
Detaljplan för Strömmadal (S4C) & 
utbyggnad av vatten och spillvatten 



Innehåll: 

• Planprocessen 

• Tidplan 

• Utredningar 

• Trafik och Renhållning 

• Information – efter Laga kraft vunnen plan. 

• VA – utbyggnad och ekonomi m.m. 

 

 



Planprocessen 

Normalt planförfarande  

• Uppstart av detaljplanen 

• Samråd – möjlighet att lämna synpunkter 

• Granskning – möjlighet att lämna synpunkter 

• Antagande – möjlighet att överklaga detaljplanen 

• Laga kraft – 3 veckor efter antagande om överklagan 
ej inkommit 

 

• ”Byggstopp” för större åtgäder vid samråd.  



Tidplan 

Detaljplan 
• Samråd hösten 2014 
• Utställning vintern 2015 
• Antagande sommaren 2015 - Laga kraft 3 veckor senare om 

planen ej överklagas 
 
VA- utbyggnad 
• Upphandling – hösten 2015 
• Utbyggnad start – höst/vintern 2015 
• Utbyggnad klar – våren 2017   
 
• Hemsidan: Status Detaljplan, VA, Kontaktuppgifter, färdiga 

handlingar m.m.  
www.varmdo.se -> Bygga, bo och miljö -> Kommunens planarbete -> Pågående 
detaljplanering -> PFO S4C, Strömmadal (under rubriken Fågelbrolandet) 

 



Utredningar 

• Naturutredning – (hela S4 området) 

• Dagvatten – (hela S4 området) 

• Trafikutredning – vändplaner, sophantering m.m. 

• Avrinning från Kroksjön – förslag på åtgärd m.m. 

• Pumpstation – placering m.m. 



Trafik och renhållning 

Genomgång av: 

• Vägar, mötesplatser och 
vändplaner 

• Renhållningsmöjligheter 
och eventuellt uppställning 
av kärl m.m. 

 

 







Information till efter laga kraft – 
bygglov och plantaxa  
• De som vill bygga till/nytt eller förändra på något 

sätt efter VA-utbyggnaden är klar: 

• Bygglovsansökan – Bygg- och miljökontoret: 
• www.varmdo.se -> Bygga, bo och miljö -> Bygglov, 

Strandskydd och fastighetsfrågor -> Bygglov och anmälan 

• Plantaxa – se hemsidan för mer information: 
• www.varmdo.se -> Bygga, bo och miljö -> Kommunens 

planarbete -> Taxor och avgifter 

 



      VÄRMDÖ KOMMUN 

Utbyggnad av VA-ledningar i Strömmadal 



      VÄRMDÖ KOMMUN 

Självfallssystem 

 

• Ledningarna läggs i lutning på frostfritt djup (1,7-1,8 m) 

 

• Spillvattnet rinner till en allmän pumpstation  

 

• Om fastighetens förhållande gör att det behövs en pump 

för att pumpa spillvattnet till kommunens ledningar står 

fastighetsägaren själv för pumpen 



      VÄRMDÖ KOMMUN RMDÖ KOMMUN 

Självfallssystem 

 



      VÄRMDÖ KOMMUN 

LTA-system (lättryckavlopp) 

 

• När självfall är olämpligt pga topografin 

• En LTA-enhet installeras vid respektive fastighet 

• Kommunen tillhandahåller LTA-enhet och står för drift 

och underhåll 

• Fastighetsägaren står för installation 

 

 



      VÄRMDÖ KOMMUN MDÖ KOMMUN 

LTA-enhet 



      VÄRMDÖ KOMMUN DÖ KOMMUN 

LTA-system 

 



      VÄRMDÖ KOMMUN 

Förbindelsepunkt för VA 

• Förbindelsepunkten (FP) utgör gräns mellan 

kommunens och fastighetens VA-ledningar. 

• Kommunen ansvarar för ledningar, pumpstationer mm 

fram till FP. 

• Normalt placeras FP 0,5 m utanför fastighetsgränsen. 

• Vid berg frisprängs ca 2,0 m in från FP. 

• Placering av FP kommer att kommuniceras, men 

kommunen har rätt att anvisa en förbindelsepunkt. 

 



      VÄRMDÖ KOMMUN 

Förbindelsepunkt för VA 



      VÄRMDÖ KOMMUN 

Kostnad för VA-anslutning 

• Anläggningsavgiften debiteras när VA kan levereras 

till respektive fastighet. 

 

• Kostnaden per fastighet med en bostad är detta år 

240 069 kr inkl moms. Avgiften är densamma 

oavsett var i kommunen man bor. 

  

• Kostnad för ledningsdragning mellan hus och 

förbindelsepunkt inom egna fastigheten tillkommer. 



      VÄRMDÖ KOMMUN 

VA-lån 

 

 Värmdö kommun kan erbjuda:  

 

• VA-lån till ålderspensionärer utan ränta och amortering 

om banklån ej beviljas. 

 

• VA-lån till övriga med lånetid max 10 år om banklån ej 

beviljas. 

 

 Se kommunens hemsida. 

 



      VÄRMDÖ KOMMUN 

Hur påverkas fastighetsägaren? 

• Fastigheter som berörs av sprängning besiktas av 

före och efter entreprenaden  

• Framkomligheten kommer tidvis vara mycket 

begränsad 

• Undvik stora leveranser 

• Töm avloppstank mm i god tid 

• Flytta det som står utanför fastighetsgränsen 

• Entreprenören ser till att post, sopor, 

räddningstjänst mm fungerar 



      VÄRMDÖ KOMMUN 



      VÄRMDÖ KOMMUN 

Kontaktuppgifter 

Projektledare - VA 

Pauline Carlborg 

Värmdö kommun 

tfn: 08-570 481 79 

epost: pauline.carlborg@varmdo.se  

Planarkitekt - Detaljplan 

Emilie Hellström 

Värmdö kommun 

tfn: 08-570 485 32 

epost: emilie.hellstrom@varmdo.se  


