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Kap.3 Inventering
I följande kapitel redovisar jag en inventering av förutsättningarna för om-
rådet. Till grund för inventeringen ligger främst kommunala dokument och 
samtal med tjänstemän på Värmdö kommun.

Markägoförhållanden
I dagsläget är fortifikationsverket den dominerande markägaren på Myt-
tingeområdet. Svenska gymnastikförbundet är den andra stora markägaren 
i området, de bedriver bl.a. Lillsveds idrottsfolkhögskola. I övrigt berörs ca 
250 fastigheter som är i privat ägo.

Markanvändning
Planområdet består av ett omväxlande skärgårdslandskap med vikar, 
kuperade skogsområden och öppet kulturlandskap och är i de inre 
delarna till största del obebyggt. I Skärmaräng och Stenslätten finns 
samlad bebyggelse. Även i Myttinge, Fläskstycket, Mönsterudden, 
Skäggaudd och Sundsvik finns det mindre områden av samlad bebyg-
gelse. I övrigt är bebyggelsen relativt utspridd. Större delen av den be-
fintliga bebyggelsen ligger utanför detaljplanelagt område. Fortifika-
tionsverkets mark ligger främst i de inre delarna av området. Lillsveds 
Idrottsfolkhögskola, som har bedrivit verksamhet på Myttingeområdet 
sedan 1937, bedriver idag även hälsocenter, ledarcenter, konferenscen-
ter samt vandrarhem. Vidare har ett mindre varv sin verksamhet på 
Mönsterudden.

Markägoförhållanden Myttingeområdet
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Bebyggelse
Bebyggelsen består idag av tre huvudområden där Skärmaräng är det 
största området och består av blandad bebyggelse med sommarvillor från 
1800-talet längs med stränderna. Likaså i Sundsvik, Skäggaudd, Mönster-
udden, Fläskstycket och Avesjö finns sommarvillor från 1800-talet längs 
strandlinjen. Vid Stenslätten finns främst sportstugor från 1940-talet. 

I dagens lagstiftning görs inte någon åtskillnad mellan permanent-
bostad och fritidsboende. Möjligheterna för olika regelverk för de 
olika boendeformerna har varit uppe för diskussion men några förslag 
till lagändringar har aldrig lagts fram.

Skärmaräng

Stenslätten Blandad bebyggelse inom riksintresse för kulturmiljö

Skärmaräng



Kap.3: Inventering

27

Befolkning
Under 1990-talet var Värmdö kommun den kommun i Sverige som hade den 
största befolkningsökningen (procentuellt sett) och befolkningen beräknas 
öka till 40 000 personer år 2010. En stor del av ökningen beror på att många 
hus i kommunen blir permanentbebodda (Värmdö kommun 2003, s 17).  

Inom Myttingeområdet med omnejd (Ängsvik, Siggesta och Kalvsvik) bor 
1248 personer vilket innebär 10-20 personer/km 2. Detta betyder att i dags-  
läget är Myttingeområdet den del av Värmdö, på fastlandet, som har minst 
invånare/km2 (Värmdö kommun 2003, s 19).

Ingen större nyproduktion av bostäder sker på Myttingeområdet men be-
folkningen ökar långsamt även i denna del av kommunen p.g.a. permanent-
ningen av fritidshus. Det finns dock ett intresse av att bosätta sig permanent 
även inom denna del av kommunen, om möjligheten fanns.10

Service
Gustavsberg är Värmdös kommuncentrum och ligger ca 15 km från Myt-
tingeområdet. Där finns offentlig och kommersiell service som är tillgänglig 
för alla kommunens invånare. Hemmesta centrum, som är kommundels-
centrum för de boende på Värmdölandet, ligger ca 6 km från Myttinge-
området. I dagsläget erbjuder Hemmesta en ganska torftig miljö 
men enligt kommunens översiktsplan ska Hemmesta bli ett trivsamt,   

10 Lina Malm, planarkitekt, planenheten Värmdö kommun, 2006-03-22.

vackert och trafiksäkert centrum som blir Värmdölandsbornas natur-
liga träffpunkt. Där ska bland annat finnas dagligvaruhandel, små-
skalig kommersiell service, social service, skolor, busshållplats och 
bostäder (Värmdö kommun 2003, s 104).Vaxholm (Vaxholms stads 
kommuncentrum) ligger ca 4 km från Myttingeområdet men för att ta 
sig till Vaxholm måste man passera Rindö via två vägfärjor.

Skola och barnomsorg
I dagsläget finns ingen skola eller förskola inom Myttingeområdet utan 
barn hänvisas till Ängsvik där det finns en F-5 skola.  Även förskolan 
Ängen och Lillskolan (några minuters promenad från Kyrkskolan) in-
går i samma enhet. I Hemmesta finns F-9 skola och i Gustavsberg 
finns gymnasieskola.11  

11 Grundskolan är obligatorisk för barn mellan 7-16 år. Från 1991 gäller regler för 
flexibel skolstart vilket betyder att sexåringar kan börja skolan. Antalet sexåringar 
som skrivs in i grundskolan har minskat som en följd av införandet av skolformen 
förskoleklass.
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Riksintressen
Centrala förvaltningsmyndigheter bestämmer och avgränsar riksintressen efter 
samråd med bl.a. Länsstyrelsen. Inom Myttingeområdet finns områden av riks-
intresse för kultur, sjöfart och totalförsvaret (Värmdö kommun 2003, s 26).

Kulturmiljö
Länsstyrelserna, länsmuseerna och riksantikvarieämbetet utser de områden som 
är riksintressanta för kulturmiljön. Dessa områden ska skyddas från åtgärder 
som påtagligt kan skada miljön. I Plan- och bygglagen (PBL) står att ”Byggnad-
er, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, 
får inte förvanskas” (PBL 3:12). Områden som ligger inom riksintresse kan

dock förändras till viss del för att kunna brukas av de boende.

Norra delen av Myttingeområdet berörs av riksintresse för kulturmiljö. 
Det är en farledsmiljö längs inloppet till Stockholm via Vaxholm som 
visar på skärgårdens betydelse för huvudstadens sjöfart, livsmedels-
försörjning och rekreationsbetydelse. Området visar på levnadsvillko-
ren för innerskärgårdens befolkning alltsedan medeltiden. Man kan 
utläsa levnadsförhållanden för olika grupper i samhället och man kan 
även se hur arkitekturen utvecklats och följa utvecklingen inom trans-
portteknik. Även den militära miljön utmed farleden in mot Stockholm 
ingår som en del i riksintresset för kulturmiljön (Värmdö kommun 
2003, s 31). 

Försvaret
Myttinge skjutfält/övningsfält utgör i dagsläget riksintresse för total-
försvaret. Här ingår både byggnader, skjutfält och skyddsavstånd för 
bullrande verksamhet (Värmdö kommun 2003, ss 52-53). En alternativ 
användning av Myttingeområdet kan enbart ske under förutsättning av 
att försvarsmakten lämnar området.

Farled
Farleden Kanholmsfjärden - Landsort är av riksintresse för kommu-
nikationer (Värmdö kommun 2003, s 29). Farleden är en av de mest 
trafikerade i Stockholms skärgård. 

Riksintressen
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Kulturmiljö av lokalt intresse 
Det finns i kommunen förutom de kulturmiljöer som staten utsett som 
riks-intressanta ett flertal miljöer som är intressanta sett ur kommunal syn-
vinkel. Inom Myttingeområdet har Lindalssundet-Fredriksborg-Nyvarp 
(samt Värmdö kyrka-Siggesta-Sund som ligger söder om Myttingeområdet) 
pekats ut som kulturmiljöer av lokalt intresse (Värmdö kommun 2003, s 33).

Kommunikationer
Vägar
Enligt Värmdö kommuns översiktsplan är trafikmiljön i huvudvägnätet 
i kommunen associerat med betydande problem både vad gäller fram-
komlighet och trafiksäkerhet (Värmdö kommun 2005, s 68). Detta 
beror på att huvudvägarna i kommunen ofta går genom småkuperad 
terräng och känslig innerskärgårdsmiljö vilket försvårar möjligheter-
na till utbyggnad och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Det befintliga 
vägnätet skulle få problem att klara en stor ökning av trafiken utan 
åtgärder, det skulle krävas upprustning och till viss del ombyggnad av 
vägsystemet.

Översikt kommunikationer

Farled av riksintresse
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Ett av de främsta problemavsnitten i kommunen är sträckan Mölnvik – Ål-
stäket  som är en getingmidja för trafik ut i skärgården. Detta påverkar 
Myttingeområdet då man måste passera här för att ta sig till Gustavsberg 
och vidare in till Stockholm. På sikt planerar Vägverket att genomföra en 
4-fältslösning mellan Mölnvik och Ålstäket samt trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder mellan Ålstäket och Grantomta. Som en tillfällig lösning för ökad 
framkomlighet och säkerhet kommer Vägverket att bygga en 3-fältsväg 
mellan Ålstäket och Mölnvik med ett reverserande mittfält, samt förbättra 
cirkulationsplatserna Mölnvik och Ålstäket.12  Även sträckan genom Hem-
mesta centrum bör  ses över och cirkulationsplatser anläggas för att höja 
trafiksäkerheten. (Värmdö kommun 2003, s 104)

12 Leif Eriksson, gatuchef Värmdö kommun, 2006-03-22.

Vägverket är huvudman för väg 274 (huvudvägen som passerar ge-
nom Myttingeområdet) samt vägen till Skägga och Lillsved (Värmdö 
kommun 2003, s 71). Väg 274 är i dagsläget inte dimensionerad för 
en stor ökning av trafiken. Väg 274 och väg 222 mellan Stockholm 
och E18 fungerar för omledning av tunga dispensfordon och Vägver-
ket väntas därför föreslå att sträckan pekas ut som väg av riksintresse 
(Värmdö kommun 2003, s 29). 

Vägverket har dock diskuterat en alternativ vägdragning för tung dis-
penstrafik respektive trafik med farligt gods och det är en färjeförbin-
delse Slagsta – Ulvsunda väster om Stockholm.13  Detta alternativ bör 
utredas närmare då det kan vara ett attraktivt alternativ både för Vax-
holms stad och för Värmdö kommun. 

Även det övriga vägnätet har låg standard, de flesta av vägarna är 
smala och en del har kraftiga lutningar, skarpa kurvor och siktproblem 
och skulle inte heller klara en stor ökning av trafikmängden.

Infartsparkering
Många Värmdöbor ställer bilen för att åka kommunalt in till stan på 
morgonen. I dagsläget finns en infartsparkering vid Ålstäket med 80 
platser och det planeras för en infartsparkering med 65 platser i Hem-
mesta centrum.14  

13 Lars Öberg, teknisk chef Värmdö kommun, 2006-03-22.
14 Leif Eriksson, gatuchef Värmdö kommun, 2006-03-22.

Kommunikationer 
Myttingeområdet
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Försöket med trängselskatt har lett till ett ökat utnyttjande av kommunens 
infartsparkeringar och en infartsparkering vid t.ex. Stenslättens färjeläge 
skulle kunna vara intressant för de pendlande till Stockholm.

Färjor och båttrafik
En begränsning för trafikflödet till Vaxholms stad och vidare till de nor-
ra delarna av Stockholmsregionen är att man måste passera två vägfärjor 
(Stenslätten-Rindö-Vaxholm). I dagsläget går färjorna tre gånger per timme 
mellan 6-18 på vardagarna. På helgerna är trafiken något glesare. 

En översyn av färjornas anpassning till trafiktoppar och bussarnas avgångs- 
tider bör genomföras för att minimera den begränsning som färjeöverfar-
ten innebär. Vaxholmsbolagets skärgårdstrafik trafikerar Lillsveds brygga 
(Vägverkets allmänna brygga).

Gång- och cykeltrafik
I dagsläget finns inga gång- och cykelvägar (GC-vägar) längs väg 274 
men i kommunen översiktsplan anges att möjligheterna för nya GC-vägar 
utredes för sträckan (Värmdö kommun 2003, s 71).

Kortare förflyttningar (under 2-3 km) är acceptabelt för förflyttningar till 
fots och studier i Malmö och Västerås visar att gränsen för ett acceptabelt 
cykelavstånd ligger vid 5-6 kilometer (Holmberg et al. 1996, ss 90-91). 
Hemmesta, där kommersiell service finns, ligger således inom ett rimligt 
cykelavstånd, vilket innebär att säkra och effektiva cykelvägar dit är cen-
tralt för tillgängligheten till Myttingeområdet.

Kollektivtrafik
Väg 274 samt vägen till Lillsved och Vreta ingår i SL: s lokalnät (Vär-
mdö kommun 2003, s 69).  Vid en ändrad användning av Myttinge-
området bör tillgängligheten till kollektivtrafik förbättras. Vid planering 
av kollektivtrafik bör man sätta upp mål för bl. a. gång- avstånd, tur-
täthet och restid. I tätorter brukar man ha målet att medelgångavstån-
det skall vara högst 200 meter (Holmberg et al 1996, s 124). En kon-
sekvens av den ökade inflyttningen till landsbygden är att det byggs in 
ett ökat transportbehov vilket rimmar illa med ett långsiktigt hållbart 
samhälle sett ur ett ekologiskt perspektiv. I dagsläget är det genoms-
nittliga antalet bilar per hushåll i Värmdö mellan 0.87-1,01 (Region-
plane- och trafikkontoret 2002, s 13). 

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Värmdö kommun och Myttingeområdet har då det ligger i skärgårds- 
området, särskilda och ibland svårlösta problem med vatten och avlopp 
(VA). Detta beroende på sämre naturgivna möjligheter att bland annat 
lagra grundvatten och problem med att dra ledningar i en ofta ber-
gig terräng samt ett varierande befolkningstryck över året. Det finns i 
dagsläget inga enkla och billiga lösningar för VA-frågan då kommu-
nens reningsverk i stort sett är fullt utnyttjade och det kommer att krä-
vas stora investeringar för att bygga ut dem, liksom för att bygga nya 
ledningsnät samt köpa in vatten från Stockholms stad. 
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För att skapa en långsiktigt hållbar lösning på VA-frågan, har kom-
munen beslutat att ansluta till Käppala reningsverk på Lidingö. Myt-
tingeområdet har i dagsläget inte hög prioritet, vad gäller anslutning 
till kommunalt VA, i kommunens VA-planering.15  

VA-frågan är en av de centrala frågorna för en fortsatt utveckling 
inom Värmdö kommun. På Myttingeområdet dominerar enskilda an-
läggningar för vatten och avlopp och dessa är ofta dimensionerade för 
fritidsbruk sommartid. Vid större vattenuttag blir det ofta saltvatten-
inträngnnig, vidare är markförhållandena i kommunen dåligt lämpade 
för de avloppsanläggningar med markinfiltration som finns.

Dagvatten
Dagvatten är det vatten som rinner av från bebyggd mark och via diken 
eller ledningar leds till sjöar, vattendrag eller reningsverk. Men istället 
för att leda dagvattnet till något av dessa alternativ kan man använda 
sig av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Det smidigaste 
och naturligaste sättet är att låta lokalt dagvatten infiltreras i marken. 
Detta har flera fördelar bl.a. minskade mängder näringsämnen och 
föroreningar till våra vattendrag samt mindre belastning på lednings- 
nätet. I Värmdö kommun är ambitionen för kommande planering att 
dagvatten skall omhändertas lokalt (2003, s 64). Det kan dock finnas 
problem på grund av geotekniska förhållanden. 

Avfall
I dagsläget finns närmaste miljöstation för farligt avfall och åter-
vinningsstation i Hemmesta (Värmdö kommun 2003, s 65).

Miljö- och riskfaktorer
Radon
Bergrunden i kommunen består framförallt av gamla graniter och 
gnejser som i stort sett är lågaktiva. Myttingeområdet är enligt över-
siktsplanen eventuellt högaktivt område för markradon. Vid ny grupp-
bebyggelse fordras alltid radonundersökning före byggande (Värmdö 
kommun 2003 ss 124-125).

Farligt gods
Länsstyrelsen rekommenderar, vid planering kring vägar med farligt 
gods, att 25 meter närmast vägen bör lämnas byggnadsfritt samt att 
sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiv verksamhet 
ej bör placeras närmare väg än 75 meter (Värmdö kommun 2003, s 
127).

Markföroreningar
Länsstyrelsens miljöenhet har gjort en inventering av markområden 
med risk för markföroreningar i hela länet. Försvarsområdet Myttinge 
är placerat i riskklass 3 som innebär måttlig risk. Vid framtida ändrad 

15 Lars Öberg, teknisk chef Värmdö kommun, 2006-03-22.
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16 Innan försäljning av försvarets mark genomför Fortifikationsverket markundersöknin-
gar för att hitta eventuella föroreningar, oexploderad ammunition et c. (Vårt framtida 
förvar –försvarspolitisk inriktning 2005-2007, s 179-180).

markanvändning för försvarets mark16  måste marken undersökas  och troli-
gen saneras (Värmdö kommun 2003 s, 125). 

Buller
Då folkmängden ökar breder bullret ut sig över samhället och det blir allt 
mer ovanligt med ”tysta” områden i vår omgivning. Det är inte många plat-
ser i Stockholmsregionen som är ”tysta” där du varken hör bil, båt, tåg eller 
flyg. Det kan vara lika viktigt att bevara tysta områden som ett område med 
vacker natur.

Här ger den senaste tidens lavinartade utveckling vad gäller beräknings-
kraft hos datorer oss nya bättre möjligheter att kartlägga större områden och 
utreda olika alternativ vad gäller placering av bullerstörande verksamhet. 
Vid beräkningar av trafik- och verksamhetsbuller kan bl.a. datorprogram-
met CadnA användas. Dessa data kan sedan presenteras i olika geografiska 
informations system (GIS) för större överskådlighet och läsbarhet.17

Inom Myttingeområdet är idag främst buller från båttrafiken ett problem 
men även bullerpåverkan från trafiken (väg 274) bör utredas vidare vid 
eventuell planläggning. 

 

Räddningstjänsten  
Räddningstjänsten är i dagsläget placerad i Mölnvik. Det pågår dock 
en diskussion om en gemensam placering av helikopterverksamhet för 
landstinget, polisen och räddningstjänsten till Myttinge. Denna plac-
ering skulle i sådana fall ske först tillfälligt vid Brodalen för att senare 
flytta till Brodalshuvud.18 En bullerutredning måste genomföras innan 
en sådan placering där hänsyn tas till fastigheter och områdets möj-
ligheter att fungera som rekreations & friluftsområde.

Övrigt
Det pågår en diskussion inom kommunen att eventuellt placera en mo-
torcrossbana på fastigheten Löknäs 1:1, väster om korsningen väg 274 
och väg 675 (vägen till Lillsved). 

Innan en slutgiltig placering beslutas måste en bullerutredning19   ge-
nomföras där ljudnivåer, skyddsåtgärder och eventuella begrän-
sningar utreds (NFS 2004:16). Bullerberäkningar ger oftast större 
tillförlitlighet än mätningar och Naturvårdsverket har i meddelande 
8/1983 Buller från motorsportbanor – beräkningsmodell lagt  fram ett 
beräkningsförfarande. Dock bör bullerberäkningar kompletteras med 
bullermätningar.20 

17 CadnA är ett beräkningsprogram för samhällsbuller.

18 Lars Öberg, teknisk chef Värmdö kommun, 2006-03-22.
19 NFS 2004:16 är Naturvårdsverkets allmänna råd som omfattar Naturvårds-
verkets ansvarsområde som tillsynsvägledande myndighet vad gäller miljöbalkens 
tillämpning.
20 Naturvårdsverkets rapport 5417, Metod för immisionsmätning av externt 
industribuller, anger de krav som kan ställas vid en bullermätning.
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En motorcrossbana skulle behöva ett område av ca 450 meter gånger 300 
meter för bana och tillhörande byggnad.21 

Jordbruk & djurhållning
Det finns några fastigheter som bedriver jordbruk/djurhållning på Myt-
tingeområdet. I kommunens översiktsplan skrivs bl.a. att vid ”planering 
av bostäder i anslutning till aktiva jordbruk ska alltid en skyddszon avsät-
tas som förhindrar framtida konflikter (lukt, allergier etc.)” (Värmdö kom-
mun 2003, s 38). Värmdö kommuns miljönämnd antog 2001 riktvärden 
för skyddsavstånd till djurhållning. Vid nyetablering av lantbruk, ridan-
läggningar och liknande skall skyddsavståndet vara 500 meter. Vid befint-
liga anläggningar gäller 200 meter samt 100 meter till beteshagar och 50 
meter till ridvägar (Värmdö kommun 2003, s 127). 

Friluftsliv, rekreation och turism
Idag finns inga större anläggningar för friluftsliv & rekreation eller turism 
inom Myttingeområdet förutom den verksamhet som bedrivs inom Lill-
sveds idrottsfolkhögskola. Skolan driver ett hälsocenter, ett ledarcenter, ett 
konferenscenter samt ett STF anslutet vandrarhem. Vid Lillsveds brygga 
ligger Café Sjöstugan som är öppet under sommarsäsongen. 

Redan idag är dock Myttingeområdet ett populärt strövområde och det 

finns stor potential att förbättra förutsättningarna för friluftsliv & 
rekreation samt turism inom området. 

I Myttingeviken finns två vrak, varav ett förlist för mer än 100 år 
sedan, det finns även två vrak vid Linddalssundet (Värmdö kommun 
2005, s 31).

Båtliv
Sen början av 1900-talet har båtliv som rekreation utvecklats från en 
möjlighet för ett fåtal till en viktig del i den folkliga turismen och en 
av skärgårdsregionens viktigaste rekreationssysselsättningar.  Båtlivet 
bidrar även till miljömålet ”En levande skärgård” men är dock enbart 
ett av de intressen som konkurrerar om utrymmet i den känsliga och 
ofta unika skärgårdsmiljön. 

Myttingeviken är en omtyckt naturhamn och i och med en växande 
befolkning inom kommunen kommer behovet av båtplatser, upp-
läggningsplatser och tillhörande anläggningar att öka och detta bör 
beaktas i den fortsatta planeringen. Man måste dock ta hänsyn till 
den känsliga vattenmiljön vid planering av vattenverksamhet. Hänsyn 
måste också tas till farleden som passerar området. I Vaxholm finns 
närmaste gästhamn, Västerhamn, med 50 gästplatser. 

21 Leif Eriksson, gatuchef Värmdö kommun, 2006-03-22.
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