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Samråd detaljplan Kopparmora 2:224

Förslag till beslut

Förslag till detaljplan för Kopparmora 2:224 m fl skickas ut på samråd

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens planutskott

Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att ändra den befintliga markanvändningen centrumändamål till
bostäder för att kunna möjliggöra fyra flerbostadshus på fastigheten Kopparmora 2:224.
Byggnadernaföreslås uppföras i två våningar. För att anpassa byggnaderna till topografin
utformas husen i den västra och mittersta delen av planområdet som suterränghus, det vill
säga med utskjutande/längre övervåningar som landar uppe på en höjd i planområdets norra
del. Totalt planeras 26-27 bostäder.

Norr om Evlingevägen planläggs föranläggandet av en pumpstation kopplat till planområdets
VA. Från Evlingevägen och längs Saltarövägens norra sida planläggs det fören gång- och
cykelväg.

Bakgrund
Planområdet är beläget i kilen mellan Evlingevägen och Saltarövägen sydväst om
bostadsområdet Norra Kopparmora. Planområdet omfattar fastigheten Kopparmora 2:224 och
delar av fastigheterna Älvsby 1:12, Kopparmora 2:1 och Kopparmora 2:228. Planområdet
sträcker sig från strax norr om Evlingevägen till Saltarövägen i söder. I väst avgränsas
planområdet av Evlingevägen, fastigheten Älvsby 1:13 och gång- och cykelvägen från Älsvby
industriområde. I öst avgränsas planområdet av skog och Lanternvägen.
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Översiktskarta över planområdets lokalisering. 
 
Planområdet omfattas sedan tidigare av flera detaljplaner. Enligt gällande byggnadsplan får 
Kopparmora 2:224 nyttjas för centrumändamål, vilket i detta fall innebär att fastigheten 
endast kan användas till butiker, samlings- och föreningslokaler och för byggnader 
erforderliga för fritidshusområdets Norra Kopparmoras tillsyn och skötsel. Fastigheten har 
aldrig blivit utbyggd enligt byggnadsplanen. Planförslaget omfattar även mark som är 
planlagd som parkmark och vägmark. De norra delarna av planområdet, ovanför 
Evlingevägen, är planlagda som allmän plats, park.  

Projektet har initierats av fastighetsägarna till Kopparmora 2:224 som har inkommit med en 
ansökan om detaljplan för att få planlägga Kopparmora 2:224 för bostäder. Ett positivt 
planbesked lämnades 2016-12-15. Planarbetet påbörjades efter beslut att godkänna start-PM i 
KSPU 2017-10-19. 

 

Ärendebeskrivning 

Planförslaget är förenligt med Värmdö kommuns översiktsplans riktlinjer då området ingår i 
ett prioriterat förändringsområde (PFO) avsett för permanentboende. Planförslagets 
exploatering är dock tätare än vad som anges i översiktsplanens riktlinjer för PFO-områden. 
Projektets målsättning med bostäder i varierande storlekar kan bidra till en mer blandad 
bebyggelse i området, vilket följer översiktsplanen. Förslaget är även förenligt med 
översiktsplanens riktlinjer med hänvisning till att bebyggelseutveckling bör ske där det finns 
tillgång till utbyggd samhällsservice med möjlighet till kollektivtrafik och kommunalt vatten 
och avlopp. 
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De nya byggnaderna anpassas efter terrängen och får suterrängvåning/övervåningar som skjuter ut över 
höjden i planområdets norra del. Bild: Elghammar AB. 

 
Byggnaderna ska anpassas efter terrängen och platsens förutsättningar för att landskapsbilden 
så långt möjligt ska kunna bevaras. Detaljplanen möjliggör för cirka 26-27 lägenheter. 
Byggnaderna föreslås uppföras i två våningar, men för att anpassa byggnaderna till topografin 
och landskapsbilden utformas husen i den västra och mittersta delen av planområdet som 
suterränghus, det vill säga med utskjutande/längre övervåningar. Huset längst i öster uppförs i 
två våningar på plan mark. Denna byggnad kan uppföras som radhus eller i samma hustyp 
som de övriga. Byggnaderna får uppföras med en nockhöjd om 8,5 meter och ska utformas 
med sadeltak. 

 
Sektion, Elghammar AB. 

 
Parkeringsplatser förläggs inom en större parkeringsyta i det nya bostadsområdets södra del 
och som längsgående parkeringar längs med infartsvägen.  

Gång- och cykelvägen från Älvsby industriområde föreslås förlängas från punkten där den 
slutar vid Evlingevägen, österut längs Saltarövägen. I en första etapp avslutas den vid 
Lanternvägen. Det exakta läget för gång- och cykelvägen kommer att projekteras inför 
granskningsskedet.  
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Princip över planerad sträckning av gång- och cykelstråk längs Saltarövägen. Bild: Structor. 

 
En yta norr om Evlingevägen planläggs som E-område för att möjliggöra anläggandet av en 
pumpstation. Syftet med pumpstationen är att kunna koppla planområdet till det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 
 
Detaljplanens genomförande innebär att en tidigare obebyggd, öppen yta tas i bruk för 
bostäder. Detta påverkar naturen i området, de fridlysta arter som finns där och 
landskapsbilden. Detaljplanen får även påverkan på den markanvändning som befintliga 
byggnadsplaner möjliggör, centrumändamål, park och vägmark, eftersom detaljplanen vid 
laga kraft ersätter de delar av byggnadsplanerna som rör området. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Planen bedöms kunna skickas ut för 
granskning under november 2019 och antas under Q1 2020. 

 

Bedömning 

Ekonomiska konsekvenser 

Planförslaget kommer att innebära investerings- och driftkostnader för kommunen då det 
medger allmän plats, gång- och cykelväg, med kommunalt huvudmannaskap.  

Detaljplanearbetet genomförs med plankostnadsavtal medan gång-och cykelbanan är 
finansierad med investeringsmedel från tekniska nämnden och utbyggnad sker i enlighet med 
Värmdö kommuns gång-och cykelplan.   

 

Konsekvenser för näringslivet 

Planen bedöms inte innebära större konsekvenser för näringslivet. 

Här slutar gc-
vägen idag 



  5 av 6 

 
                                                Diarienummer 
 2016KS/0439 

  

 
 
 
 

Konsekvenser för miljön 

Planområdet ligger väl synligt från Saltarövägen och föreslagen bebyggelse kommer att utgöra en 
ny fond vid entrén till Evlinge, Kopparmora, Saltarö och Skärmarö. Planförslaget kommer att 
påverka landskapsbilden då det möjliggör att byggnader uppförs inom ett område som tidigare 
inte har varit ianspråktaget. Den nya bebyggelsens anpassning som ny fond till Evlinge, 
Kopparmora, Saltarö och Skärmarö har särskilt studerats i planarbetet. 

Planen riskerar att ta del av ett dike samt del av en slänt med eventuella övervintringsplatser 
för paddor i anspråk. Planen kan även medföra viss barriäreffekt för paddans rörelse mellan 
de olika miljöerna. Eftersom padda är en vanlig art med god bevarandestatus bedöms planen 
inte påverka artens lokala population. För att förhålla sig till bestämmelserna i 
artskyddsförordningen kan dock perioden för åtgärder vid genomförandet av detaljplanen 
behöva anpassas. Det vill säga att åtgärder som kan påverka den fuktigare delen av diket 
förläggs vintertid samt att åtgärder som kan påverka övervintringsplatserna förläggs till 
sommarhalvåret. 

För att begränsa påverkan på områdets naturvärden har bebyggelsen i möjligaste mån 
placerats på plan mark samt terränganpassats. Kullen i planområdets norra del skyddas genom 
prickmark (mark som inte får förses med byggnad) och diket som är en möjlig lokal för 
groddjur kommer att nyttjas för dagvattenhantering. Syftet med prickmarken är att kunna 
bevara naturvärden kopplade till kullen samt att bevara slänten som kan utgöra 
övervintringsplats för paddor. För att landskapsbilden och så mycket av kullen som möjligt 
ska bevaras har den även försetts med en bestämmelse som säger att markens höjd inte får 
ändras. Den visas som n1 på plankartan. De tre byggrätter som utformas med 
suterrängvåning/utskjutande överdelar har alla bestämmelser som säger att lägsta 
schaktningsnivå är 7 meter över nollplanet. Detta för att kullen ska skyddas.  

 

Konsekvenser för medborgarna 

Från planområdet finns möjlighet att ta sig till Hemmesta och den service som finns där både 
med kollektivtrafik och med gång- och cykel. Det kollektivtrafiknära läget och utbyggnaden 
av gång- och cykelväg är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom satsningar på gång-, 
cykel-, och kollektivtrafik gynnar de grupper som inte har tillgång till bil. Utbyggnaden av 
gång- och cykelvägen gynnar inte bara planområdet, utan även boende inom Norra 
Kopparmora. 

Detaljplanen innebär att bostäder kan uppföras i ett läge med tillgång till kollektivtrafik och 
inom 4,5 kilometer från offentlig och kommersiell service. 

 

Konsekvenser för barn 

Närhet till kollektivtrafik med trygga och säkra anslutningar är en viktig förutsättning för 
barns och ungas rörelsefrihet. Närmsta busshållplats, Evlingevägen, ligger vid Saltarövägen 
cirka 200 meter från den planerade bebyggelsen. Kopplingen mellan planområdet och 
busshållplatsen vid Saltarövägen kommer att bli säkrare med den nya gång- och cykelvägen. 
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Med det längre, sammanhängande gång- och cykelstråk som skapas ges möjlighet att gå eller 
cykla till fritidsaktiviteter, service och skola i Hemmesta. Detta är positivt ur ett 
barnperspektiv. 

Planen möjliggör för en lekplats inom bostadsområdet, något som även det är positivt ur ett 
barnperspektiv. I anslutning till planområdet finns grönytor och skog som också utgör bra 
platser för barns lek. 

 

Handlingar i ärendet 

Nr Handling  Biläggs/Biläggs ej 

1 Plankarta Biläggs 
2 Planbeskrivning Biläggs 
3  Illustrationskarta Biläggs 
4 Behovsbedömning Biläggs 
5 Dagvattenutredning Biläggs ej 
6 Trafikbullerutredning Biläggs ej 
7 Geotekniskt utlåtande Biläggs ej 
8 Översiktlig redovisning av områdets natur Biläggs ej 
9 Trafikutredning Biläggs ej 

10 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Biläggs ej 
 

Sändlista för beslutsexpediering 

Handläggare  

Sökande 
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