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Kap. 2 Planeringsförutsättningar
I följande kapitel redogör jag för planområdets läge, storlek och av-
gränsning samt Värmdö kommuns gällande planer för Myttingeområdet 
och försvarets framtida inriktning. Vidare ger jag en beskrivning av kul-
turmiljön och försvarets verksamhet på Myttingeområdet historiskt sett.

Läge, storlek och avgränsning
Myttingeområdet är beläget i nordvästra delen av Värmdö kommun, i in-
nerskärgården, och omsluts till största del av vatten (Myttingeviken, Ox-
djupet, Trälhavet, Linddalssundet och Löknäsviken). Området är beläget 

PlanområdeVärmdö kommun

ca15 km från Gustavsberg och ca 4 km från Vaxholm.

Planeringsförutsättningar kommer att tas fram för hela Myttinge-
området men fokus kommer att ligga på försvarets mark (se karta 
s 19) som är ca 865 ha, för vilken ett förslag till framtida mark- 
användning presenteras. För övriga delar ges övergripande rekom-
mendationer för ett fortsatt arbete. Fokus kommer att ligga på försva-
rets mark då det där finns unika möjligheter till att ta ett helhetsgrepp 
över ett större landområde då enbart en markägare är involverad.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktsplanen
Förutsättningarna har delvis ändrats sen kommunens översiktsplan antogs 
2003.  I översiktsplanen skrevs det bl.a. att:

3 Malin Lindkvist, planarkitekt Värmdö kommun, 2006-03-22.
4 Ann Hagström, kommunekolog Värmdö kommun, 2006-03-22.

Detta arbete är oerhört värdefullt då det gäller planeringen av Myt-
tingeområdets strandnära delar och då främst som underlagsmaterial 
för framtida detaljplaner.

Detaljplaner
Det finns tre detaljplaner som reglerar markanvändningen på Myt-
tingeområdet, de omfattar Lillsved, Vreta och V. Skägga (se karta  s 
18). Planen för Lillsved medger användning av mark för samlings-
lokaler och idrottsändamål medan övriga planer medger användning 
för bostadsändamål. Idag handläggs ett stort antal bygglovs eller 
avstyckningsärenden varje år utan vägledning av gällande planer eller 
områdesbestämmelser. 

Övriga frågor
Räddningstjänsten, landstinget och polisen har under flera år sökt en 
lämplig placering för en helikopterverksamhet i skärgårdsområdet. En 
diskussion om att placera denna verksamhet till Myttinge pågår. Det 
gäller området vid Brodalen och Brodalshuvud.5  I övrigt så har Vär-
mdö motorcrossklubb länge fört en ambulerande tillvaro i kommunen 
utan att finna en lämplig plats för sin verksamhet. Löknäs 1:1 (öster 
om planområdet) har varit uppe för diskussion för denna verksam-
het.6

5 Lars Öberg, teknisk chef Värmdö kommun, 2006-03-22.
6 Leif Eriksson, gatuchef Värmdö kommun, 2006-03-22.

Under senare år har ett antal politiska beslut kring 
försvarets verksamheter lett till att allt fler resurser 
koncentreras till storstadsområdena. För Stock-
holms del innebär detta att verksamheterna kring 
Vaxholm kommer att utvecklas. Myttinge skjutfält 
är ett område där verksamheten kommer att öka i 
framtiden. (Värmdö kommun 2003, s 52)

På grund av de förändrade förutsättningarna där försvarsmaktens inrikt-
ning delvis ändrats diskuteras en revidering av översiktsplanen, bl.a. för 
Myttingeområdet.3  

Kustplan
Det pågår ett arbete med att ta fram en kustplan för Värmdö kommun. Den 
ska framförallt belysa de strandnära miljöerna. De frågor som kommer att 
belysas och behandlas ingående är bl.a. strandskydd, bryggor, skyddsvärda 
marina miljöer och tysta områden. Program för kustplan 2005 Fördjupning 
av översiktsplanen för kusten och skärgården i Värmdö kommun antogs 
2005.4 
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Mellankommunala frågor
Oberoende av vilken verksamhet som planeras för Myttingeområdet bör 
Värmdö kommun samråda med Vaxholm stad för att säkerställa att mel-
lankommunala frågor beaktas. Framförallt transportfrågan berör båda 
kommunerna då Myttingeområdet ansluter till Vaxholms stad via Rindö. 
Ett samarbete kring bl.a. Myttingeområdet och Rindö/Skarpö har redan in-
letts mellan kommunerna.7 

Försvaret idag och i framtiden
Den 16 december 2004 fattade riksdagen beslut om kommande inriktning 
för Försvarsmakten.  Beslutet innebär bland annat stora förändringar i Förs-
varsmaktens grundorganisation, det vill säga organisationen i fred. Som 
en följd av försvarsbeslutet omlokaliseras Vaxholms amfibieregemente 
(AMF1) från Vaxholm till Haninge/Berga. Omlokaliseringen påbörjades 
den 1 januari 2005 och ska vara genomförd senast 30 juni, 2006. Det in-
nebär att så gott som all militär verksamhet försvinner från Rindö.8   Beslut 
om skjutfältet/övningsfältet på Myttinge ska vara kvar har dock ännu inte 
fattats (Försvarsdepartementet 2004/2005:5, s 137).

7 Malin Lindkvist, planarkitekt, planenheten Värmdö kommun, 20006-03-22.
8 AMF1-området (Rindö, Vaxholm) har sålts av Fortifikationsverket. Köpare är Vasallen 
som är ett statligt företag med uppdrag att omvandla och utveckla nedlagda regementen 
och andra försvarsfastigheter till attraktiva och levande stadsdelar med ny verksamhet. 
Förutsättningarna har förändrats även för Vaxholms stad sedan de gjorde sitt förslag till 
fördjupning av översiktsplan för Rindö och Skarpö 2003 och Vaxholms stad  kommer  
att revidera planen.

Historik
Kulturmiljö
Kulturmiljön är hela den fysiska miljön omkring oss som påverkats av 
människans aktiviteter. I regeringens proposition Kulturarv – kultur-
miljöer och kulturföremål definieras kulturarvsbegreppet och kultur-
miljö på följande sätt:  

Kulturarvet kan sägas utgöras av de traditioner och värden 
som vi medvetet eller omedvetet övertar från tidigare gen-
erationer. Det är både materiellt och immateriellt. Dess 
innehåll är öppet och dynamiskt och påverkas ständigt 
av tidsmässigt och socialt skiftande värderingar. Det in-
begriper sådant som enskilda kulturminnen, kulturmiljöer, 
konstnärliga verk, myter och bruk - faktorer som vittnar 
om människans villkor i olika tider och civilisationer. 
Kulturmiljön kan beskrivas som det samlade uttrycket för 
människans materiella och immateriella påverkan på den 
omgivande miljön. Kulturmiljöer är områden där det finns 
historiskt och geografiskt samband betingat av den män-
skliga påverkan och prägling som utformat eller bidragit 
till att utforma platsen eller på annat sätt ge den en me-
ning (Utbildnings- och kulturdepartementet 1998/99:114, 
s 21).

På Myttingeområdet finns både bebyggelseområden och enstaka byg-
gnader med stort kulturhistoriskt värde och den norra delen är av riks- 
intresse för kulturmiljön (Värmdö kommun 2003, s 27).
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Linddalssundet är idag en av de tätast trafikerade lederna i skärgården 
och var så även i äldre tider. Sundet fick förmodligen en permanent 
bebyggelse först under medeltiden. I slutet av 1800-talet började som-
marvillor uppföras i Stockholms skärgård och de attraktiva strän-
derna vid Linddalssundet var bland de första att tas i anspråk. Vid 
en förteckning från 1888 över villor och sommarnöjen i Stockholms 
skärgård kan man få en inblick i vilka som bodde i villorna. Det var 
bl.a. kassörer, kaptener, handlare, professorer och direktörer och ett 
rikt sommarliv, utmärkande för det sena 1800-talets borgarklass, ut-
vecklades. Idag domineras alltjämt Lindalssundet av sommarvillor 
från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal och området är ett de bäst beva-
rade i Stockholms skärgård.

Det är ofta hus byggda på branta tomter med en blandning av na-
tur- och trädgårdskaraktär. Den tidstypiska panelarkitekturen och 
figur-sågade detaljer dominerar. Glasverandor och torn är också van-
ligt förekommande. Ofta har dock takmaterial och färger ändrats. Till 
miljön hör även lusthus, bad- och båthus samt bryggor och ibland 
stensatta kajer. I omgivningen finns dessutom flera mindre fritidshus 
och sportstugor som tillkommit under 1940- och 1950-talet. Dessa 
utmärks av en enkel utformning och smälter ofta väl in i miljön (Käll-
man 1991, s 102-104).

Villor längs Linddalssundet

Riksintresse för kulturmiljö
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Några områden/byggnader omnämns speciellt i Skärgårdsbygd Kulturhis-
toriska miljöer i Värmdö kommun. Bl.a. tas det upp att gårdarna Ö.Skägga, 
V. Skägga samt Vreta behållit sin karaktär av större jordbruksenheter trots 
de många avstyckningar som gjorts på norra Värmdölandet sedan slutet av 
1800-talet. Vidare anges att Lillsved har en välbevarad herrgårdsbyggnad 
från 1860-talet som är i gott skick och att Nyvarp med sin välbevarade 
karaktär från 1800-talets mitt är en av Värmdö kommuns bäst bevarade 
gårdar (Källman 1991, s101).

I övrigt kan nämnas Skägga skola (den gamla skolbyggnaden var från 1879 
och den nuvarande byggnaden är från 1923), skolan lades dock ner 1961 
och är numera i privat ägo. Vidare fanns det längst ute på Skägga udde en 
krog redan på 1600-talet och den låg kvar ända in på 1800-talet (Strömma 
Hembygdsförening Värmdö Skeppslags fornminnesförening och studieför-
bundet Vuxenskolan).

Försvarets roll från 1500-talet och framåt
För att försvara inloppet till Stockholm har man sedan 1500-talet spär-
rat av och befäst passagerna vid Vaxholm och vid Oxdjupet mellan 
Rindö och Värmdö. De fasta försvarsanläggningarna som uppförts 
i området sammanfattas vanligtvis under det gemensamma namnet 
Vaxholms fästning. Den första fästningsbyggnaden som uppfördes 
i området var en skans som Gustav Vasa lät bygga på Vaxholmen 
1549-58. Den senaste anläggningen var Oscar Fredriksborg (1870-
77) på Oxdjupets Rindösida. (Källman 1991, s 105)

Lillsveds idrottsfolkhögskola Vreta gård Försvarets mark
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1724 började Fredriksborg (”Smörasken”) byggas, och 1735 stod fästnin-
gen som var uppkallad efter dåvarande regenten klar.9 På den tiden an-
sågs Fredriksborg som en av Europas modernaste försvarsanläggningar 
men på 1820-talet kom nya riktlinjer för hur försvaret skulle organiseras 
vilket gjorde att Fredriksborg ansågs överflödigt. 1838 genomfördes se-
dan en försänkning av Oxdjupet så att det blev ofarbart och detta ledde till 
att Fredriksborg lämnades att förfalla. Sedan 1935 är dock Fredriksborg 
förklarat som statligt byggnadsminnesmärke (Källman 1991, ss 105-106). 

I Myttinge som är bebott sedan forntiden (där finns rika järnålders-
gravfält) fanns tidigare två gårdar, Västergården och Östergården och 
på deras mark finns idag skjutfälten som togs i bruk 1901. Försvars-
makten köpte 1969 även Vreta gård och Edslösa gård för att dessa 
skulle ingå i militärtövningsområde (Strömma Hembygdsförening 
Värmdö Skeppslags fornminnesförening och studieförbundet Vuxen-
skolan 2004, s 34). 

Mellan Fredriksborg, Vreta och Myttinge anlades militära anläggnin-
gar och mellan dessa anlades ett vägnät som erbjöd goda kommunika-
tioner. Detta vägnät är dock idag till stora delar övervuxet (Vaxholms 
Fästnings Museum, 1975 ss 17-19). 

9 För mer information om Fredriksborg läs: Fredriksborg en fästningsstudie av 
Jan Cassel, Konsthögskolans arkitekturskola, 1979.

Fredriksborg
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