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Kap. 5 Sammanfattning och program för 
planering av en framtida markanvändning
Trycket är stort på Stockholmsregionen, detta gäller inte minst Värmdö 
kommun. Befolkningsmängden spås även att fortsätta växa i regionen 
vilket leder till att konflikterna mellan olika markanvändningar ökar. 
Efter genomförd inventering och analys av de förutsättningar som finns för  
planområdet  gör jag här en sammanvägning och värdering av befintliga 
respektive  nya förutsättningar och anspråk. Detta ligger till grund för de 
riktlinjer för en framtida utveckling av Myttingeområdet som jag presen-
terar i detta kapitel.

Anspråk på Myttingeområdet
Det finns i dagsläget många anspråk på Myttingeområdet vad gäller både 
rekreation & friluftsliv, infrastruktur, boende, kulturmiljö, landskap samt 
flora och fauna. 

Sammanfattning av befintliga anspråk
Området fungerar delvis redan idag som rekreations & friluftsområde. 
Här finns bl.a. vandrarhem, café (sommartid), naturhamn, utsiktsplatser, 
bad-och dykmöjligheter, intressanta naturmiljöer, tysta miljöer, öppet land-
skapsrum och möjligheter till fritidsfiske m.m. Vaxholmsbolagets båtar 
anlöper Lillsveds brygga. När det gäller infrastruktur erbjuder väg 274 till-
sammans med vägfärjan Stenslätten – Rindö – Vaxholm en ostlig passage 
förbi Stockholm. Vidare är farleden Kanholmsfjärden – Landsort av riks-
intresse.

Vad gäller boende finns det redan idag en hel del fastigheter inom 
Myttingeområdet och befolkningen ökar då fler och fler bosätter sig 
permanent i sina fritidshus. Det finns även ett ytterligare intresse av 
att flytta till denna del av kommunen om möjlighet fanns. Vad gäller 
kulturmiljö & landskap finns en hel del anspråk. Den nordvästra delen 
av Myttingeområdet är av riksintresse för kulturmiljön, och Fredriks-
borg (“Smörasken”) är statligt byggnadsminne. I övrigt finns det obe-
byggda strandområden samt ängsmarker och våtmarker med höga 
naturvärden. Vad gäller flora och fauna finns här även ett av få större 
sammanhängande oexploaterade områden nära Stockholm. Inom 
Myttingeområdet finns även några mindre områden som är skydds-
värda.31 

Nya anspråk
De nya verksamheter som främst ställer anspråk på Myttingeområdet 
är en helikopterverksamhet (polisen, landstinget och räddningstjän-
sten) och en motorcrossbana. Polisen, landstinget och räddningstjän-
sten har under flera års tid sökt en lokalisering för sin verksamhet i 
skärgårdsområdet. Detta är en verksamhet som är svårplacerad men 
nödvändig. Myttingeområdet erbjuder goda förutsättningar då det är 
strategiskt placerat och enbart en markägare är involverad.

31 ESKO – områden och nyckelbiotoper.
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Vidare har motorcrossverksamheten i kommunen under flera år fört en 
ambulerande tillvaro och en möjlig placering, för denna bullerstörande 
verksamhet, vore i anslutning till helikopterbasen. 

Grönområden
Stockholmsregionens goda tillgång till grönområden ger bra förutsättnin-
gar för invånarna att vistas i naturen. Vad gäller Värmdö så finns det dock 
inte några större sammanhängande naturområden i de norra delarna som 
innehar någon form av skydd. Myttingeområdet har dock möjlighet att 
utvecklas till ett sammanhängande natur & rekreationsområde med  både 
natur- och kulturvärden samt möjlighet för avkoppling och aktiviteter. 

Hållbar utveckling
Som jag skrev i inledningen av mitt arbete så är syftet med examensarbetet 
att finna långsiktigt hållbara lösningar (ekologiskt, socialt, kulturellt och 
ekonomiskt) för utvecklingen av Myttingeområdet samt visa på möjlighet-
er för en framtida markanvändning. Vad menas då med hållbar utveckling 
och hur kan det appliceras på Myttingeområdet? 

Begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt med utgivningen av Brunt-
landrapporten 1987 där det ställdes krav på en ”… utveckling som försök-
er möta dagens behov utan att begränsa eller inskränka möjligheterna att 
möta framtidens behov” (Bruntlandkommissionen 1987, s 55) 

Rapportens definition av begreppet hållbar utveckling har stått sig väl 
och den kan anses inbegripa den utvecklingen inom fyra dimensioner 
av samhällsutvecklingen som måste samverka för att utvecklingen 
skall anses vara hållbar: den ekonomiska, den ekologiska, den sociala 
och den kulturella (Robinson 1990). Hållbar utveckling ska vidare 
ses som en förändringsprocess där nyttjande av naturresurser, teknisk 
utveckling, investeringar och institutionella förändringar äger rum 
på ett balanserat sätt. Vidare skall hållbar utveckling inte ses som ett 
slutmål utan en förändringsprocess på alla nivåer i samhället (Region-
planekontoret 2004, s 10)

Hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, 
jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påver-
kan på naturen och människans hälsa till vad de klarar av. Till de 
ekologiska intressena hör t.ex. skyddade naturområden, skyddsvärda 
naturområden, områden med höga naturvärden, livskraftiga ekosys-
tem, god vattenkvalitet för grund-, yt-, och kustvatten samt hållbara 
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vatten och avoppslösningar. Social hållbarhet handlar om att bygga upp 
ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga 
behov uppfylls. Till de sociala intressena hör bl.a. befolkningens samman-
sättning, social service i form av skola, äldreomsorg, hälsovård och mötes-
platser. Till exempel hembygdsgårdar, bibliotek, bostäder, sport, fritid och 
friluftsliv. Kulturell hållbarhet, innebär bl. a. att vi ska lyfta fram, värna 
om och utveckla det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form 
av byggnader, bebyggelsemiljöer, platser och landskap. När det gäller de 
kulturella intressena så berör det skyddade kulturmiljöer och områden med 
höga kulturvärden. Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med 
mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Vad gäller ekonomisk håll-
barhet så räknas kommersiell service i form av butiker, restauranger m.m. 
samt energi, tele, IT, renhållning, kommunikationer, näringar, arbetstillfäl-
len och turism. 

Det är bl.a. utifrån dessa premisser en planering över Myttingeområdet 
måste ske om vi vill främja en långsiktigt hållbar utveckling. Den eko-
logiska hållbarheten och den kulturella hållbarheten bör vara i fokus för 
utvecklingen av Myttingeområdet. Skydd av naturområden och hållbara 
vatten- och avloppsläsningar bör vara centrala i förslaget liksom skydd av 
de områden som är utpekade som riksintresse för kulturmiljön. Ekonomisk 
och social hållbarhet får ses i relation till omkringliggande områden, där 
bl.a. stora delar av den sociala respektive kommersiella servicen finns i 
Hemmesta respektive Gustavsberg.

Urbaniserad landsbygd
Regionplane- och trafikkontoret tar upp begreppet Urbaniserad lands-
bygd i sitt PM Nya frågor i den regionala utvecklingen (2004). Där 
definieras det som ”den landsbygd som ingår i storstadens och andra 
kärnors influensområde och som i olika avseenden interagerar med 
dessa: fysiskt, miljömässigt, socialt, ekonomiskt, kulturellt och institu-
tionellt”. Vidare beskrivs situationen som, att utbytet mellan staden och 
landsbygden är uppbyggt kring att de har olika roller, att staden bl.a. 
fyller rollen som servicenod och centrum för arbetsmarknaden medan 
landsbygden fyller rollen som rekreationsområde (Regionplane- och 
trafikkontoret 2004, s 13). 

Värmdö kommun består till stor del av landsbygd som i olika grad 
är integrerad i storstadsregionen. Kommunen erbjuder ett attraktivt 
boende men en stor del av de boende i Värmdö kommun pendlar 
utanför kommunen för att arbeta. Det omvända gäller till viss del  för 
rekreation & friluftsliv. Här kan frågan ställas om det är försvarbart 
med en utveckling för boende på Myttingeområdet eller bidrar det en-
bart till urban sprawl? 

Sammanfattning och värdering
I analysen av naturtyp inventerade och värderade jag de naturgivna 
förutsättningarna och jag angav även områdets lämplighet för bebyg-
gelse respektive grönområde. Den analysen tillsammans med den vi-
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Avseende ny bebyggelse bör den ligga i anslutning till befintlig be-
byggelse för att ge bästa möjliga förutsättningar, för ny respektive 
befintlig bebyggelse, att anslutas till kommunalt  VA. Kommunalt VA 
är oerhört viktigt för att kunna skapa möjligheter för en långsiktigt 
ekologisk hållbar utveckling inom hela Myttingeområdet. Vidare bör 
ett område för bostäder ligga strategiskt placerat i anslutning till be-
fintliga vägar och kollektivtrafik. Vad gäller områdets omfatting bör 
ingen ny bebyggelse ske inom strandskyddat område och fokus i plan-
förslaget bör vara på grönstrukturen och det rörliga friluftslivet. Myt-
tingeområdet erbjuder dock en attraktiv boendemiljö och ett tillskott 
i denna del av kommuen ger bl.a. ett större underlag för social och 
kommersiell servie.

Vad gäller turism så bör befintliga turistmål utvecklas och hänsyn bör 
tas bl.a. till den visuella analysen (stråk och landmärken). Ett samar-
bete med Vaxholms stad skulle kunna leda till en utveckling av turist-
stråket Gustavsberg-Siggesta- Myttinge-Vaxholm som redan idag är 
en populär rutt för den motorburna turismen under sommaren.

Vad gäller rekreation & friluftsliv så bör anläggningar för detta än-
damål främst placeras i anslutning till befintliga anläggningar. Vidare 
bör rekreation & friluftsliv utevcklas i områden med öppen mark med 
skogsholmar och  vid obebyggda strandområden som har ett högt 
rekreationsvärde vilket är en tillgång för det rörliga friluftslivet.

suella analysen (Lynch), skyddsvärda områden, regional grönstruktur, 
grönstrukturens sociala värde samt strandskydd ligger till grund för de 
riktlinjer för utveckling av Myttingeområdet som presenteras i detta kapi-
tel. Hänsyn har även tagits till kapitel två “Planeringsförutsättningar” och 
kapitel tre “Inventering”.

Vad gäller grönstruktur så anser jag efter genomförda analyser att det är 
viktigt att värna om och utveckla den sammanhängande grönstrukturen 
som finns på Myttingeområdet. Både som en utveckling av den regionala 
grönstrukturen (Nacka-Värmdö kilen) och för det rörliga friluftslivet. Vi-
dare är det viktigt att värna om och utveckla tillgängligheten till strandom-
råden och bevara dessa obebyggda samt tillvarata grönstrukturens sociala 
värden. Detta är särskilt viktigt då området är ett av få större sammanhän-
gande områden i stockholmsregionen som är oexploaterade. Myttingeom-
rådet är dock centralt placerat i regionen och attraktivt ur flera synvinklar 
och en viss utbyggnad av verksamheter och boende bör vara möjligt. 

När det gäller område för verksamhet så bör det inte beröras av några 
skyddsvärda områden eller områden utpekade som viktiga gällande grön-
strukturen, den sociala grönstrukturen eller ligga så att det stör bostads-
områden. Området bör även ligga strategiskt placerat vid stråk och knut-
punkter. Vidare är en helikopterverksamhet en regional angelägenhet och 
bidrar till en levende landsbygd (skärgård) och detta är viktigt inte minst 
för Värmdö kommun.  
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turism respektive rekreation & friluftsliv kan med fördel ske inom 
dessa områden. En utbyggnad av bostadsområden kommer även att 
föreslås, i anslutning till befintlig bebyggelse, då inflyttningen i kom-
muen spås fortsätta öka och Myttingeområdet erbjuder en attraktiv 
boendemiljö i nära anslutning till Stockholm. Detta även för att ge 
bättre möjligheter för anslutning till kommunalt VA för såväl befintlig 
som ny bebyggelse och på så sätt skapa bättre förutsättningar för en 
långsiktigt ekologisk hållbar utveckling för hela området. Vad gäller 
en eventuell helikopterbas och motorcrossverksamhet så behövs frå-
gan utredas vidare. 

Vad gäller vilken form av skydd som bör användas för att säkerställa 
Myttingeområdets kvaliteter anser jag att det bör utredas vidare om 
det är möjligt att bilda naturreservat i de mellersta delarna av området 
(försvarets mark) främst då för att för att säkerställa den regionala 
grönstrukturen och möjligheterna för det rörliga friluftslivet.

All utveckling som sker inom turism, boende, verksamheter och  rekreation 
& friluftsliv bör ske inom den mark som idag tillhör fortifikationsverket. 
Detta då stora förändringar är lättare att genomföra då enbart en markägare 
är involverad samt att övrig mark mer eller mindre ligger inom strand-
skyddsområde. 

Riktlinjer för utveckling av Myttingeområdet
För att skapa en långsiktig hållbar utveckling för Myttingeområdet krävs 
en balans mellan de ekologiska, de sociala, de kulturella och de ekonomis-
ka aspekterna. Dock bör fokus vara på den ekologiska respektive den kul-
turella hållbarheten. Inriktningen för utvecklingen av Myttingeområdet bör 
ha fokus på bevarande av de obebyggda strandnära områdena för att värna 
om de strandområden som idag är tillgängliga för allmänheten samt för att 
värna om kulturmiljön längs Lindalssundet. Vidare bör detaljplaner/om-
rådesbestämmelser utarbetas för bebyggelsen längs Lindalssundet . Detta 
gäller framförallt för Skärmaräng, Mönsterholmen, Skäggaudd, Sundsvik, 
Fläskstycket och Åvesjö för att säkerställa dessa områdens karaktär. Vad 
gäller fortifikationsverkets mark bör fokus vara på en utveckling av den 
regionala grönstrukturen samt rekreation & friluftsliv (det rörliga frilufts- 
livet). Detta för att ta tillvara de centrala obebyggda delar där det finns 
större sammanhållna naturområden som kan stå för skogskänsla, orördhet, 
mystik, artrikedom och naturpedagogik. Möjligheterna för aktivitet & ut-
maning samt service & samvaro är inte särskilt utvecklade idag men både 
Fredriksborg och   Lillsved är intressanta sevärdheter och en utveckling av
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Huvuddrag för utvecklingen av Myttingeområdet

• Värna om och utveckla den sammanhängande grön-   
 strukturen

• Bevarande av strandnära obebyggda områden    
 genom detaljplaner/områdesbestämmelser

• Detaljplaner/områdesbestämmelser främst för 
 bebyggelse inom område av riksintresse för 
 kulturmiljö

• Fokus på rekreation & friluftsliv och grönstruktur    
 inom fortifikationsverkets mark

• Viss utbyggnad av bostäder i anslutning till äldre    
 bebyggelse för att möjliggöra en bättre VA –lösning 
 (vatten- och avlopp) för hela Myttingeområdet

• Störande verksamheter i anslutning till väg 274
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