdsö 



  

 

kan med fördel utvecklas för verksamheter som bidrar till att utveckla besöksnäringen eller 

jordbruket.   

 



  

 

 

Området är beläget på nordöstra Svärdsö och utgörs av cirka 

93 fastigheter i varierande storlek, tomterna är på mellan cirka 

2 000 - 15 000 m2. Bebyggelsen består av en blandning av 

bostads- och fritidshus från 1970-talet.  

Delar av området är planlagt (B584, 1974, tillägg 1988) för 

enbostadshusbebyggelse med en begränsning av byggrätten till 

cirka 60 m2 för huvudbyggnad.  

Inom området finns ingen service eller handel. Alla fastigheter 

ligger helt eller åtminstone delvis inom 700 meters avstånd 

(fågelvägen) till kollektivtrafik. Busshållplats finns på 

Torövägen (väg 528). 

Fastigheterna angränsar till områden med mycket höga 

respektive höga naturvärden (II och III). I området gäller 100 

meters strandskydd. Många byggnader ligger idag inom 

strandskyddat område.  

En del befintliga byggnader ligger lågt, under kommunens 

rekommenderade lägsta grundläggningsnivå (2012) och 

riskerar översvämmas vid ökade havsnivåer. Bebyggelsen som 

ligger närmast Torövägen kan eventuellt vara utsatt för buller.  

 

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till 

permanentstandard kan medges utökad byggrätt. I området 

kan också avstyckningar medges för de fastigheter som 

uppfyller kraven. I nuläget bedöms upp till cirka 40 nya 

fastigheter kunna tillkomma i området genom avstyckningar.  

Området planeras anslutas till kommunalt VA år 2022. 

 

 

 

 



  

 

   



  

 

 

Svärdsö Sportstugeförening är beläget på sydöstra Svärdsö. 

Bebyggelsen består av cirka 95 sportstugor från 1940/50-talet. 

Tomterna är på cirka 4 000 - 6 000 m2 och har en hel del 

skog. Bebyggelsen är mycket tidstypisk och många hus är 

välbevarade. Vägarna i området är smala och grusade, många 

är branta.  

Alla fastigheter ligger helt eller åtminstone delvis inom 700 

meters avstånd (fågelvägen) till kollektivtrafik. Busshållplatser 

finns på Torövägen (väg 528). 

Strandskyddet är utsläckt för kvartersmark i området. Ett par 

fastigheter i den norra delen av området innehåller mycket 

höga naturvärden (klass II).  

Nästan all bebyggelse ligger ovanför lägsta grundläggningsnivå 

(2012), endast några enstaka komplementbyggnader bedöms 

riskera översvämning vid ökade havsnivåer.  

Området har goda förutsättningar för avstyckningar med 

tanke på tomtstorlekar och närhet till kollektivtrafik. 

Utveckling av området måste ske med hänsyn till den 

befintliga karaktären i området. Hur detta ska ske kommer att 

beskrivas i kommande arbete med detaljplanen för området.  

Området planeras anslutas till kommunalt VA år 2022. 

 

  

 



  

 

   



  

 

 

Området omfattas av fastigheterna i Stattnäs och längs västra 

Svärdsös kust.  I området finns cirka 87 fastigheter med 

mycket varierande tomtstorlekar på cirka 4 000 – 15 000 m2.  

Bebyggelsen består huvudsakligen av fritidshus och 

bostadshus från 1940/50-talet. Vägarna i området är smala 

och grusade.  

 

Tolv fastigheter i sydöstra delen av Stattnäs omfattas av 

detaljplan (B509 - 1952/1988) Den ursprungliga planen 

medgav en byggrätt för huvudbyggnad på 150 m2 men den 

begränsades under 1980-talet till 60 m2.  

Inom området finns ingen service eller handel. I de södra 

delarna ligger fastigheterna inom 700 meters avstånd 

(fågelvägen) till kollektivtrafik. I Nabben, norr om Hökvik, är 

det bara några enstaka fastigheter som delvis ligger inom 

kollektivtrafiknära läge.  

Stora delar av området väster om Torövägen (väg 528) 

innehåller högsta samt höga naturvärden (klass I och III). I 

området gäller 100 respektive 300 meters strandskydd.  

Den befintliga bebyggelsen ligger ovanför lägsta 

grundläggningsnivå (2012) och bedöms därför inte vara utsatt 

för risk för översvämning. Bebyggelsen bedöms inte vara 

utsatt för bullerstörningar. 

 

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till 

permanentstandard kan medges utökad byggrätt.  

Området anses inte vara lämpligt för nyexploatering vilket 

främst beror på strandskydd och höga naturvärden. Enstaka 

avstyckningar kan tillåtas i sydöstra delen av området som inte 

omfattas av strandskydd.  

Området planeras anslutas till kommunalt VA år 2022. 

 

 



  

 

 



  

 

 

Bergholmen är en ö som ligger strax öster om Svärdsö. 

Bergholmen förbinds med Svärdsö endast genom en gångbro. 

På ön finns cirka 22 fastigheter med tomtstorlekar på cirka 

2 600 – 21 000 m2. Bebyggelsen består av en blandning av 

fritidshus och bostadshus.  

Södra delen av Bergholmen innehåller höga naturvärden 

(klass III). Strandskyddet är idag utsläckt för kvartersmark.  

Inom området finns ingen service. Fastigheterna ligger på 

cirka 1 100 - 1 900 meters avstånd (fågelvägen) till 

kollektivtrafik.  

En del bebyggelse ligger låglänt (under lägsta 

grundläggningsnivå 2012) och bedöms därför riskera 

översvämning vid ökade havsnivåer. Bebyggelsen bedöms inte 

vara utsatt för bullerstörningar. 

 

Området har mycket bristande tillgänglighet vilket medför att 

det inte är lämpligt för permanentboende. Räddningstjänst 

och funktionshindrade har begränsade möjligheter att ta sig 

fram.  

Området anses inte vara lämpligt för varken utbyggnad av 

befintlig bebyggelse, avstyckningar eller nyexploatering på 

grund av bristande tillgänglighet, avstånd till kollektivtrafik 

samt höga naturvärden.  

Området planeras anslutas till kommunalt VA sist av alla 

områden på grund av befintliga VA-anläggningar (med bland 

annat avsaltningsanläggningar för vatten) och pågående 

uppgraderingar. Alltså kan kommunalt VA vara klart någon 

gång efter år 2030.  

  

 



  

 

 
 
 
 

  



  

 

 



  

 

  



  

 

Torö är en av kommunens största öar och ligger i sydöstra delen av skärgården. Norra delen av 

Torö ligger cirka 15 kilometer från Nynäshamns stad medan Ankarudden ligger på cirka 23 

kilometers avstånd. På ön finns flera mindre bebyggelsegrupper bestående av både permanenthus 

och fritidshus. Cirka 560 befintliga fastigheter planeras anslutas till kommunalt VA.  

I Gabrielstorp, mitt på Torö, finns Torö Livs/Lanthandel som är en åretruntöppen 

livsmedelsbutik samt en drivmedelsstation. Fram till år 2011 fanns även en kommunal skola för 

årskurs F-5 samt förskola i Gabrielstorp. På grund av ett för litet elevunderlag har skolan nu 

stängt och kommunen har sålt fastigheten. Vid Ankaruddens hamn finns verksamheter i form av 

bland annat hamn- och fiskenäring, en privat båtklubb samt en restaurang. På ön bedrivs 

småskaligt jordbruk vid Herrhamra gård och skogsbruk. Ett fåtal små hantverks- och 

servicenäringar finns.  

Torö stenstrand är mycket omtyckt för vind-, våg- och kitesurfing. Här har vid flera tillfällen 

hållits SM-tävlingar i vågsurfing 

Torövägen, väg 528, slingrar sig fram genom skärgårdslandskapet. Torölandet (Torö, Svärdsö och 

Oxnö) förbinds med fastlandet genom Tottnäsbron vid norra Oxnö. Torövägen trafikerades år 

2003 av cirka 958 fordon/dygn, varav cirka fem procent var tung trafik enligt Trafikverkets 

mätningar. Från 2003 fram till idag har troligtvis trafiken ökat. På sommaren ökar också trafiken 

mycket till följd av sommarstugegäster och turister. Hastigheten är begränsad till 70 km/h 

respektive 50 km/h på vissa sträckor under delar av året. 1 juni – 31 augusti gäller 50 km/h på 

större delen av vägen förutom kring Gabrielstorp där 30 km/h gäller. Torö har bussförbindelse 

från Ankarudden till Nynäshamns station med cirka nio turer per dag i vardera riktningen. Från 

Ankarudden, på södra Torö, finns båtförbindelse till Öja/Landsort.  

 

Naturvärden 

Torö har en mångskiftande natur och rymmer i sin helhet mycket stora naturvärden. Öns storlek, 

och dess läge i mellanskärgården i länets sydligaste del, medför särskilt gynnsamma klimatiska 

förhållanden och bidrar till öns ovanligt rika växt- och djurliv. Torö har en mycket intressant 

insektsfauna med bland annat flera sällsynta fjärilsarter. Ön har också en ytterst viktig funktion 

för våra flyttfåglar. Många fågelskådare dras till Torö, Ankarudden, Läskär och framförallt Ören, 

då ett imponerande fågelliv kan beskådas på dessa platser.  

Norviken och Byviken är viktiga reproduktionslokaler för olika fiskarter. Byviken är en 

gäddlekplats och bör därför inte belastas med några anläggningar som båthamn eller något 

ytterligare utsläpp av avlopp. Asköfjärden är viktig för fisket. 

Stora sammanhängande hällmarker utgör den viktigaste vegetationstypen i de kustnära delarna av 

ön. I bergrundens sprickzoner återfinns våtmarker (vitmossekärr eller alkärr). De inre delarna av 

ön är mycket varierande. Olika skogstyper omväxlar med hagmarker och åkermark. Skogarna har 

tidigare betats och håller på att växa igen med delvis mycket rik flora. Ädellövskogsdungar 

förekommer och en del lundpartier hyser en exklusiv flora, som tillkommit tack vare en lång 

förekomst av ädellövträd. En del äldre hagmarker har planterats med barrskog. En del natur är 

skyddad genom naturreservat (Ören), djur- och växtskyddsområden samt naturminne. Det finns 

också värdefulla våtmarker och nyckelbiotoper som är i behov av skydd, dessa har pekats ut i 



  

 

kommunens översiktsplan (2012). Naturinventeringen (1988-90/2009) pekar ut värdefulla 

områden (klass I, II och III) som bör bevaras. Läs mer i den fullständiga naturinventeringen.  

 

Kulturmiljö 

Kulturhistoriskt värdefulla områden är Torö kyrka, Torö by och Herrhamra gård 

(Kulturmiljöprogram 1983). Villa Torsvi är byggnadsminnesmärkt. Torö kyrka och Herrhamra gård 

är dessutom så kallade kulturhistoriskt värdefulla närmiljöer. Vid exploatering i området måste 

stor hänsyn tas till dessa värden.  

Torö kyrka ligger i en smal dalgång och omges av ett kuperat odlingslandskap. Kyrkan byggdes i 

slutet av 1600-talet. 1719 skadades kyrkan under rysshärjningarna, men restaurerades senare 

under 1700-talet. År 2011 totalrenoverades kyrkan. Torö kyrka är ett exempel på de små 

gudstjänstlokaler som byggdes i de glest befolkade skärgårdsförsamlingarna. 

Öster om kyrkan ligger Storbyn, en gång den största byn på Torö, med cirka fyra gårdar. Idag 

finns här en välbevarad parstuga med ekonomibyggnader från sekelskiftet 1900. 

Herrhamra nämns som säteri första gången under 1660-talet, den nuvarande huvudbyggnaden 

uppfördes 1850. Herrhamra har varit det enda säteriet på Torö. Norr om gården kantas vägen av 

bokträd. Herrhamra är i övrigt omgiven av trädgårdsanläggningar. Söder om Herrhamra finns en 

liten begravningsplats, som kallas för Lotskyrkogården och som utnyttjats åtminstone sedan 

1600-talet. Begravningsplatsen är intressant därför att den ursprungligen främst använts av 

lotsarna vid Öja. På Ankarudden finns en timrad väderkvarn. Kvarnen vid Ankarudden är den 

enda bevarade kvarnen i kommunen.  

Villa Torsvi är klassat som byggnadsminne och byggdes år 1914 åt konstnären J A G Acke efter 

hans egna ritningar. På Larsviksklubben, öster om Torsvi, ligger två välbevarade knuttimrade 

sjöbodar med gavelsvalar och bindtak av vass. En hel del fornlämningar finns norr om Torö 

kyrka, Nabben och väster om Svärdsö gård. 

 



  

 

 



  

 

Riksintressen 

Hela Torö omfattas av riksintressen för högexploaterad kust/rörligt friluftsliv samt militärt 

samrådsområde. Sydöstra delen av Torö omfattas även av riksintresse för naturvård. Hamnen vid 

Ankarudden är av riksintresse för transportkommunikation.  

 

Det har länge funnits ett intresse att utveckla Torö men vatten- och avloppssituationen har varit 

begränsande. I samband med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp bedöms Torö vara det 

område i sydvästra skärgården som är mest lämpligt för utveckling då det finns service och 

verksamheter på flera ställen på ön. Nya bostäder och verksamheter som främjar 

landsbygdsutveckling eller besöksnäring kan tillkomma på ön. Ankarudden kan med fördel 

utvecklas mot att bli en starkare hamn med restauranger och verksamheter som främjar 

besöksnäringen. Gabrielstorp är lämpligt för utveckling av nya bostäder. Det kommunala 

bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder har tillsammans med markägare planerat parhus och villor i 

Bråten, väster om Torövägen (planprövningen är vilande).  

Vid nybyggnad av boningshus nära Torövägen bör byggnaden placeras så, att 

ekvivalentbullernivån 55 dB (A) inte överskrids utomhus vid huset. Särskild bullerutredning bör 

normalt erfordras i sådana lägen. 

Idag begränsas framkomligheten över Tottnäsbron på grund av att bron är enkelriktad. Om en 

utveckling ska kunna ske på Torö måste broförbindelsen ses över.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Ekudden och Norrskog är belägna på norra Torö och utgörs 

av 89 fastigheter.  De flesta fastigheter i Ekudden ligger på 

cirka 2 500 – 6 000 m2, vissa fastigheter med vattenområden är 

betydligt större. I Norrskog är tomterna på cirka 5 000-6 000 

m2. Bebyggelsen består av en blandning av fritidshus och 

permanenthus. Terrängen är kuperad och bebyggelsen är ofta 

placerad på höjderna.   

Delar av Ekudden är planlagt (B530- 1959/1988). Den 

ursprungliga planen medgav en byggrätt på 150 m2 för 

huvudbyggnad men begränsades under 1980-talet till 60 

respektive 65 m2. 

En del vägar i området är branta. I området finns ingen 

service. Nästan alla fastigheter ligger inom 700 meters 

fågelvägsavstånd till busshållplatser på Torövägen (väg 528). 

I de orörda delarna finns området finns mycket höga 

naturvärden (klass II) samt tysta områden som bör bevaras. 

Inom området gäller generellt 100 meters strandskydd. På vissa 

delar har strandskyddet upphävts.  

Nästan alla byggnader ligger ovanför lägsta grundläggningsnivå 

(2012) och bedöms därmed inte riskera översvämmas vid 

ökade havsnivåer.  

De fastigheter som ligger närmast Torövägen kan eventuellt 

vara störda av buller.  

 

De fastigheter som uppfyller krav för permanentstandard kan 

medges utökad byggrätt. Avstyckningar kan tillåtas i Norrskog 

där avståndet till kollektivtrafiken uppfylls. I övrigt är inte 

området lämpligt för nyexploatering främst på grund av höga 

naturvärden, tysta områden och strandskydd.  

Området planeras anslutas till kommunalt VA år 2025. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

Området Storudden är beläget på nordvästra Torö och utgörs 

av 172 fastigheter med tomtstorlekar på cirka 2 000 m2. 

Bebyggelsen består av både fritidshus (sportstugor) och större 

bostadsbebyggelse från 1960- och 70-talet. Byggnaderna är ofta 

väl anpassade till terrängen och är lokaliserade på klippor och 

berg. Vägarna i området är smala och grusade. 

Nästan hela området är planlagt (B570 – 1968/1988). För några 

enstaka fastigheter har detaljplanen upphävts och de saknar idag 

detaljplan. Den ursprungliga detaljplanen från 1968 medgav 

byggrätter på 60 respektive 120 m2 för huvudbyggnad men år 

1988 minskades byggrätterna till 60 m2. Inom planområdet är 

strandskyddet upphävt för kvartersmark, men utanför gäller 100 

respektive 300 meters strandskydd.  

I området finns ingen service eller handel. Busshållplats finns på 

Torövägen (väg 528), på cirka 1 000 - 1 500 meters avstånd 

(fågelvägen) från området.  

Både inom och i anslutning till området finns höga naturvärden 

och jordbruksmark. 

De flesta byggnader ligger ovanför lägsta grundläggningsnivå 

(2012) men ett antal huvudbyggnader och 

komplementbyggnader riskerar översvämmas vid ökade 

havsnivåer. Området bedöms inte vara utsatt för risk för 

bullerstörningar.  

 

De fastigheter som uppfyller krav för permanentstandard kan 

medges utökad byggrätt. Utbyggnad av välbevarade sportstugor 

ska ske omsorgsfullt. Hur detta ska ske kommer att beskrivas i 

samband med att ny detaljplan tas fram för området.  

Området anses inte vara lämpligt för ytterligare bebyggelse 

genom avstyckning eller nyexploatering, främst på grund av att 

området omfattas av strandskydd och att det ligger långt från 

kollektivtrafik.  

Området kan anslutas till kommunalt VA tidigast år 2022.  

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

Sågsten är beläget vid Torös östra kust och utgörs av cirka 

129 fastigheter med tomtstorlekar på cirka 2 500 - 3 500 m2. 

Området består av en blandning av fritidshus och 

permanenthus, huvudsakligen från 1950- och 60-talen. 

Byggnaderna är ofta väl anpassade till terrängen och är 

lokaliserade på berg. Vägarna i området är smala och 

grusade. 

Nästan hela området omfattas av detaljplan (B528 – 

1958/1988; B538 – 1960/1988; B582 -1972/1988). Endast 

ett fåtal fastigheter i nordost saknar detaljplan. Planerna 

medgav ursprungligen en byggrätt på cirka 150 m2 för 

huvudbyggnad men begränsades under 1980-talet till cirka 

60 m2 för huvudbyggnad.  

Området omgärdas av mycket höga respektive höga 

naturvärden (klass II och III).  I området gäller 100 

respektive 300 meters strandskydd, dock har det blivit 

utsläckt inom vissa delar.  

I området finns ingen service eller handel. Busshållplats 

finns på Torövägen (väg 528) på cirka 1 400 - 1 900 meters 

avstånd (fågelvägen) från området.  

I området bedöms inte föreligga risk för störningar från 

trafik. Majoriteten av fastigheterna ligger ovanför lägsta 

grundläggningsnivå och riskerar inte att översvämmas. 

 

De fastigheter som uppfyller krav för permanentstandard 

kan medges utökad byggrätt. Området anses inte vara 

lämpligt för ytterligare bebyggelse genom avstyckning eller 

nyexploatering huvudsakligen på grund av att området 

omfattas av strandskydd och att det ligger på för stort 

avstånd från kollektivtrafik. 

Området kan anslutas till kommunalt VA tidigast år 2022. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Gabrielstorp är beläget mitt på Torö i anslutning till Torövägen 

(väg 528). Området utgörs av cirka 40 fastigheter varav de 

flesta ligger öster om Torövägen. Bebyggelsen är en blandning 

av fritidshus och permanentbebyggelse. Området omfattas av 

detaljplan (B550) från 1963 med tillägg från 1988 då bland 

annat byggrätten för huvudbyggnader begränsades från 120 m2 

till 60 m2. Området ligger i anslutning till Torö livs där det 

finns livsmedel samt försäljning av drivmedel. Fram till början 

av 2010-talet låg Torö skola i Gabrielstorp i anslutning till 

Torövägen. 

Landskapet är relativt flackt. Bebyggelsen omgärdas av både 

skogs-, åker- samt ängsmark.  

All bebyggelse i området ligger inom 700 meters avstånd 

(fågelvägen) till kollektivtrafik. Busshållplaster finns på 

Torövägen både i anslutning till Torö livs och intill den före 

detta skolan. En stor del av bebyggelsen ligger i nära anslutning 

till Torövägen vilket medför att det kan finnas viss risk för 

buller och störningar från trafiken på Torövägen. I samband 

med detaljplaneläggning bör ljudförhållandena studeras 

närmare.  

 

Gabrielstorp är det område på Torö i sydvästra skärgården 

som bedöms vara mest lämpligt för utveckling i samband med 

utbyggnad av kommunalt VA. Här finns redan viss etablerad 

service och området kan med fördel utvecklas med fler 

bostäder och verksamheter för att skapa ett större underlag för 

service och arbetsplatser i skärgården. 

Nynäshamnsbostäder och en privat markägare har påbörjat 

planläggning för nya parhus och villor i Bråten på västra sidan 

om Torövägen. Planarbetet har sedan en tid tillbaka varit 

vilande på grund av frågor kring vattenförsörjningen  

Vid en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kan de 

fritidshusfastigheter som uppfyller krav för permanentstandard 

medges utökad byggrätt. Nya bostäder kan även tillkomma 

genom avstyckningar och nyexploatering i området. 

Området planeras anslutas till kommunalt VA år 2025. 

 



  

 

 

 

 

  



  

 

 

Områdena Malmen/Verkarö (22) och Trevik/Mjösund (23) är 

belägna på östra Torö strax intill Gabrielstorp. 

Malmen/Verkarö utgörs av cirka 37 fastigheter med 

tomtstorlekar på cirka 1 700 – 3 000 m2. Bebyggelsen består 

av en blandning av fritidshus och enbostadshus, 

huvudsakligen från 1960-talet. Vägarna är smala och grusade. 

Hela området är planlagt (B567-1968/1988; B534-1959). 

Byggrätterna i planen för Södra Verkarö minskades 1988 till 

70 m2 för huvudbyggnad från tidigare en totalyta på maximalt 

120 m2 för huvudbyggnad och komplementbyggnad.  

Trevik/Mjösund utgörs av cirka 95 fastigheter med 

tomtstorlekar på cirka 2 000 - 3 500 m2, men en del fastigheter 

är betydligt större. Bebyggelsen består av en blandning av 

fritidshus och enbostadshus, huvudsakligen från 1950- till 70-

talen. Vägarna är smala och grusade. Delar av området är 

planlagt (B532-1958; B542 - 1961/1988; B571-1969/1988; 

B573-1970/1988;).  För de planer som ursprungligen medgav 

en byggrätt för större bostadshus har byggrätten minskats till 

omkring 60 m2 för huvudbyggnad. I Mjösund finns även en 

äldre plan som inte är genomförd.   

I områdena finns några äldre torp, idag ombyggda till 

sommarbostäder. Gården Trevik var förr bondgård under 

Herrhamra. 

I områdena finns ingen service eller handel. Busshållplatser 

finns på Torövägen (väg 528), cirka 900 - 2 000 meter 

(fågelvägen) från områdena. 

Både inom och i anslutning till bebyggelseområdena finns 

mycket höga respektive höga naturvärden (klass II och III). 

Längs kusten utanför områdena gäller strandskydd på 100 

respektive 300 meter.  

Inom området bedöms inte föreligga risk för störningar från 

Torövägen. En del fastigheter ligger under lägsta 

grundläggningsnivå (2012) och riskerar därmed översvämmas 

vid ökade havsnivåer.   

 

 

 

 



  

 

De fastigheter som uppfyller krav för permanentstandard kan medges utökad byggrätt. Området 

anses inte vara lämpligt för ytterligare bebyggelse genom avstyckning eller nyexploatering 

huvudsakligen på grund av att området ligger på för stort avstånd till kollektivtrafik.  

Området planeras anslutas till kommunalt VA år 2027. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  



  

 

 
  



  

 

  



  

 

Lisö är en halvö, perifert belägen i sydvästra delen av kommunen. Från Bro/Solbacken (i 

korsningen Hästnäsvägen/Lisövägen) är avståndet till Ösmo cirka 15 kilometer, till Spångbro 

cirka nio kilometer och till Nynäshamn cirka 20 kilometer. Från Bro/Solbacken är avståndet till 

södra Lisö ytterligare cirka åtta kilometer. På ön finns flera mindre bebyggelsegrupper bestående 

av främst fritidshus från mitten av 1900-talet.  Nästan 1 000 fastigheter på Lisö planeras anslutas 

till det kommunala VA-nätet. 

Lisövägen (väg 534) löper mitt genom ön. Vägen är förhållandevis smal men sikten är för det 

mesta god. Trafikverkets mätningar från år 2007 visade att totalt cirka 1 000 fordon trafikerade 

väg 534 ett genomsnittligt dygn, varav 5 % var tung trafik. Buss 856 går mellan Södra Lisö och 

Spångbro.  

Vid Brebol på Lisö har en livsmedelsbutik drivits sedan år 1910. Den är numera nedlagd. 

Natur 

Skogklädda bergshöjder med mycket varierade skogstyper dominerar framför allt Lisös sydvästra 

och södra del. Hällmarkstallskog, barr- och blandskog och en del olika våtmarkstyper 

förekommer. I skogsmarkerna återfinns arter som gran, tall, asp, sälg, en, björk, skvattram, 

harsyra, grönpyrola, ljung, lingon, kattfot, revlummer, murgröna och blåmunkar. Östra delen 

utgörs av ett kulturlandskap med stora åkrar, hagmarker och strandbeten som till största delen 

befinner sig i ett igenväxningsskede. I det igenväxande kulturlandskapet förekommer fortfarande 

en del artrika och hävdgynnade växtsamhällen. Vanligt förekommande växter i dessa områden är 

slån, nyponros, en, småborre, bergmynta, blåsippa, nattviol, smultron, liljekonvalj, gullviva och 

backnejlika. I åkrarna växer blåklint. De strandnära delarna är i stor utsträckning ianspråktagna 

för fritidsbebyggelse. Enligt naturinventeringen finns stora områden med höga naturvärden (klass 

III) samt flera områden med mycket höga naturvärden (klass II). Dessa återfinns ibland annat i 

Annehill – Vreta, Hästnäsviken, Hästnäs – Revudden, Eklötsmaren, Gärdsholmen – 

Skärlingeviken, Skärlinge, Dyvik - Svalbol – Skogalund samt Maren. 

 

Kulturmiljö 

På Lisö finns fortfarande ett stort antal bevarade dagsverkstorp som tidigare lydde under Fållnäs. 

Två större gårdar finns också; Stennäs och Skärlinge. Stennäs byggnader är från 1800-talet och 

här finns också två tegelklädda arbetarbostäder från 1920-tal. I närheten av Stennäs ligger 

Sandtäppan, en sommarstuga ritad av E G Asplund för eget bruk och uppförd 1937. 

 

Avsikten är att den befintliga bebyggelsen på Lisö ska kunna medges utökad byggrätt till 

motsvarande en permanentstandard (cirka 120 m2) där det är lämpligt, se närmare beskrivning på 

sidan 19 under inledningsavsnittet för områdesbeskrivningarna. På grund av de stora avstånden 

samt en gles kollektivtrafik med mellan fyra och sju avgångar mot Spångbro (linje 856) per dag 

bedöms Lisö inte vara lämpligt för utveckling av ny bostadsbebyggelse genom avstyckningar och 

nyexploatering. Kommunen ser däremot gärna en utveckling mot turism och besöksnäring samt 

traditionella jordbruksnäringar. Nya anläggningar ska kopplas till det kommunala VA-nätet. 

 

 



  

 

 

Sandvik (delområde 24) och Hästnäs (delområde 25) är 

belägna på västra Lisö och utgörs av 269 respektive 58 

fastigheter med tomtstorlekar på cirka 2 700 – 4 000 m2. 

Bebyggelsen består av en blandning av fritidshus och 

bostadshus från 1950- och 1960-talet. Bebyggelsen är högt 

belägen. Flera av vägarna i området är privata och försedda 

med bommar med lås. Infartsvägarna är smala och grusade.  

Inom områdena finns ingen service. Busstrafik finns på 

Lisövägen (väg 534). Turtätheten är begränsad med mellan 

fyra och sju avgångar per dag. Fastigheterna ligger på cirka 

600 - 2 000 meters avstånd (fågelvägen) till kollektivtrafik, 

men endast några fastigheter längst norrut i Sandvik ligger 

inom 700 meters avstånd från busshållplats.   

Samtliga fastigheter omfattas av detaljplan (B519 - 1956/1988; 

B523 - 1963/1988; B556-1965/1988). Tillägg gjordes till 

planerna under 1980-talet för att bland annat begränsa 

byggrätterna för huvudbyggnaderna till 60 m2. Strandskyddet 

är utsläckt för kvartersmark inom hela området utom för en 

fastighet i nordvästra Hästnäs. 

I Sandvik ligger befintlig bebyggelse utom enstaka 

komplementbyggnader ovanför lägsta grundläggningsnivå 

(2012) och bedöms därmed inte riskera översvämmas vid 

ökade havsnivåer. Endast någon enstaka komplementbyggnad 

ligger under kommunens gräns för lägsta grundläggningsnivå 

(2012). 

I Hästnäs ligger den mesta bebyggelsen ovanför lägsta 

grundläggningsnivå (2012) men ett par fastigheter som ligger 

låglänt i de centrala delarna av området kan riskera 

översvämning vid ökade havsnivåer.  

 

De fastigheter som uppfyller krav för permanentstandard kan 

medges utökad byggrätt. Områdena är inte lämpliga för 

avstyckningar eller nyexploatering på grund av stora avstånd 

till kollektivtrafik, service och arbetsplatser. Sandvik planeras 

anslutas till kommunalt VA år 2027 och Hästnäs år 2028. 

 

 



  

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 
 

  



  

 

 



  

 

 

Kättelholmen är beläget längs Lisös västkust och består av 

cirka 37 fastigheter. Tomtstorlekarna varierar mellan cirka 

2 500 m2 och cirka nio hektar, men majoriteten ligger på cirka 

10 000 – 20 000 m2. Vägarna i området är försedda med 

låsbara bommar. Området saknar detaljplan. I området gäller 

100 meters strandskydd. Utanför området är strandskyddet 

utvidgat till 300 meter.  

Fastigheterna ligger på cirka 1 000 meters avstånd 

(fågelvägen) till kollektivtrafik. Busshållplatser finns på 

Lisövägen (väg 534). 

I området omkring Kättelholmen, samt inom en del 

fastigheter i de norra respektive södra delarna, finns höga och 

högsta naturvärden (klass III och klass I) enligt 

naturinventeringen. 

På omkring tio fastigheter ligger bebyggelsen under lägsta 

grundläggningsnivå (2012) vilket innebär att de riskerar 

översvämmas om havsnivån stiger. Området ligger långt från 

Lisövägen och bedöms inte vara utsatt för buller eller andra 

störningar på grund av trafiken. 

 

De fastigheter som uppfyller krav för permanentstandard kan 

medges utökad byggrätt. Området är inte lämpligt för 

avstyckningar eller nyexploatering främst på grund av stora 

avstånd till kollektivtrafik, service och arbetsplatser. 

Området planeras anslutas till kommunalt VA år 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 

Skärlinge fritidsby är beläget på östra Lisö. Området utgörs av 

cirka 275 fastigheter med tomtstorlekar på omkring 500 m2. 

Bebyggelsen består fritidshus från 1960-talet och har en 

mycket tidstypisk karaktär. En del hus har byggts till något 

under årens lopp. Området har två större huvudvägar varifrån 

mindre tillfartsvägar leder till fritidshusen. Bilparkeringsplatser 

ligger samlat i större områden i anslutning till den större vägen 

som löper genom Skärlinge. Samtliga vägar är grusade och 

relativt smala.  

Längs den större vägen finns en del verksamheter, bland 

annat en kiosk/enklare servering, Blåklockan galleri och 

silversmide. I området finns också en fotbollsplan, båtbryggor 

och badplats. 

Landskapet är ganska flackt men inom området finns en del 

klippor och höjder. Bebyggelsen är anpassad till terrängen. 

Området omringas av höga naturvärden (klass II enligt 

naturinventeringen).  

Fritidshusen omfattas av detaljplan (B560) från 1966 med 

tillägg som gjorts 1988 då bland annat byggrätterna för 

huvudbyggnad minskades från 70 m2 till 60 m2. Inom 

planområdet är strandskyddet utsläckt för kvartersmark, 

utanför gäller 300 meters strandskydd. 

Av fastigheterna i området ligger drygt hälften inom 700 

meters avstånd (fågelvägen) till kollektivtrafik. Övriga 

fastigheter ligger på cirka 700 - 1 200 meters avstånd till 

busshållplatsen på Lisövägen (väg 534). 

Vissa delar av området är under lägsta grundläggningsnivå 

(2012) och riskerar översvämmas vid ökade havsnivåer. 

Området bedöms inte vara utsatt för störningar från buller.  

 

Tomterna i området är mycket små och bebyggelsen har 

anpassats till tomterna. Det finns inte möjlighet att utöka 

byggrätten för att tillåta permanentstandard. Området 

planeras anslutas till kommunalt VA kring år 2030. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Dyvik är beläget på Lisös västkust kring Dyviken. Norra 

Dyvik utgörs av 85 fastigheter. Tomtstorlekarna varierar 

mellan cirka 4 000 och 10 000 m2, men ett antal tomter är upp 

emot 20 000 - 30 000 m2. Bebyggelsen består huvudsakligen 

av fritidshus och ofta högt belägen. Många av vägarna i 

området är privata försedda med bommar med lås. 

Infartsvägarna är smala och grusade. 

 

Åtta fastigheter i sydöstra Dyvik omfattas av 

områdesbestämmelser (OB 1002-1992) som reglerar bland 

annat byggrätten för huvudbyggnader (60 m2). Övriga 

fastigheter saknas plan.  

Av fastigheterna i området ligger drygt hälften inom 700 

meters avstånd (fågelvägen) till kollektivtrafik. Busshållplaster 

finns på Lisövägen (väg 534) vid Maren och Lindholmen. 

Övriga fastigheter ligger på cirka 700 - 1 000 meters avstånd 

till kollektivtrafik. 

I området gäller 100 meters strandskydd längs kusten. 

Bebyggelsen angränsar till områden med mycket höga 

naturvärden (klass II).  

Den mesta bebyggelsen ligger ovanför lägsta 

grundläggningsnivå (2012) och bedöms därmed inte riskera 

översvämning vid ökade havsnivåer. Då området ligger långt 

från Lisövägen bedöms inte området vara utsatt för buller 

eller andra störningar från trafiken.  

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till 

permanentstandard kan medges utökad byggrätt.  

Området planeras anslutas till kommunalt VA år 2030. 

 

 



  

 

  



  

 

 

Södra Lisö utgörs av Grytnäs, Lindholmen och Lisökalv. 

Området omfattar cirka 143 fastigheter. Tomtstorlekarna 

varierar mellan cirka 2 000 och 20 000 m2. Bebyggelsen består 

en blandning av bostadshus och fritidshus från 1950-talet. 

Vägarna i området är smala och grusade och i behov av 

upprustning. 

Delar av Lisökalv är planlagt. Den ursprungliga planen (B511 – 

1953/1988) medgav en byggrätt på cirka 150 m2 för 

huvudbyggnad. År 1988 minskades byggrätterna till cirka 60 m2 

för huvudbyggnad.  

Inom området finns ingen service eller handel. Majoriteten av 

fastigheterna ligger inom 700 meters avstånd (fågelvägen) till 

kollektivtrafik. Övriga fastigheter ligger på maximalt 1 000 

meters avstånd från busshållplats.  

De inre delarna av Lisö innehåller höga naturvärden (klass III). 

Landskapet innehåller åkrar, igenväxande hagmarker och 

barrskogar. Där finns rik och omväxlande flora med förekomst 

av hotade arter samt känsliga vattenområden. Inom området 

gäller 100 meters strandskydd, men det är utsläckt inom det 

detaljplaneområdet.  

En del bebyggelse ligger under lägsta grundläggningsnivå 

(2012) och riskerar därmed översvämmas vid stigande 

havsnivåer. Den befintliga bebyggelsen bedöms inte vara utsatt 

för trafikstörningar såsom buller. 

 

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till 

permanentstandard kan medges utökad byggrätt. 

Området planeras anslutas till kommunalt VA år 2030. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  



  

 

 

Maren är beläget på södra Lisö i anslutning till Lisövägen. 

Området utgörs av cirka 21 fastigheter med tomtstorlekar på 

cirka 3 200 - 4 800 m2. Bebyggelsen består huvudsakligen av 

fritidshus från 1960-talet. De flesta byggnader är högt 

belägna. Vägarna i området är smala och grusade.  

Alla fastigheter utom gården i väster omfattas av detaljplan 

(B536). Den ursprungliga planen togs fram 1960 och medgav 

då byggrätt på cirka 150 m2 för huvudbyggnad. Byggrätterna 

begränsades till cirka 60 m2 för huvudbyggnad år 1988. Alla 

fastigheter ligger inom 700 meters avstånd (fågelvägen) till 

kollektivtrafik. Busshållplats finns på Lisövägen i direkt 

anslutning till bebyggelsegruppen.  

Bebyggelsegruppen ligger mitt i ett område som innehåller 

höga naturvärden (klass III enligt naturinventeringen).  

Den befintliga bebyggelsen ligger ovanför lägsta 

grundläggningsnivå (2012) och bedöms i nuläget inte riskera 

översvämning. Enstaka byggnader som ligger närmast 

Lisövägen (väg 534) kan eventuellt vara utsatta för störningar 

från Lisövägen.  

 

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till 

permanentstandard kan medges utökad byggrätt.  

Området planeras anslutas till kommunalt VA år 2028. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

Frönäs är beläget på östra Lisö. Området utgörs av cirka 92 

fastigheter med tomtstorlekar på cirka 2 700 - 3 800 m2, samt 

enstaka större fastigheter på cirka 5 000 - 6 000 m2. 

Bebyggelsen består huvudsakligen av fritidshus från 1960-talet. 

Terrängen är kuperad och bebyggelsen är placerad på 

höjderna. Vägarna i området är smala och grusade och 

försedda med låsbara bommar. 

Alla fastigheter omfattas av detaljplan (B525-1958/1988). Den 

ursprungliga planen medgav då byggrätt på cirka 150 m2 för 

huvudbyggnad. År 1988 begränsades byggrätterna till cirka 60 

m2 för huvudbyggnad.  

Endast ett fåtal fastigheter ligger inom 700 meters avstånd 

(fågelvägen) till kollektivtrafik. Busshållplatser finns vid Maren 

och Skärlinge. De flesta fastigheter ligger på mellan cirka 700 

och 1 000 meters avstånd (fågelvägen) från busshållplatserna.   

Väster om bebyggelsen finns områden med mycket höga(klass 

II) respektive höga naturvärden (klass III) naturvärden. 

Strandskyddet är utsläckt inom planområdet för kvartersmark, 

söder om Frönäs gäller 100 meters strandskydd.  

Frönäs ligger avskilt från Lisövägen och bedöms inte vara 

utsatt för risk för störningar från vägen. Bebyggelsen är 

lokaliserad högt på berg och ligger en bra bit över lägsta 

grundläggningsnivå (2012) och bedöms därmed inte riskera 

översvämning vid höjda havsnivåer.  

 

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till 

permanentstandard kan medges utökad byggrätt.  

Området planeras anslutas till kommunalt VA år 2027. 

  



  

 

 

 

 
  



  

 

Anläggningsavgift VA En VA-anläggningsavgift tar kommunen ut efter att 

kommunen upprättat en förbindelsepunkt till en fastighet eller 

en förenings interna VA-nät, det vill säga gjort det möjligt för 

fastighetsägaren/na att koppla på ledningarna från sin 

tomt/anslutningspunkt. Avgiften varierar bland annat 

beroende på tomtytans storlek. Avgiften är en engångsavgift 

som fastighetsägaren även måste betala om fastighetsägaren 

bygger ut så att antalet lägenheter eller bruttoarean ökar. 

Avloppsvatten Spillvatten (vatten från bad, disk och toalett) och dagvatten 

(regn, tak och smältvatten från hårdgjorda ytor). 

Brukningsavgift VA Brukningsavgift är en avgift fastighetsägaren betalar årligen 

för att fastighetsägaren har kommunalt vatten och/eller 

avlopp. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den 

rörliga delen beror på hur mycket vatten som används och 

mäts med vattenmätare. Den fasta delen består dels av en 

grundavgift som påverkas av antalet mätare och storleken på 

mätarna, dels en avgift för dagvattenavledning. 

Detaljplan En detaljplan är en plan för markanvändning, utformning av 

bebyggelse med mera i ett mindre geografiskt område. 

Lokaltyp, maximalt antal våningar, byggnadsarea och platser 

för tekniska anläggningar är några saker som kan tas upp i en 

detaljplan. Detaljplanen är juridiskt bindande och 

kommunerna har planmonopol. Byggnadsplan och stadsplan 

är äldre begrepp för samma slags regleringsdokument.  

Enskilda VA-anläggningar Enskilda VA-anläggningar är sådana som inte är anslutna till 

det kommunala VA-nätet. De kan vara enskilda lösningar som 

används av en enda fastighet eller vara 

gemensamhetsanläggningar som nyttjas av ett område med 

flera fastigheter. Kommunens miljökontor (i Nynäshamns fall 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund) har tillsyn på de 

enskilda VA-anläggningarna enligt miljöbalken. 

FÖP Fördjupad översiktsplan, kan till exempel göras för ett 

avgränsat geografiskt område i kommunen. 

Grundvatten Vatten som finns i och under marken i så kallade akvifärer. 

Lägsta grundläggningsnivå Nynäshamns kommun har i översiktsplanen angett en riktlinje 

om lägsta grundläggningsnivå för nybyggnation. Lägsta tillåtna 

grundläggningsnivån (för hus gäller grundsulan) för 

samhällsviktig verksamhet är 2,5 meter över 



  

 

normalvattennivån (i höjdsystemet RH 00 motsvarar detta + 

2,14 meter)och för övrig bebyggelse 2 meter över 

normalvattennivån (i höjdsystemet RH 00 motsvarar detta + 

1,64 meter). Nya regionala riktlinjer är under framtagande. 

Miljökvalitetsmål Av riksdagen beslutade miljörelaterade mätbara mål. 

Kommunen har fattat lokala miljömål som gäller för 

Nynäshamn vilka är baserade på de nationella målen. 

Permanentstandard I dokumentet avses bostadsfastighet med omkring 120 m2 för 

huvudbyggnad. 

Randfastighet Fastigheter som gränsar till eller som ligger mycket nära 

kommunens VA-verksamhetsområden. För det mesta ligger 

randfastigheterna på ett (land)avstånd om 0-200 meter från 

gränsen för VA-verksamhetsområdet. 

Recipient Vattendrag, sjö eller hav som tar emot vatten från mänsklig 

(antropogen) aktivitet. 

Samfällighet Juridiskt bindande förening bestående av fler än en fastighet 

med syfte att hantera gemensamhetsanläggningar med mera. 

SGU Sveriges geologiska undersökning  

SMOHF Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, är Nynäshamns, 

Tyresö och Haninge kommuners gemensamma miljökontor 

med bland annat miljö- och hälsoskyddstillsyn.  

Strandskydd Strandskydd gäller normalt inom 100 meter från strandlinjen 

på både land och ut i vattnet vid hav, sjöar och vattendrag. I 

vissa fall är strandskyddet utökat till 300 meter av 

Länsstyrelsen. Syftet med strandskyddet är att säkra 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur och 

växtlivet på land och i vatten. För att till exempel uppföra en 

ny byggnad inom strandskyddat område måste ett särskilt skäl 

finnas för dispens. Ett exempel på ett särskilt skäl är att ett 

område redan är ianspråktaget på ett sätt som saknar betydelse 

för strandskyddets syften. Förordningarna om strandskydd 

regleras i miljöbalken. 

VA Vatten och avlopp 

VA-verksamhetsområde Juridisk enhet för den fysiska platsen där allmänna 

vattentjänster förekommer. Inom verksamhetsområdet är 

kommunen huvudman samt driver och förvaltar 

anläggningarna. 



  

 

Vattentjänstlagen Lagen om allmänna vattentjänster syftar till att säkerställa att 

vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang 

om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 

eller miljön. Lagen behandlar bland annat kommunens 

skyldighet att ordna vattentjänster. 

ÖP Översiktsplan, kommunens viljeinriktning för långsiktig mark- 

och vattenanvändning. 

Övergödning Obalans i naturliga vattenförekomster på grund av tillförsel av 

näring. 

 

 

 

  



  

 

 


