
VÄGAR, VATTEN OCH AVLOPP I YTTRE BREVIK

När den framtida utbyggnaden av yttre Brevik äger rum,  
ska vägar, vatten och avlopp byggas ut i kommunal regi.  
Det är planerna enligt den strategi för långsiktig utveckling av  
Östra Tyresö, som kommunen nu håller på att ta fram.  
Kommunalt huvudmannaskap ger fördelar för trafik, miljö 
och framtida behov. 

I det här faktabladet kan du läsa mer om planerna för  
kommunalt huvudmannaskap och vad det innebär. Vi bjuder  
också in till informationsträffar i januari. 

OM FRAMTIDA HUVUDMANNASKAP FÖR 



PERMANENTBOENDE KRÄVER  
BÄTTRE  VÄGAR, VATTEN OCH AVLOPP
Brevikshalvön bestod en gång i tiden av enbart fritidshusbebyggelse. Under 
årens lopp har många av dessa fritidshus blivit till permanentboende. Det har 
lett till önskemål om större byggrätter. Utvecklingen har också gett upphov till  
behov av förbättrad infrastruktur och lokal service. Fler permanentboende har 
dessutom lett till problem med vattentillgång, vattenkvalitet och avloppshante-
ring som måste lösas.  

För cirka 15 år sedan gjorde kommunen en så kallad fördjupad översiktsplan 
för området, för att hantera behoven av byggrätter, infrastruktur och lösning-
ar på VA-frågor. I den fördjupade översiktsplanen beskrivs hur och i vilken 
ordning området ska anpassas till permanentboende. De inre delarna av 
Brevikshalvön - fram till Trinntorp - Raksta, Solberga och Bergholm är under 
omvandling nu. Antingen håller de olika etapperna på att detaljplaneras, eller 
så är de under utbyggnad eller redan klara. Vi är samtidigt i färd med att  
etappindela yttre Brevik - vi bestämmer i vilken ordning de ska utvecklas - 
men de etapperna är ännu inte detaljplanerade.

I alla områden som har fått en ny detaljplan har det dragits ut kommunalt vat-
ten och avlopp och gator har byggts ut med kommunal standard. Steg för steg 
har kommunen övertagit huvudmannaskapet för vägar från vägföreningarna. 

NY STRATEGI MED TANKAR OM 
HUVUDMANNASKAP
Kommunen arbetar nu med att ta fram en ny strategi för området Östra Ty-
resö, som ska ersätta den fördjupade översiktsplanen. Orsaken är att det varit 
svårt att hålla takten för utbyggnaden, och att vi nu behöver planera om för att 
hinna med. Det innebär att vi ser över etappindelningar, tidplaner och huvud-
mannaskap för VA och vägar. 

Huvuddelen av detaljplanering och utbyggnaden av yttre Brevik kommer att bli 
verklighet först efter att inre Brevik har byggts ut. Det ligger ganska långt in i 
framtiden, för de flesta detaljplaner uppskattningsvis tio år eller mer.  Men för att 
vi ska kunna planera på ett hållbart sätt måste vi redan nu ta en del övergripande 
beslut. En sådan sak gäller huvudmannaskapet för VA och vägar. Vi har utrett 
flera olika alternativ, men kommer att förespråka att huvudmannaskapet för både 
vägar och VA i samband med den framtida utbyggnaden blir kommunalt. Det 
innebär att kommunen planerar för att yttre Brevik ska byggas ut på samma sätt 
som inre Brevik görs idag. 



DE HÄR ALTERNATIVEN FÖR  
HUVUDMANNASKAP HAR UTRETTS

Både VA och vägar byggs ut 

med kommunalt huvudmanna-

skap, likt inre Brevik.  

Kommunen ansvarar för drift 

och underhåll. 

Kommunen bygger ut huvud-

vägar samt ansvarar för drift 

och underhåll för dessa. Övriga 

vägar är privata, det vill säga 

har enskilt huvudmannaskap. 

VA byggs ut i hela området av 

kommunen, som sedan ansva-

rar för drift och underhåll.  

Kommunen bygger ut huvud- 

vägar samt ansvarar för drift 

och underhåll för dessa. Övriga 

vägar är privata, det vill säga 

har enskilt huvudmannaskap.  

VA byggs ut i anslutning till 

huvudvägarna. Resterande VA 

och vägar är enskilda.

HELT KOMMUNALT 
HUVUDMANNASKAP

KOMMUNALT VA OCH HUVUD-
VÄGAR, ENSKILDA SMÅVÄGAR

KOMMUNALT  VA LÄNGS  
KOMMUNALA HUVUDVÄGAR  

DET HÄR  
ALTERNATIVET  
PLANERAR VI FÖR

VARFÖR KOMMUNAL REGI?  
Vi bedömer att alternativet med helt kommunalt huvudmannaskap är lämpligast 
- i synnerhet sett till miljö och trafiksäkerhet. Kommunal standard på vägnätet 
säkrar att vägbredderna blir rätt dimensionerade. Vägbelysning och behovet av 
gångbanor och gång- och cykelbanor tillgodoses. Vi kan trafiksäkra passager, 
göra busshållplatser tillgängliga och skapa förutsättningar för kollektivtrafik. Vi 
bygger för existerande och framtida behov. Kommunal regi innebär också att vi 
kan hålla en vägstandard som kommer att hålla för den byggtrafik som troligen 
blir resultatet av ökade byggrätter. 

Huvudregeln i plan- och bygglagen är att kommunen ska vara huvudman för 
allmän plats. Vad gäller vatten och avlopp kan kommunen garantera en god 
standard på VA-anläggningar, vilket är viktigt för miljön.  

På kort sikt innebär kommunalt huvudmannaskap dock ett större ingrepp, 
eftersom vi då genomför alla de åtgärder som behövs för god miljö och trafik-
säkerhet direkt. Det ger effekter i form av kostnader för skattebetalarna. För er 
fastighetsägare innebär kommunal regi att en gatukostnad tas ut för att finan-
siera utbyggnaden, precis som görs på inre Brevik idag.  

De övriga alternativen tar inte höjd för framtida behov av gångbanor, gång- 
och cykelbanor, passager eller anpassning till kollektivtrafik. Det kan bli väldigt 
besvärligt att justera i efterhand och kostsamt i längden. Det enskilda huvud-
mannaskapet kräver en långsiktighet och uthållighet som är svår att garantera. 

MILJÖ

TRAFIK

FRAMTID

SKATTEKOSTNAD

HÖGRE 
GATUKOSTNAD



KONTAKT
Om du inte har möjlighet att komma på någon av våra informationsträffar kan 
du kontakta projektledare Emilia Reding för frågor.
E-post: emilia.reiding@tyreso.se
Telefon: 08-578 29 255

TORSDAG 11 JANUARI, KL. 18-20 I TYRESÖ SKOLA

TISDAG 16 JANUARI, KL. 18-20

DU KAN ANMÄLA DIG TILL NÅGON AV FÖLJANDE TRÄFFAR:

TISDAG 16 JANUARI, KL. 18-20 I TYRESÖ SKOLA

TORSDAG 18 JANUARI, KL. 18-20 I TYRESÖ SKOLA

WWW.TYRESO.SE/ANMALAN_YTTREBREVIK

ANMÄL DIG PÅ WEBBADRESSEN:

ANMÄL DIG TILL INFORMATIONSTRÄFF
Har du frågor om huvudmannaskap eller vill veta mer om hur vi resonerar? 
Välkommen på någon av våra informationsträffar, då vi berättar mer de juri-
diska, ekonomiska, miljömässiga och tekniska aspekter som olika alternativ 
för huvudmannaskap innebär. Samma information kommer att ges kl. 18-20 i 
matsalen på Tyresö skola vid tre olika tillfällen: 11, 16 och 18 januari.  
Kommunsstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl kommer att delta på infor-
mationstillfällena 11 och 18 januari. Eftersom det är begränsat antal platser vill 
vi att du anmäler dig via webben för det datum du önskar gå. 


