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Förord 
För lite mer än 100 år sedan byggdes de första stora sommarvillorna 
runt Breviksmaren. Dit kom man med båt från stan. Brevikshalvön 
var så gott som väglöst område vid den tiden med endast enstaka 
byggnader. Detsamma gällde för Raksta, Solberga och Bergholm. På 
30-talet styckades marken upp i ett större antal tomter för 
fritidsbebyggelse. Byggandet tog riktig fart först under 50-talet. 
Successivt märktes sedan en begynnande permanentbosättning. Det 
ledde till att begränsade byggrätter infördes. De senaste decennierna 
har permanentbosättningen accelererat och idag har mer än hälften 
av fastigheterna åretruntboende. 
 
Detta är bakgrunden till att kommunfullmäktige i april 2000 
beslutade göra en fördjupning av kommunens översiktsplan för 
områdena Brevikshalvön, Raksta, Solberga och Bergholm (Östra 
Tyresö). Man kan säga att vi stod inför ett vägskäl. Skulle 
kommunen fortsätta med de begränsade byggrätterna i syfte att söka 
bevara områdena för fritidsboende och fördröja en fortsatt 
permanentbosättning? Eller skulle kommunen ändra inriktning? 
Kommunfullmäktiges beslut innebar ett ställningstagande för en 
planläggning för åretruntboende.  
 
Det har varit en omfattande process att arbeta fram denna fördjupade 
översiktsplan över Östra Tyresö. Villaägarföreningarna, 
vägföreningarna, olika arbetsgrupper och enskilda fastighetsägare 
från de olika delområdena har på olika sätt deltagit i arbetet. De har 
visat ett stort engagemang och lagt ner både mycket tid och kraft på 
att sätta sig in i de komplexa frågeställningarna. Deras konstruktiva 
medverkan har varit mycket värdefull i framtagandet av denna 
fördjupade översiktsplan. Ett stort antal fastighetsägare, över 900 
personer, har dessutom besökt den tillfälliga utställningslokalen i 

gamla ICA-butiken (Öppna huset) och kommunhuset och där lämnat 
synpunkter och hämtat information.  
 
Det finns naturligtvis många olika viljor och önskemål i ett så stort 
område som Östra Tyresö. Denna fördjupade översiktsplan kan inte 
tillgodose alla men jag tror att den i sina huvuddrag speglar vad en 
majoritet av fastighetsägarna anser vara viktigt. Huvudinriktningen 
är att så långt möjligt bevara områdenas nuvarande unika karaktär.  
 
En översiktsplan anger i stora drag den framtida markanvändningen, 
vilka värdefulla byggnader, kultur- och naturmiljöer som skall 
bevaras m m. Den ger inte svar på alla frågor. Det finns viktiga 
frågor som kräver fortsatta utredningar och överväganden, framför 
allt när det gäller huvudmannaskapsfrågor. Vår ambition är att vi i 
det kommande detaljplanearbetet skall kunna ha samma goda 
samarbete med fastighetsägarna som hittills i syfte att komma fram 
till lösningar som en majoritet kan acceptera och tycker är bra.  
 
Berit Assarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Projektorganisation- deltagare 
 
Kommunstyrelsens Plan- och teknikberedning har fungerat som 
styrgrupp för arbetet under ledning av ordförande Berit Assarsson. 
 
Arbetsgrupperna i de tre delområdena (Inre Brevik, Yttre Brevik 
samt Raksta/Solberga/Bergholm) har fungerat som referensgrupper 
under framtagandet av samrådsmaterialet.  
 
Inom kommunen finns en tjänstemannagrupp bestående av i 
huvudsak representanter från miljö- och stadsbyggnads-
förvaltningen: 
 
Projektsamordnare: 
Bengt Freij  Stadsarkitekt 
Soon Hammarström Planarkitekt 
 
Projektgrupp: 
Curt Andersson Sektionschef 
Göran Bardun  Kommunekolog 
Inger Carlsson  Miljö- och bygglovschef 
Lena Dahlstedt  Bygglovsarkitekt 
Bertil Eriksson 1:e miljöingenjör 
Åsa Hogg  Exploateringschef 
Roland Karlsson Projekteringsingenjör 
Sara Kopparberg Planarkitekt 
Thomas Lagerwall Utredningsingenjör. 
Per-Olof Lindfors Controller 
Ingela Nilsson  GIS-ingenjör (kartor, kartanalyser) 
Anders Rydström Fastighetschef 
Åke Skoglund  Gatuchef 
Gustav Thörnqvist Exploateringsingenjör 

 
Läsanvisningar  
 
 
Rapporten är uppdelad i två delar: 
 
I. En övergripande beskrivning av nuläget  
Inledningsvis ges en kort beskrivning av bakgrund, planerings-
förutsättningarna och planeringsprocessen. Därefter görs en över-
gripande beskrivning av nuläget i form av en kort redogörelse av 
förutsättningarna i Östra Tyresö. Med de boendes och fritidsboendes 
egna ord beskrivs det goda livet samt skärgårdskaraktären. 
 
II. Strategier för framtiden  
I del II beskrivs strategier för framtiden med övergripande förslag 
till riktlinjer för olika huvudfrågor. En tidsplan redovisar i stort 
turordningen för kommande detaljplanering.
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Inledning 
 
Bakgrund och planeringsförutsättningar 
 
 
Östra Tyresö, d v s Brevikshalvön, Raksta, Solberga och Bergholm, 
omfattas i huvudsak av föråldrade detaljplaner i form av avstyck-
ningsplaner och byggnadsplaner avsedda för fritidsboende. Det finns 
ca 2 100 fastigheter i området varav ca 50 % är permanentbebodda. 
Befolkningen i Östra Tyresö har ökat stadigt med 75-100 personer 
per år. I takt med att andelen permanenthushåll ökar i områdena ökar 
belastningen på miljön. Om inga åtgärder vidtas kommer problem 
med saltvatteninträngning i och avloppspåverkan på enskilda 
vattentäkter att öka i omfattning. Även områdenas möjlighet till en 
lokalt grundvattenbaserad vattenförsörjning begränsas ju fler som 
flyttar ut året runt. Dessutom har kraven på service i området ökar. 
Vägarna har generellt en låg teknisk standard och utgör bitvis en 
trafikfarlig miljö för gående och cyklister. Det saknas kollektivtrafik 
till flera områden.  
 
Översiktsplanen för Tyresö kommun (1998) anger att en samlad 
fördjupad studie bör göras för Östra Tyresö. För att starta en plan-
ering av området gav kommunfullmäktige i april år 2000 miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en fördjupad över-
siktsplan. Den fördjupade översiktsplanen för Östra Tyresö kommer 
att ersätta kommunens översiktsplan (1998) i berörda delar. 
 
En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande men har stor 
tyngd vid det framtida detaljplanearbetet och ger vägledning inför 
strategiska beslut. I den fördjupade översiktsplanen anges riktlinjer 
för hur Östra Tyresö ska kunna detaljplaneläggas utifrån en helhets-
syn där  

områdets förutsättningar och kvaliteter lyfts fram. Den fördjupade 
översiktsplanen fungerar också som ett program för framtida etapp-
visa detaljplaner som i sin tur reglerar bl a miljöfrågor, vatten- och 
markanvändning, fastighetsindelning, byggrätter och genomförande-
frågor.  
Planen skapar förutsättningar för att möjliggöra ett permanent 
boende. Viktigt är att värna om miljön och ta hänsyn till den unika 
skärgårdskaraktären. Den fördjupade översiktsplanen ska även i stort 
ange i vilken ordning som utbyggnad ska ske då områdena om-
vandlas för ett permanent boende. Omvandlingen ska ske utan större 
ändringar av fastighetsstrukturen.  
 
 
 
 
 
Tre delområden 
 
Östra Tyresö har indelats i tre delområden, se kartan längst fram: 
§ Raksta, Solberga och Bergholm. 
§ Inre Brevik: Området sträcker sig från slottet och till den inre 

delen av Telegrafberget.  
§ Yttre Brevik: Området från inre delen av Telegrafberget och 

resterande del av Brevikshalvön. 

I avvaktan på detaljplaneläggning tillämpar miljö- och -
byggnadsnämnden gällande planer samt gällande 
riktlinjer för enskilda avloppslösningar.  
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Planeringsprocessen 
 
Planarbetet började med att våren och sommaren 2001 främst 
användes för att samla in kunskap från boende inom området, ett 
slags församråd i dialogform. Under perioden, april 2001- september 
2002, har Öppna Huset, (den f d ICA-butiken, Tyresövägen 1A) 
använts som fältkontor. Lokalen bemannades vissa tider så att 
åretrunt- och fritidsboende kunnat få information och delta i en 
dialog med kommunens planerare och politiker. Sammanlagt under 
församrådet, samrådet och utställningen har ca 930 personer besökt 
Öppna huset. 
 
Arbetsgrupper bildades i mars 2001 vid ett möte mellan kommunen 
och tomtägare, villaägare och vägföreningarna. Totalt deltog drygt 
60 boende och fritidsboende. Vid 13 gemensamma seminarier där 
kommunen varit sammankallande har bland annat skärgårds-
karaktären, vatten och avlopp samt vägar diskuterats.  
 
Samråd: februari- mitten av mars 2002 
Ett första förslag till samrådshandling arbetades fram under hösten 
2001 i samarbete med fastighetsägare, föreningar och arbetsgrupper.  
Samrådförslaget byggde på dialogerna i Öppna Huset, synpunkterna 
från arbetsgrupperna, elevarbeten, ett flertal utredningar som 
utfördes av Tyresö kommun samt politiska bedömningar. 
I enlighet med FN:s konvention om barnens rättigheter ska barnens 
behov utgöra utgångspunkterna vid beslut om transportsystem. 
Tyresö skola har genomfört ett temaarbete där elever i årskurs 4-7 
har beskrivit sin skolväg och närmiljö. Flertalet av eleverna bor i 
Östra Tyresö. De har givit värdefull information om hur barn i 
åldrarna 10-13 år rör sig inom området. Arbetet har även resulterat i 
en elevutställning i Tyresö skola.  

 
 

Utställning: juli-september 2002 
Samrådsförslaget omarbetades bl a med hänsyn till de syn-
punkter som kommit in under samrådstiden. Bland annat 
kompletterades förslaget med ett nytt kapitel om huvudmanna-
skap och ett gestaltningsprogram. Det reviderade förslaget 
ställdes återigen ut under sommaren 2002. De synpunkter som 
kom in på förslaget sammanfattades och presenterades för 
kommunens politiker inför antagandet i mars 2003. 
 

Hur går vi vidare? 
Planeringen fortsätter nu med etappvis detaljplaneläggning. 
Varje detaljplan omfattar ett mindre antal fastigheter. Detalj-
planearbetet i Östra Tyresö är en omfattande process som 
kommer att pågå under ett par decennier. Vid den fortsatta 
planeringen är det viktigt att bibehålla en öppen dialog mellan 
permanent- och fritidsboende, politiker samt tjänstemän i 
kommunen. 
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 Ordlista med begreppsförklaringar 
 
Allmän plats Områden som enligt detaljplan ska användas 

till gata, park, natur m.m.  
 
Bruttoarea (BTA) Area av mätvärda delar av våningsplan, beg-

ränsas av omslutande byggnadsdelars utsida 
eller annan för mätvärdighet angiven  
begränsning. 

 
Byggnadsarea (BYA) Area som en byggnad upptar på marken, 

inklusive uthängande delar som väsentligt 
påverkar användbarheten av underliggande 
mark. 

 
Detaljplan En detaljplan omfattar ett begränsat område och 

är juridiskt bindande. Den reglerar markens och 
vattenområdenas användning. Av detaljplanen 
framgår bl a vilken mark som får bebyggas, vad 
och hur mycket som får byggas, bebyggelsens 
utformning samt vad som ska vara gata och 
naturmark. 

 
Genomförandetid  I en detaljplan ska det anges hur lång genom-

förandetiden är. Tiden ska bestämmas så att det 
finns rimliga möjligheter att genomföra planen 
och den ska vara minst fem och högst femton 
år. Under genomförandetiden begränsas möjlig-
heten att ändra eller upphäva planen. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att 
gälla tills den ändras eller upphävs. 

 
Gemensamhetsanläggning En anläggning som är gemensam för flera 

fastigheter, ofta vägar eller vatten- och 
avloppsledningar. I gemensamhetsanläggningen 

deltar flera fastigheter och de bekostar både 
anläggandet och driften enligt andelstal som 
fastställs av lantmäterimyndigheten. 

 
Huvudmannaskap Enligt plan- och bygglagen ska det i en detaljplan 

anges vem som är huvudman för allmänna 
platser. Den som är huvudman för en anläggning 
ansvarar för anläggningen. 

 
Infrastruktur Här avses teknisk infrastruktur såsom vatten- och 

avloppssystem, elnät samt vägar. 
 
LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 
 
PBL Plan- och bygglagen. Innehåller bl a bestäm-

melser om planläggning av mark och vatten samt 
byggande. 

 
Samfällighetsförening En förening som t ex förvaltar en gemensam-

hetsanläggning. Föreningen har stadgar, utser en 
styrelse, håller årsstämma, tar ut avgifter mm. 
Tyresö Vägförening är ett exempel på en sam-
fällighetsförening. 

 
VA Vatten och avlopp 
 
Översiktsplan En översiktsplan eller en fördjupad översiktsplan 

är inte juridiskt bindande men ger vägledning 
inför strategiska beslut. Planen antas av fullmäk-
tige. Den fördjupade översiktsplanen är här ett 
program för framtida etappvisa detaljplaner för 
permanentboende som i sin tur reglerar miljö-
frågor, vatten- och markanvändning, fastighets-
indelning, byggrätter och genomförandefrågor.
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Del I   En övergripande beskrivning av 
nuläget 
 
   
 
Befolkningen i Östra Tyresö 
 
Under de senaste decennierna har perifera områden i Stockholms-
regionen blivit attraktiva för åretruntboende. Detta har medfört att 
permanentbosättningen inom planområdet har mer än fördubblats 
mellan 1982-2000. 
 
I området finns ca 2 100 fastigheter främst bebyggda med fritidshus. 
För att motverka en ökad permanent bosättning i fritidshusområdena 
är byggrätterna begränsade till 50 kvm (huvudbyggnad)+30 kvm 
(uthus). På ”dispens” har byggrätter på 70+30 kvm i vissa fall 
tillämpats. Trots den begränsade byggrätten flyttar fler och fler 
personer ut för att bo permanent i Östra Tyresö.  
 
Andelen permanentboende varierar mellan de tre delområdena. På 
54 % av totala antalet fastigheter i Raksta, Solberga och Bergholm 
finns personer folkbokförda på fastigheten. För Inre Brevik är 
andelen 54 % och för Yttre Brevik 40%. 
 
 
 
 
 
 

Raksta, Solberga, 
Bergholm

Inre Brevik

Yttre Brevik

Teckenförklaring

Fastigheter med personer folkbokförda på fastigheten

Karta som visar fastigheter med personer folkbokförda på fastigheten (2003). 
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Kulturhistoria 
 
I Östra Tyresö finns värdefulla äldre kulturmiljöer som Breviksnäs, 
Dyviksgård och Uddby kvarn samt andra byggnader och gårdar av 
kulturhistoriskt värde. I kommunens översiktsplan (1998) anges att 
viktiga kulturmiljöer i Tyresö ska skyddas och bevaras och att kun-
skapen om Tyresö kommuns kulturmiljöer ska öka. 

Epoken före 1930 
Av forntidens Tyresö återfinns endast naturformationerna med 
sprickdalslandskapet. Under medeltiden tillhörde all mark Tyresö-
godset. Trinntorp och Raksta var ensamliggande små gårdar. Från 
1400-talet finns dokument som berättar om gårdarna i Brevik, 
Ällmora och Dyvik. 
Under 1600-talet till och med 1800-talet utgjorde Tyresö slott och 
kyrka socknens och sedermera kommunens centrum. Landskapet var 
så gott som väglöst med endast en väg till Trinntorp och en till Brak-
maren. Under denna tid fanns tegelbruket på Brevikshalvön och 
industrier vid Uddby.  
Från 1890- till 1920-talet byggdes stora trävillor som sommarnöje 
för välbärgade stadsbor vid Breviksmaren. Området saknade 
vägförbindelse och nåddes via ångbåt som angjorde Breviks brygga. 
Området är klassat som en kulturhistorisk värdefull miljö i Peter 
Bratts utredning från 1989.  

Sportstugeepoken 
Exploateringen av Brevikshalvön startade efter markis Claes 
Lagergrens bortgång 1930 genom styckning av marken för tomter 
till fritidsbebyggelse. Trinntorp och Ällmora var två av fyra områden 
som marknadsfördes med hjälp av reklamfoldrar. 1935 anordnades 
en utställning på Lillängen (hörnet Tegelbruksvägen/Nytorpsvägen) 
med typhus för sportstugor av modern typ. Bakom utställningen stod 

flera kända arkitekter. På 1950-talet tog byggandet fart. Epoken fick 
stor genomslagskraft i Tyresö och många av de ideal och värderingar 
som en gång initierade sportstugerörelsen finns ännu kvar. Någon 
inventering över befintliga sportstugor på Brevikshalvön, i Raksta, 
Solberga och Bergholm har inte gjorts. Om det finns speciella orörda 
miljöer bör dessa uppmärksammas i kommande detaljplan. Ett 
exempel är Villa Tolvekarna uppförd av Svensk Tenns grundare 
Estrid Ericsson. 
 
 
  

Karta över Breviknäs, Brevikshalvön. 
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Geologi, topografi, landskap 
 
Området karaktäriseras av ett sprickdalslandskap med stor brutenhet, 
dvs branta bergryggar och smala dalgångar. På bergområdena finns 
den för Södertörn så karaktäristiska hällmarken. Geologin i området 
består till största delen av gnejser och gnejsgraniter. De lösa 
avlagringarna består av olika leror, mindre områden med morän 
samt områden med organiskt material (torv). 
Bergarterna kommer i dagen i de stora partierna av hällmarker, 
speciellt framträdande vid Telegrafberget, Klövberget, Raksta, 
Dyvik samt Uddby och Bergholm. Telegrafberget, 84 meter över 
havet, är södra skärgårdens högsta berg. I bergbranterna återfinns 
små mängder av moräner men i huvudsak övergår berg i dagen 
direkt till leravlagringar i sänkorna. 

Grundvatten    
 
Området är bergigt med på många håll tunna eller obefintliga jord-
lager vilket innebär små grundvattenmagasin. På de flesta fastigheter 
finns egna vattentäkter. De är huvudsakligen  bergborrade och 
försörjs genom spricksystem i berget. I dagsläget finns under torra 
somrar risk för vattenbrist främst i områdena Inre Brevik samt delar 
av Raksta, Solberga och Bergholm.  
 
Det ursprungliga underlaget för beräkning av vattentillgång togs 
fram 1983 och kommer att uppdateras under 2003. 
 
 
 
 

 

Karta som visar de geologiska förutsättningarna i Östra Tyresö.                                           Karta som visar vattenbalans beräknat på en  
                                                                                                                                                 förbrukning 200 liter per person och dygn. (VIAK/SGU 1983, 1989) 

mer än säker produktion utnyttjas  
90-100 % av säker produktion utnyttjas  
mindre än 90 % av säker produktion 
utnyttjas  

 Vattenproduktion, dagsläge Teckenförklaring

Grus, sand, silt

Berg (gnejsgraniter, graniter)

Lera

Morän

Organisk jordart

Vatten
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Kalvfjärden - Ällmorafjärden – Vissvassfjärden  
 
I naturinventeringen (1998) och översiktsplanen (1998) anges 
Kalvfjärden som utredningsområde på grund av särskild ekologiskt 
känslighet.  
 
Kalvfjärden, Ällmorafjärden och Vissvassfjärden kan ses som ett 
system med tre-fyra bassänger med smala och grunda näs mellan 
dem. Trösklarna medför att vattenutbytet är begränsat och sämst 
omsättning får Kalvfjärden. I fjärdarnas bottenvatten uppstår lätt 
syrebrist och biologisk död. Det är viktigt att undersöka fjärdarnas 
utbyte av vatten och kartlägga deras ekologiska känslighetsgrad. I 
innerfjärdarna finns kraftigt förhöjda närsalthalter jämfört med 
Erstaviken.  
 
Tyresåns sjösystem avvattnar huvuddelen av södra Storstockholm 
och mynnar ut i Kalvfjärden. I sjösystemets tillrinningsområde ingår 
bl a sjöarna Orlången, Magelungen och Dreviken. Tyresåns 
sjösystem står för ca 90 % av den tillförda näringsämnesbelastningen 
i Kalvfjärden och grovt räknat står den lokala bebyggelsen runt 
fjärden för ca 10 %. Belastningen från hushållen kring Kalvfjärden 
är dock 8-10 gånger större än belastningen per hushåll från övriga 
delar av Tyresåns sjösystem. I takt med permanentningen av 
fritidshusområdena kring fjärdarna ökar belastningen från enskilda 
avloppssystem.  
 
I kommunens översiktsplan (1998) anges att ytterligare bryggetab-
leringar inte får ske i Kalvfjärden, Ällmorafjärden och Vissvass-
fjärden. Detta för att minska miljöpåverkande ämnen från t ex 
båtmotorer. En utökning av bryggverksamheten liksom svajbojar 
inkräktar även på fiskens lekbottnar. 
 

På Brevikshalvön betraktas Dyviksmaren och Breviksmaren  
som känsliga recipienter för miljöpåverkan från enskilda avlopps-
system. Med sina grunda bottnar utgör de värdefulla områden för 
vattenfaunan.  

Karta som visar tillrinningsområden, Östra Tyresö. (MKB 2003) 

Teckenförklaring

Vattendelare

Ällmorafjärden

Vissvassfjärden

Kalvfjärden
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Vatten och avlopp 
 
Vatten- och avloppsförsörjningen sker idag med enskilda lösningar 
som ofta är dimensionerade för ett fritidsboende. I takt med att 
andelen permanenthushåll ökar i områdena ökar även belastningen 
på miljön. Det förekommer problem med saltvatteninträngning i 
vattentäkter och vattenbrist främst sommartid. Ibland är avstånden 
mellan undermåliga avloppsanläggningar och dricksvattentäkter så 
korta att dricksvattnet riskerar att bli förorenat.  
 
Områdenas möjlighet till en lokalt grundvattenbaserad vatten-
försörjning har kommunen bedömt som begränsad inom stora delar 
av området. Förutsättningarna för avloppsinfiltration efter endast 
slamavskiljning är i många fall dålig beroende på att jordmånen till 
stor del består av leror.  
 
 
Trafik 

Vägar  
Samtliga vägar inom området sköts av enskilda vägföreningar.  
Vägarna i området har genomgående en låg teknisk standard och 
huvudvägarna är i behov av en allmän upprustning. Detta för att 
erbjuda en bättre miljö för gående och cyklister och möjliggöra  
kollektivtrafik i områdena. Smala vägar med dålig sikt och höga 
hastigheter medför en låg trafiksäkerhet för bl a gående och 
cyklister. Gående och cyklisters möjlighet att nå övriga Tyresö på ett 
säkert sätt är begränsad. 
 

Kollektivtrafik 
Kommunikationerna inom områdena bygger i stor utsträckning på 
att man har tillgång till bil. Kollektivtrafiken varierar kraftigt mellan 
områdena och de boende har ofta långt att gå till busshållplatserna.  
Det saknas även infartsparkeringar. Raksta, Solberga och Bergholm 
liksom Dyvik saknar helt kollektivtrafikförbindelser. 
 
Breviks brygga är en viktig förbindelsepunkt sommartid för boende 
med flera från Brevikshalvön samt hela Tyresö kommun. Härifrån 
går Waxholmsbolagets båtar till Strömskajen/Saltsjöbaden och Utö/-
Stavsnäs. Idag saknas en busshållsplats i direkt anslutning till 
Breviks brygga. Antalet parkeringsplatser är för få och utbyggnads-
möjligheterna begränsade. 
 
 
Service 

Handel 
I Östra Tyresö finns endast en mindre närbutik och en restaurang i 
Trinntorp samt sommartid en kiosk i Raksta. Närmaste 
livsmedelaffär finns i Öringe. Ett mindre centrum håller på att 
etableras vid Strandtorget intill Strandskolan.  

Skola och förskola 
Det finns inga skolor eller förskolor inom planområdet. Östra Tyresö 
ingår i upptagningsområdet Tyresö Strand. Utbyggnaden i Tyresö 
Strandområdet samt en fortsatt permanentbosättning i Östra Tyresö 
medför att det behövs skol- och förskolelokaler om behoven ska 
kunna tillgodoses lokalt. Antalet elever i åldern 6-11 år på 
Brevikshalvön uppgår i slutet av 2002 till 185 barn och väntas öka 
under de kommande åren. Det finns ca 145 barn i förskoleåldern 1-5 
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år på Brevikhalvön. Antalet barn i förskoleåldern i Raksta, Solberga 
och Bergholm uppgår till ca 50 barn. Totalt beräknas antalet barn i 
förskoleåldern öka med ca 100 barn. 

Äldreomsorg  
Antalet äldre i Tyresö Strand och Östra Tyresö är förhållandevis lågt 
men beräknas öka. Antalet personer som är 80 år och äldre uppgick 
till ca 66 personer 2002 och beräknas till ca 90 personer 2005 och ca 
110 personer 2010. Av dessa beräknas ca 20 procent ha behov av 
särskilt boende. Ett äldreboende kommer förmodligen byggas inom 
Strandområdet. Mark har även reserverats för ett äldreboende inom 
planområdet för den fördjupade översiktsplanen för Östra Tyresö. 
 
 
Markägare 
 
Allmän platsmark på Brevikshalvön ägs med några få undantag av 
Tyresö kommun. I Solberga och Bergholm ägs allmän platsmark, 
som främst utgörs av naturmarkerna mot Kalvfjärden, av Kalvnäsets  
samfällighetsförening. Allmän platsmark i Raksta är privatägd. 
Nordiska museet äger den största delen av slottsområdet.  
 
 
Riksintressen 
 
Kusten och skärgården  
Kusten och skärgården är med hänsyn till natur- och kulturvärdena 
enligt miljöbalken i sin helhet klassat som ett riksintresse. Här ska 
turismens och friluftslivets intressen särskilt tas tillvara. I kom-
munens översiktsplan (1998) anges att områden med naturmark och 
gröna korridorer emellan dem i största möjliga mån ska bevaras. 

Gammal odlingsmark som till exempel vid Dyviks gård ska hållas 
öppen. Vidare anges att någon välbevarad grupp av fritidshus bör 
skyddas, som ett viktigt minnesmärke från 1900-talet.  

 
Tyresö slott och kyrka 
Tyresö slott och kyrka är av riksintresse för kulturminnesvården. 
Området närmast slottet är även byggnadsminnesförklarat. I kom-
munens översiktsplan anges att området även framöver ska användas 
för kultur- och friluftsliv. Slottet och dess omgivning är en stor 
turistattraktion. Det är viktigt att ingen störande verksamhet eller 
exploatering sker i slottsområdets närhet. Kulturlandskapet ska 
hävdas så att utblickar till och från slottsområdet bevaras och för-
stärks. Vidare anges att den del av Kalvnäset som ingår i slotts-
området även fortsättningsvis ska vara naturmark. 

Karta som visar större markägare i Östra Tyresö (2003). 

Teckenförklaring

Tyresö 1:753 (Kalvnäsets samfällighetsförening)

Tyresö 1:7 (Nordiska muséet)

Raksta 1:4 (Kaleb Kahlström)

Dyvik 1:305 (Dyviks gård)

Tyresö kommun
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Värdefulla naturområden 
 
Dyviks naturreservat och Sandholmarnas naturreservat är skyddade 
naturområden enligt miljöbalken. Klövberget, Dyviks lövängar och 
Dyviksmaren är områden som behöver skydd enligt kommunens 
översiktsplan (1998). Andra skyddsvärda områden är Fatburen och 
Follbrinksströmmen, läs mer sid 19. 
 
Ekologiskt känsliga områden  
För hela Tyresö kommun finns en naturinventering (1998), som 
pekar ut följande ekologiskt särskilt känsliga områden: Rävnäset, 
Kalvnäset, Sandudden, området kring Follbrinksströmmen, Tyresö 
Slottspark, Klövberget, området kring Dyviksmaren och Telegraf-
berget/Ällmora träsk (se karta sid 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Båt-, brygg- och strandfrågor 
 
Strändernas betydelse 
Östra Tyresö har en säregen natur som attraherar besökare för 
rekreation som t ex vandring, bad och klättring. På Brevikshalvön, 
Raksta, Solberga och Bergholm finns en stor del av kommunens 
båtplatser. En ökad permanentbosättning medför effekter på strand-
användningen. En inventering av stränderna har genomförts som-
maren 2001. Inventeringen av båtplatser på allmän mark visar på 
totalt 27 båtklubbar och bryggföreningar med ca 1 500 båtplatser på 
Brevikshalvön, Raksta, Solberga och Bergholm. Dessutom finns en 
mängd mindre bryggor som saknar avtal. De större båtklubbarna har 
medlemmar även från övriga Tyresö kommun och Storstockholms-
regionen. Det är hos dessa båtklubbar som efterfrågan på platser är 
störst.  
 
Konsekvenser av båtlivet 
Båtverksamheten medför en rad konsekvenser för miljön, både vad 
gäller föroreningar och tillgänglighet till strandområden. Problem 
uppstår också då det ställs krav på fler parkeringar och vinterför-
varingsutrymme i de fall båtägarna inte bor i området. Det största 
antalet båtplatser, ca 900 st, finns runt Kalvfjärden. Föroreningar 
från båtar kommer från kemikalier som används vid vård av båten  
(t ex bottenfärger) och från bränsleförbrukningen. Då Kalvfjärden 
och Ällmorafjärden redan är utsatta för stor miljöpåverkan är det 
viktigt att undvika ytterligare etablering av båtplatser. Utredningar 
kommer att genomföras i Kalvfjärden för att undersöka vattenutbytet 
samt påverkan av fritidsbåtliv och enskilda avlopp. 
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Det goda livet 
 
Nedan beskriver boende och fritidsboende den unika Skärgårds-
karaktären i Östra Tyresö. Texten är en sammanställning både från 
de synpunkter som inkommit i Öppna Huset och från arbetsgrup-
pernas seminarier där skärgårdskaraktären definierades genom 
fokusgrupperna. 
 

Vad innebär Skärgårdskaraktären för permanent- och 
fritidsboende i Östra Tyresö? 
 
Det är att bo i fristående småhus som ligger anpassade efter vegeta-
tionen och terrängen i den kärva och variationsrika natur som präglar 
kustlandskapet. Den småskaliga bebyggelsen har i många fall en 
traditionell skärgårdsstil eller sportstugestil och omges av stora 
naturtomter. I de fall där det förekommer staket utgörs de av tradi-
tionella tomtinhägnader som skiljer tomten från naturmarker.  
 
Närheten och tillgången till fria ytor dvs vild, orörd natur ger livs-
kvaliteter som tystnad och mörker. På kvällar och nätter lyser stjärn-
himmeln upp området eftersom det är sparsamt med vägbelysning i 
Östra Tyresö. Vägarna är smala och slingriga och i många fall grus-
belagda samt omges av öppna diken. Det går att åka buss till om-
rådet. Allmänningarna utgörs av vild natur som varierar i karaktären 
och fyller en viktig funktion som strövområde och för djur- samt  
friluftslivet. Fågellivet är rikt och det finns vilda djur. Naturen är 
ömtålig och behöver skyddas.  
 
Det finns obebyggda allmänningar längs vattnet som ger möjlighet 
till bad, fiske och båtliv vilket är en del av skärgårdskaraktären. Det 
finns orörda stränder med klippbad eller skogsvegetation. 

Waxholmsbolaget trafikerar Östra Tyresö. Hamnar, sjöbodar och 
bryggor är enkelt utformade och småskaliga för att passa in i miljön.  
 
Det finns inget köpcentrum, inga flerbostadshus eller radhus. Det är 
lite obekvämt att bo i området men det har man själv valt. Ofta är 
boendelösningarna enkla. Servicen finns i Tyresö centrum. En 
boendekvalitet som värderas högt är känslan av att bo på landet fast 
ändå ha nära till staden. Här ges möjlighet att få distans till stor-
staden. I Östra Tyresö finns en bykänsla och man har goda grannar, 
ofta med en förankring i området sedan länge. Samtidigt finns plats 
för frihet och individualister och ett självbestämmande. Områdets 
kulturhistoria präglar området och invånarna. En utveckling i om-
rådet anses behöva ske långsamt med hänsyn till kulturarvet och 
naturen. 
 
 
 

Hur värnar vi bäst 
områdets karaktär i 

det fortsatta 
utvecklingsarbetet? 

 



15/51  

Del II  Strategier för framtiden 

Inför detaljplaneskedet  
 

 

Planstrategi 
Östra Tyresö motsvarar en yta som är ca sex gånger så stor som  
Tyresö Strand. Avstånden från Tyresö slott till de områden som 
ligger längst ut på Brevikshalvön är långa, drygt 10 km fågelvägen.  
Det är nödvändigt att i planeringen lösa olika frågor som t ex vatten- 
och avlopp, bebyggelseutveckling, miljöfrågor och trafik i ett 
sammanhang. På grund av områdets storlek kommer det därför att ta 
flera decennier att förse Östra Tyresö med detaljplaner.  
 
För de yttersta delarna av Brevikshalvön där det kommer att dröja ca 
20 år eller mer innan kommunen når ut med kommunalt vatten och 
avlopp föreslås andra åtgärder för övergångsskedet, se kapitlet om 
”Vatten och avlopp”. 
 
Tidplan för kommande detaljplanering 
Det är möjligt att börja arbeta parallellt med detaljplaneringen i 
Raksta och Inre Brevik. Etapperna inom Raksta och Inre Brevik 
kommer att omfatta flera detaljplaner. Framtagandet av varje 
detaljplan beräknas att ta ca 1,5 år. Utbyggnaden av vatten och 
avlopp beräknas därefter ta ca 1 år och kan påbörjas först när 
detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige och har vunnit laga 
kraft. Ifall en detaljplan överklagas kan planprocessen förlängas 
något år.  
 

När detaljplanen börjar gälla kan bygglov beviljas enligt de nya 
planbestämmelserna. 
 
Kartan på sid 16 visar en översiktlig etappindelning för detaljplane-
ringen. Områdena är i de flesta fall så stora att de bör delas upp i 
flera detaljplaner. En lagom omfattning för en detaljplan bedöms 
vara ca 20-50 fastigheter. 
 
Vad styr turordningen?  
• de tekniska förutsättningarna i området, t ex möjligheten att 

ansluta till huvudledningar för vatten och avlopp 
• miljöaspekter, t ex brist på dricksvatten 
• de boendes önskemål 
 
Observera att tidplanen kan komma att revideras.  
 
Den fördjupade översiktsplanen för Östra Tyresö ska fungera som 
program för kommande detaljplaner.  
Arbetssättet för att ta fram detaljplaner regleras i plan- och bygg-
lagen. Lagen reglerar att detaljplaneringen ska genomföras som en 
demokratisk process med samråds- och utställningsskeden. Avsikten 
är att ge medborgare möjlighet till inflytande och därigenom uppnå 
den för alla parter bästa lösningen. Detaljplaneringen är ett 
omfattande arbete med många aktörer inblandade.  
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Översiktlig tidplan för Raksta, 
Solberga och Bergholm 

Översiktlig tidplan för Brevikshalvön 

Detaljplanering kan påbörjas i område: 
1-2               inom  2-10 år. 
3-4              inom 5-15 år. 

Detaljplanering kan påbörjas i område: 
1                 inom 1-5 år. 
2-3              inom 3-10 år. 
4-7              inom 10-15 år. 
8-9              inom 15-20 år. 

Områden som förmodligen inte byggs 
ut med kommunalt VA inom en  
överskådlig tid dvs mer än 20 år. 
 

Område: Sjöberga och del av 
Ällmoravägen, Breviksmaren och 
Dyvikudd.  
Områdena kan detaljplaneras med 
enskilt huvudmannaskap under förut-
sättningar som beskrivs i kapitlet 
Vatten och avlopp.  

1

2
4

3

7

2
6

1
5

3
4

9

8

Preliminär etappindelning

Sjöberga och del av
Ällmoravägen

Breviksmaren

Dyviksudd

Varje detaljplan består av
ca 20-50 fastigheter.

Teckenförklaring

Etappindelning för planering

Områden som förmodligen inte kan kopplas till kommunal huvudledning för vatten och avlopp inom överskådlig tid

Områden som är lämpliga att kopplas till kommunal huvudledning för vatten och avlopp
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Kulturmiljöer värda att bevara 
 
För att bevara områdets kulturhistoriska värden och skärgårds-
karaktär bör kommande förändringar ske på ett varsamt och med-
vetet sätt. Idag saknas skydd för de inventerade kulturmiljöerna som 
kartlagts under 1960-talet. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
miljöer (se karta sid 18) bör därför skyddas i kommande 
detaljplaneläggning. 
 

Raksta, Solberga och Bergholm 
Byggnader och gårdar med omistligt kulturminnesvärde som bör 
bevaras: Lilla Raksta, Solberga och Telegrafen. 
 
Byggnader och gårdar med betydande kulturhistoriskt intresse som 
bör bevaras: Ektorp, Holländartorp, Stora Raksta, Strömstugan och 
Uddbykvarn. 

Inre Brevik 
Klockargården är ett värdefullt kulturminnesvärde som bör bevaras 
liksom Villa Tolvekarna uppförd av Svensk Tenns grundare Estrid 
Ericsson. 

Yttre Brevik 
Byggnader eller gårdar med omistligt kulturminnesvärde som bör 
bevaras: Ällmora och Dyviksgård med omgivning 
 
Dyviks gård med omgivning är det sista bevarade av de mindre 
skärgårdshemmanen som tidigare präglade bebyggelsen på Breviks-
halvön och samtidigt en av de bäst bevarade äldre bondgårdarna i 
Tyresö. Här finns också en av de ytterst få återstående 

lövängsmarkerna i Stockholms län och området har därför före-
slagits som naturreservat.  
 
Byggnader och gårdar med betydande kulturhistoriskt intresse som 
bör bevaras: Breviksnäs. 
 
Området vid Breviksnäs norr om Breviksmaren omfattar sommar-
villor från början av 1900-talet. I Tyresös översiktsplan anges det 
som särskilt angeläget att bevaka de kulturhistoriska värdena i 
Breviksnäs. Området har en kulturhistorisk värdefull struktur och lär 
oss något om Östra Tyresös historia. Flera av husen i Brevik är 
mycket goda exempel på sommarvillabyggandet i Stockholms skär-
gård under 1900-talets första decennium och skiljer sig därigenom 
från övriga Östra Tyresö. Husen har trots inbördes olikheter många 
gemensamma drag vad gäller volym, färg och material. Övriga 
byggnader har uppförts under tiden 1920-1970. Smala grusvägar 
omgivna av öppna diken och en belysning av äldre typ medverkar 
till att området upplevs som en helhet. I övrigt präglas området av 
stora naturtomter med stora karaktärsträd och fruktträdgårdar.  
Sedan sekelskiftet har förändringar skett i området. För att bevara 
Breviksnäs kulturhistoriska värden bör kommande förändringar ske 
på ett varsamt och medvetet sätt (se kapitlet, gestaltningsprogram). 
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Karta med kulturhistoriskt värdefulla miljöer, byggnader och gårdar. 
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Teckenförklaring
Kulturhistoriska byggnader och gårdar

! A.  Brevik
! B. Dyviks gård
! C. Ektorp
! D. Forsby
! E. Holländartorp
! F. Klockargården
! G. Lilla Raksta
! H. Solberga
! I. Stora Raksta
! J. Strömstugan
! K. Telegrafen
! L. Uddby kvarn
! M. Villa Tolvekarna
! N. Ällmora

Värdefulla kulturmiljöer
1. Breviksnäs
2. Dyviks gård med omgivning
3. Miljön kring Tyresö slott
4. Uddby kvarn
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Naturområden  
 
Det är viktigt att bevara och skydda naturområdena i Östra Tyresö. I 
Yttre Brevik finns halvöns största sammanhängande strandområden 
och i naturområdena vid Telegrafberget finns den för Södertörn så 
karaktäristiska hällmarken.  
 
Strandkontakten möjliggör bad- och båtliv samt fiske. Strand-
områdena fyller en social funktion i form av mötesplats för t ex 
boende och bryggföreningar. Av den anledningen bör privatägd 
strandnära naturmark garanteras att även i framtiden vara tillgänglig 
för allmänheten. 
 
Raksta, Solberga och Bergholm har via ett stort antal gång- och 
strövstigar anslutning till andra delar av Tyresö, exempelvis 
Gimmersta, Nyfors, Tyresta naturreservat och slottsområdet.  
 
Naturmarkerna med skog skall lämnas för fortsatt fri utveckling, 
förutom i partier med bl a ädellövskog som behöver rensas från 
granuppslag. Ytor av ängs- och hagmarkskaraktär bör i huvudsak 
hållas öppna genom slåtter eller bete. 

Vem ska äga och förvalta grönområdena i framtiden? 
Den som är huvudman för allmänna platser i ett detaljplanområde 
kommer normalt att vara ansvarig för både vägar och naturområden 
inom planen. Huvudmannen har rätt att köpa in eller på annat sätt 
förfoga över marken (se vidare i kapitlet om huvudmannaskap). Om 
ett område läggs ut som naturmark i en detaljplan med 15 års 
genomförandetid är det i princip det bästa skydd ett naturområde kan 
få näst efter inrättande av ett naturreservat. Större grönområden kan 
lämnas utanför detaljplan och ägas kvar av den som äger dem idag. 
 

Naturreservat 
Naturreservaten är skyddade enligt miljöbalken. I planområdet finns 
två naturreservat, Sandholmarnas- och Dyviks naturreservat (se karta 
sid 20) samt två planerade naturreservat, Dyviks lövängar och 
Klövberget. 
 
A. Dyviks naturreservat 
Ett privatägt naturreservat som omfattar 6,5 hektar och instiftades 
1963. Inom området finns en bergrygg som är en populär 
klättringsplats.  
 
B. Sandholmarnas naturreservat 
Området, känt som Sagerska tomten, omfattar 76 hektar. 
Naturreservaten etablerades 1995 och har en inriktning på fiske och 
bad. Kommunen är markägare. 
 
C. Alby naturreservat- Rävnäset 
Rävnäset är en halvö beläget mellan Albysjön och Fatburen med 
ekologiska-, intressanta- och sällsynta arter som är knutna till 
ädellövskogen och hassellundarna. Ängsmarkerna behöver hävdas 
för att inte växa igen.  
 
 
Ekologiskt särskilt känsliga områden: 
 
1. Området kring Follbrinksströmmen samt Tyresö Slottspark. I 

Follbrinksströmmen simmar havsvandrande öring upp för att 
leka vilket är en ovanlig tillgång i länet. Förutom de kultur-
historiska värdena på slottsområdet finns en rik svampflora samt 
stora populationer av olika fladdermusarter. 
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2. Kalvnäset är den sydöstra udden på Bergholm. Havsstrandängen 
hyser en del ängs- och hagmarksarter och finns med i länets 
inventering av dessa (1992). Området är känsligt mot avverkning 
och avsaknad av eller felaktig skötsel. 
 

3. Sandudden gränsar till strandområdet i södra Raksta. På  
Sandudden finns eklövskog näst intill i samma klass som det 
angränsande Hammarbergets naturreservat. 
 

4. Arbetet pågår med att bilda ett naturreservat för Dyviks lövängar. 
Det tänkta reservatsområdet är ca 25 hektar och omfattar ett antal 
mindre ängar och slåttermarker. Ängarna hyser ett antal av de 
växt- och svamparter som finns på näringsfattiga ängsmarker 
som brukas på ålderdomligt sätt. Det är en typ av biotop som är 
mycket sparsamt representerad i Stockholmslän. Dyviksmaren är 
en nästan avsnörd vik med rik fauna och flora. Korpberget är en 
bergsbrant som ger en fin inramning åt området. Området med 
berghällar vid Ällmorafjärden erbjuder goda badmöjligheter. 
Området sköts sedan 1984 av Arbetsgruppen Dyviks lövängar 
och Dyviksudds tomtägareförening. 

 
5. Klövberget föreslås skyddas genom reservatsbildning enligt 

kommunens översiktsplan (1998). Områdets bergsbrant i SV ned 
mot Kalvfjärden är en av stockholmstraktens mäktigaste för-
kastningsbranter och hyser två klippgrottor. Här finns en hel del 
rödlistade och sällsynta växt- och djurarter som bör ges skydd 
mot mekanisk påverkan, bullerstörningar etc.  
 

6. Området kring Dyviksmaren föreslås skyddas genom reservats-
bildning enligt kommunens översiktsplan (1998). De ekologiska 
och kulturella värdena är tätt sammankopplade. Maren har ett 
rikt fiskliv och är en yngelkammare för en del arter. Lövängarna 

har sedan 1984 en återupptagen hävd efter äldre tradition. 
Ängarna och närområdet hyser över 100 svamparter och en rik 
ängsflora. Området är med i länets ängs- och 
hagmarksinventering från 1992. Området är känsligt för 
näringstillförsel, felaktig eller utebliven skötsel samt för 
avverkningar. 

 
7. Telegrafberget - Ällmora träsk 

Området som till stora delar är Ällmora träsks tillrinningsområde 
är mycket värdefullt för att kunna bibehålla Ällmora träsks fina 
vattenkvalitet. Telegrafberget har också höga kulturella värden 
och berget är Södertörns högsta naturliga punkt 84 möh. 

Teckenförklaring

Naturreservat

Ekologiskt särskilt känsliga områden

Natura 2000

Dyviks lövängar

A
B

C

1

2

3

4

5

6

7

Karta som visar värdefulla naturmiljöer. 
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Båt-, brygg- och strandfrågor  
 
 
Eftersom Tyresö är en skärgårdskommun är det önskvärt med ett 
visst utbud av båtservice. Öster om Trinntorpsbadet föreslås en ny 
brygga för skärgårdstrafiken och intill denna en mindre gäst-
båtbrygga med ett visst utbud av service. Förslaget måste dock 
utredas vidare vid kommande detaljplanering. För att möjliggöra för 
båtägare att tömma avloppstankar föreslås två platser som kan förses 
med anslutningspunkt till kommunala VA-ledningar. Platserna bör 
ligga i anslutning till båtklubbar i Raksta samt den föreslagna 
Trinntorpsbryggan. 
 
Miljöbelastningen får inte öka på Kalvfjärden, Ällmorafjärden och 
Vissvassfjärden, vilket begränsar antalet båtplatser inom området. 
En utökning av svajbojar bör undvikas eftersom de inkräktar på 
fiskens lekbottnar.  
 
Bryggor som enligt strandinventeringen ligger på kommunal mark 
utan avtal eller servitut bör studeras närmare. Om det är lämpligt kan 
dessa bryggor tas in i den normala hanteringen av bryggor på 
kommunal mark. Kommunen arrenderar bara ut mark till föreningar 
och inte till enskilda fastighetsägare. 
 
I kommande detaljplaneläggning bör områdena för båtar och 
bryggor tryggas med lämpliga detaljplanebestämmelser. Mark-
områdena som båtklubbarna disponerar bör vara tillgängliga för 
allmänheten, men föreningarna bör ha rätt att stänga av sina bryggor 
med grindar. 
Många av strandområdena på allmänningarna längs Kalvfjärden och 
Dyviksudd upplevs som privata. Det bör framgå tydligt var gränsen 
går mellan privat respektive offentlig mark.  

Strandskydd 
Syftet med strandskyddet är enligt miljöbalken att trygga förut-
sättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livs-
villkor för växt- och djurliv. Länsstyrelsen beslutar om strandskydd 
men har överlåtit på kommunen att besluta om vissa dispens från 
strandskyddet. I detaljplanelagda områden är strandskyddet ofta 
upphävt inom kvartersmark men kvartsår i huvudsak för natur-
marken. Kommunens inriktning är att uppförande av ny bebyggelse 
vid strandlinjen ska undvikas. Det är viktigt att strandnära områden 
förblir tillgängliga för allmänheten. 

Karta med strandskyddsområden. 

Teckenförklaring
Strandskydd reglerat i gällande detaljplan
Strandskydd
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Trafik 

Vägar 
Vägnätet ska i huvudsak behålla sin befintliga struktur även om en 
generell upprustning är nödvändig. Ett förslag på klassificering av 
vägarna i huvudvägar och lokalvägar har gjorts av SWECO VBB-
VIAK. Olika åtgärder föreslås beroende på vilken funktion vägen 
kommer att få.  
 
Tyresövägen är den enda tillfartsvägen för Östra Tyresö. Under de 
senaste åren har förbättringar skett för att uppnå en säkrare trafik. 
Vägen har breddats, antalet tomtutfarter har minskats och två 
rondeller samt en gångtunnel har byggts. Ytterligare förbättringar 
planeras, bl a en ny rondell vid Strandallén.  
 
Huvudvägar 
Till huvudvägar räknas Brakmarsvägen, Breviksvägen, Nytorps-
vägen, del av Tegelbruksvägen, Mokärrsvägen, Öringhamnsvägen 
och Ällmoravägen (se karta sid 24 och 26). Huvudvägarna fungerar 
som genomfartsvägar för trafik till övriga delområden. För att 
möjliggöra busstrafik måste vägstandarden förbättras genom en 
förstärkning av vägbanan, en utökad vägbredd till 7 m samt 
anläggande av gångbana. I passager där många gående och cyklister 
passerar över huvudvägarna samt i vissa korsningar behöver 
trafiksäkerheten förbättras genom att skapa bättre sikt och säkra 
övergångar. Det bör göras en översyn av vilka hastighetsdämpande 
åtgärder som behöver genomföras där hastigheterna är för höga.. I 
kommande detaljplaner bör antalet utfarter från tomtmark till 
huvudvägar begränsas. Kompletterande eller ny vägbelysning vid 
busshållplatser och längs huvudvägarna behövs för att öka 
trafiksäkerheten och trygghetskänslan för gående och cyklister 
(angående belysning, se även kapitlet ”gestaltningsprogram”).  

 
 
Lokalvägar 
Vägar som inte räknas till huvudvägarna benämns lokalvägar. De 
har till funktion att leda trafiken till eller inom ett lokalt område 
vilket innebär att de har lägre trafikmängd och lägre hastigheter. 
Lokalvägarna bör i huvudsak få behålla sin smala och krokiga 
utformning även om den tekniska standarden förbättras. På så sätt 
kan hastigheterna hållas nere. Vägbredden föreslås variera mellan 
3,5- 4,5. Dessa vägar planeras inte att förses med gångbanor.  
 
Marklösen 
Om en väg till exempel ska breddas eller förses med gångbana, är 
det möjligt att befintligt utrymme inte räcker till. En ny detaljplan 
kan då innebära att mark som idag hör till enskilda fastigheter delvis 
måste tas i anspråk. När kommunen är huvudman för allmänna 
platser förhandlar den med berörda fastighetsägare om ersättningen. 
Om en överenskommelse inte kan nås bestämmer den statliga 
lantmäterimyndigheten ersättningen. Huvudprincipen är att 
ersättningen ska motsvara minskningen i marknadsvärdet.  
 

Gång- och cykelvägar –”felande länkar” 
Möjligheterna att nå övriga Tyresö bör förbättras för gående och 
cyklister på både Brevikshalvön, Raksta, Solberga och Bergholm.  
För att få sammanhängande gång- och cykelstråk föreslås gångbana 
utmed huvudvägar och nya gång- och cykelvägar. 
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Skolvägar  
Raderna nedan är en sammanfattning av synpunkter från Tyresö 
skolas elevredovisning av trafikprojektet Östra Tyresö, oktober 2001 
(årskurs 4-7). 
Barnen som bor i Östra Tyresö går i Tyresö skola eller Strandskolan.  
Eleverna har inventerat farliga platser i området. Generellt önskas 
fler övergångsställen och fartgupp samt hastighetsbegränsning till 30 
km/tim vid dessa farliga sträckor. Vägbelysning föreslås bl a utmed 
Brakmarsvägen. Bättre utformade busshållplatser liksom bredare 
vägar med cykelbanor och trottoarer önskas. Eleverna beskriver 
skolvägarna och redovisar statistik för närmaste gångavstånd till 
busshållplats och till skolan. Olika åtgärder önskas vid Tyresö skola, 
bland annat farthindrande gupp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kollektivtrafik 
Buss föreslås trafikera huvudvägnätet. Nya mindre infarts-
parkeringar föreslås i anslutning till busshållplatser, se sidorna 24 
och 26. Centralt belägna busshållplatser, som vid infartsparkeringar, 
bör förses med låsbara cykelställ. 
 
Angöring av Waxholmstrafik föreslås att flyttas till en ny brygga 
öster om Trinntorpsbadet. Om Waxholmstrafiken trafikerar 
Trinntorp kan fler parkeringsplatser anordnas och båtbryggan ligga i 
direkt anslutning till en busshållplats. På så sätt finns bättre 
möjlighet att nyttja Waxholmsbåtarna för resenärer som kommer 
med bussen. I Trinntorp finns även tillgång till service.  

Elevarbeten från utställningen Tyresö skola oktober 2001. 
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Trafik Raksta, Solberga och Bergholm 

Gång- och cykelvägar 
I dagsläget saknas gång- och cykelbana utmed Brakmarsvägen från 
slottsområdet till Raksta/Solberga/Bergholm. Brakmarsvägen är 
smal och saknar vägrenar med ett tillräckligt utrymme för gående 
och cyklister. Det medför problem för gångtrafikanter som ska gå 
mellan bostaden och busshållplatsen vid kyrkan och begränsar även 
möjligheten att gå eller cykla till närområden, t ex Tyresö skola. 
 
Olika åtgärder föreslås för att förbättra miljön för gående och 
cyklister (se karta). 
A. Ny gångbana längs Brakmarsvägen samt ny vägbelysning för att 

öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.  
B. Förbättra kontakten till Tyresö Strandområdet genom en gång- 

och cykelväg upp från Brakmarsvägen via Brinkvägen till 
Ekstigen. 

C. En sammanhängande gång- och cykelväg längs Uddbyviken, 
från Vallvägen förbi kraftverket och vidare till båtklubbarna i 
södra Raksta. 

D. Gående och cyklister mellan Solberga och Bergholm kan få en 
enklare och genare väg genom en upprustning av gångstigen 
Vallvägen och Bergholmsvägen. Stigen bör förbättras så att den 
kan nyttjas även vintertid.  

Kollektivtrafik och parkering 
I nuläget saknar Raksta, Solberga och Bergholm helt försörjning 
med kollektivtrafik. Bussen vänder vid Tyresö kyrka vilket innebär 
att Rakstaborna har upp till 2 km till närmaste busshållplats. 
Resandeunderlaget för att förlänga busslinjens sträckning från 
kyrkan till en vändplats vid båtklubbarna ökar i takt med att fler 

bosätter sig permanent i området. Brakmarsvägen utgör huvudväg 
och föreslås rätas ut intill Uddbykiosken för att möjliggöra 
busstrafik. I området finns dock kulturmiljön vid Uddby kvarn att ta 
hänsyn till. 
Möjligheten att anlägga en mindre infartsparkering vid 
Brakmarsvägen/ Tyresövägen intill begravningsplatsen bör utredas 
vid detaljplaneringen av området. Ny infartsparkering föreslås vid 
båtklubbarna i Raksta. 

Karta över förlag till huvudvägar, gång- och cykelvägar i Raksta, Solberga och 
Bergholm. 
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Trafik Inre Brevik 

Gång- och cykelvägar 
Trots att Inre Brevik avståndsmässigt ligger nära slottsområdet och 
Tyresö skola är möjligheten att gå och cykla dit begränsad på grund 
av att det saknas gång- och cykelvägar. De olika områdena är dåligt 
sammankopplade med varandra eftersom sammanbindande stigar 
har växt igen eller för att strategiska bitar i gång- och cykelvägnätet 
saknas. I vissa fall fungerar Breviksvägen som en barriär eftersom 
den är starkt trafikerad och svår att passera. Olika åtgärder föreslås 
för att förbättra miljön för gående och cyklister (se karta sid 26).   
 
Området kan knytas till övriga Tyresö genom: 
 
A. En ny gångbana längs Nytorpsvägen, Breviksvägen och del av 
    Tegelbruksvägen. 
 
B. En körbar gång- och cykelväg mellan slottsområdet, 

Fiskarrovägen och Nytorp. Förslagsvis förses den med bommar 
eller liknande för att undvika fordonstrafik. Den kommer att 
kunna användas som utryckningsväg vid t ex en olycka som 
innebär att Breviksvägen blockeras. 

 
C. En kompletterande gång- och cykelväg mellan 

Klockargårdsvägen och Finborgsvägen. 
 
D. Gångstigen mellan Tyresö Strand (Strandvägen) och Orrnäset 

(Gärdsmygsvägen) förbättras. 
 
 
 

 
Delområden i Inre Brevik kan sammanbindas genom: 
E. En kompletterande gång- och cykelväg mellan Ugglevägen och 

Sparvvägen.  
 

F. En förbättrad gångstig mellan Vråkvägen och Breviksvägen. 
 
Olika åtgärder i korsningar utmed Breviksvägen föreslås för att 
skapa trafiksäkra passager och förbättrad sikt, t ex passagen mellan 
Orrnäset och Nytorp. 
 

Kollektivtrafik och parkering 
Idag finns en busslinje utmed Breviksvägen och Nytorpsvägen. 
Sträckan till och från busshållplatsen är bristfällig ur trafiksäkerhets-
synpunkt, detta gäller speciellt Breviksvägen, korsningen med 
Bofinksvägen.  
 
G. Om Waxholmsbolagets skärgårdstrafik angör Trinntorp istället 

för Brevik kan fler parkeringsplatser och busshållplats anordnas i 
anslutning till den nya bryggan. En sådan ny brygga för 
skärgårdstrafiken kan anordnas öster om Trinntorpsbadet. Intill 
en ny väg fram till Trinntopsbryggan finns utrymme för ett 20-tal 
parkeringsplatser. I området finns dock en ädellövskog att ta 
hänsyn till. Förslaget gör det också möjligt att samla servicen 
intill en kollektivknutpunkt.  
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Karta över förslag till huvudvägar, gång- och cykelvägar i Inre Brevik.  Karta över förslag till huvudvägar, gång- och cykelvägar i Yttre Brevik. 
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Trafik Yttre Brevik 

Gång- och cykelvägar 
Möjligheten att gå och cykla är begränsade utmed både Mokärrs-
vägen och Breviksvägen eftersom körbanan är smal och det saknas 
vägrenar. Det medför problem för gångtrafikanter på väg till och 
från busshållplatserna. 
 
Olika åtgärder föreslås för att förbättra miljön för gående och 
cyklister (se karta sid 26): 
 
A. Nya gångbanor utmed Mokärrsvägen, Breviksvägen, del av 

Ällmoravägen och del av Öringhamnsvägen. 
 
B. På vissa håll har sammanbindande stigar på allmän mark, som 

tidigare har fungerat som genvägar ned mot Breviksmaren, växt 
igen. Dessa bör röjas upp för att öka tillgängligheten. 

Kollektivtrafik och parkering 
Bussförbindelse finns till Sjöberga fram till Mossvägen samt till 
Ällmora (sommartid), men saknas till t ex Mokärrsvägen, Sand-
holmarnas naturreservat och Dyviksudd. Breviks Brygga, som är en 
viktig förbindelsepunkt för Brevikshalvön samt hela Tyresö kom-
mun med båttrafik till Strömkajen/Saltsjöbaden och Utö/Stavsnäs, 
saknar direktanslutning till buss. Skärgårdstrafiken föreslås därför 
flyttas till Trinntorp. 
 
 
 
 
 

 
 
C. En utökning av kollektivtrafiken främst på Mokärrsvägen i form 

av en busslinga, Mokärrsvägen till Breviksvägen.  
 

D. Bussförbindelse längs Öringhamnsvägen till i höjd med 
Sandholmarna. För Yttre Brevik kommer åtgärder för att 
förbättra vägen för busstrafik sannolikt att dröja (se tidplanen sid 
16). Alternativ till vägdragning vid Breviksmaren kan eventuellt 
utredas i kommande detaljplanearbete. 

 
E. För att förbättra busstrafiken för Dyviksudd bör möjligheten att 

införa nya sträckor och tätare turer utredas. Det är önskvärt att 
försöka påverka SL eller annat bolag att införa minibussar som 
trafikerar Dyvik sommartid.  

 
F. I anslutning till busshållplatsen föreslås en ny infartsparkering 

vid Mossvägen som skulle underlätta för de boende i Dyvik och 
Ällmora. Parkeringsplatsen bör anläggas med hänsyn till naturen. 
Den kan även utnyttjas av båtfolket under högsäsong och helger. 

 
G. Ny infartsparkering vid Trinntorpsbryggan. 
 
H. Vid vissa av de väl använda strandområdena saknas parkerings-

platser i tillräcklig grad t ex området kring Breviksmaren. 
Särskilt kritisk är situationen under högsommaren och under 
helger. Därför föreslås att en parkering anordnas utmed Öring-
hamnsvägen vid Breviksbadet vilket medges i gällande plan. Vid 
Breviksmaren bör i framtiden skyltar hänvisa till infarts-
parkeringen vid Mossvägen.  
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Vatten och avlopp 
 
Strategi 
 
För att bevara skärgårdskaraktären bör val av vatten- och 
avloppsteknik ske med hänsyn till de lokala förutsättningarna dvs 
miljökrav, topografin och markförhållandena, grundvattentillgången 
och effekterna av en förväntad befolkningsökning inom 
planområdet.  
 
Valet av vatten- och avloppsteknik prövas slutligen vid detaljplane-
skedet. En projektgrupp har tillsats för att bl a utreda krav som kan 
ställas på enskilda vatten- och avloppsslösningar i områden utanför 
etapp 1-9 på Brevikshalvön. 

Vattenförsörjning 
Befolkningstillväxten i Östra Tyresö medför en ökad belastning på 
tillgängliga grundvattenresurser. Tillgången på grundvatten för-
väntas bli otillräcklig för permanentboende inom större delen av 
planområdet. Det är nödvändigt med en långsiktigt hållbar 
vattenförsörjning som till mängd och kvalitet motsvarar nuvarande 
och kommande behov. Av den anledningen föreslås en kommunal 
vattenförsörjning för Inre Brevik, Raksta Solberga, Bergholm och 
delar av yttre Brevik (område 1-9, se karta sid 30).  
 
Avlopp 
Beroende på vilka miljökrav som ska uppfyllas samt när i tiden 
utbyggnaden kan genomföras kommer valet av tekniska lösningar att 
skilja sig mellan de olika områdena. Ett viktigt mål för 
avloppsplaneringen är att minska miljöbelastningen i innerfjärdarnas 
tillrinningsområden. Föreslagen avloppsstrategi skiljer sig mellan 

olika områden och syftar till att uppnå bästa tillgängliga avlopps-
teknik med högsta reningseffekt (se sid 29). 
 
Olika tänkbara tekniska lösningar: 
 
§ Ledning med självfallsteknik som ansluts till kommunalt 

ledningsnät eller till lokalt reningsverk. 
 
§ LPS, Low Pressure System, dvs tryckavloppssystem av rör med 

klena dimensioner. LPS-systemet bygger, till skillnad från 
traditionell självfallsteknik, på ett tryckavloppssystem med i 
princip en pump på varje fastighet. Ledningar med klena 
dimensioner kan läggas grunt (ca 80 cm djupt) förses med 
värmekabel och isoleras. Därigenom möjliggörs en lednings-
dragning i bergig terräng utan allt för stora ingrepp i miljön. 
LPS-ledningar kan även läggas på frostfritt djup, då behövs 
ingen värmekabel och isolering. LPS kan anslutas till kommunalt 
ledningsnät eller till lokalt reningsverk. 

 
§ Enskilda små avlopp. I lämpliga områden i Yttre Brevik kan 

eventuellt en successiv övergång till kretsloppsanpassade 
enskilda avloppsanläggningar ske för grupper av fastigheter. Det 
är dock viktigt att säkerställa ett nära samarbete mellan 
kommunen och fastighetsägarna. Ett kontrollprogram för drift 
och underhåll av dessa anläggningar krävs. En redogörelse för ett 
antal små avloppssystem med en kartläggning av bl a kvalitet, 
anläggnings- och driftskostnader är redovisade i konsult-
utredningar. 
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Områden som kan kopplas till kommunal huvudledning 
för vatten och avlopp inom överskådlig tid (se karta, 
område 1-9 sid 16): 
 
Raksta, Solberga och Bergholm 
Konventionella lösningar som t ex ledningsdragning med självfalls-
principen kan användas generellt inom Raksta och Solberga där 
topografin och markförhållanden så möjliggör. I vissa delar, t ex i 
Bergholm är det även möjligt att bygga ut med LPS. Idag finns 
kommunala VA-ledningar vid Albybadet till vilka Raksta kan 
anslutas via en sjöledning i Albysjön.  
 
Inre Brevik 
VA-ledningar finns till Tyresö slott. Därifrån kan det kommunala 
vatten- och avloppsnätet, via Stallviken, byggas ut till de inre 
delarna av Brevik via en sjöledning till olika anslutningspunkter på 
halvön bland annat vid Fiskarrovägen och Finborgsvägen.  
 
Ällmora 
Det finns möjlighet att ansluta Ällmora till det kommunala vatten- 
och avloppsnätet via en sjöledning i Kalvfjärden till en anslutnings-
punkt på Noretvägen. 
 
Området kring Mokärrsvägen  
Områdena kan på sikt anslutas till kommunalt vatten och avlopp 
genom ledningsdragning från Inre Brevik.  

Områden som förmodligen inte kan kopplas till kommunal 
huvudledning för vatten och avlopp inom en överskådlig 
tid (se karta sid 16) : 
 
Breviksmaren  
Runt Breviksmaren finns en samlad bebyggelse med en hög andel 
permanenta hushåll. En ökad permanent bosättning samt läckage 
från enskilda avloppssystem medför en miljöpåverkan med bland 
annat ökad näringstillförsel till Breviksmaren. I området finns risk 
för vattenbrist och saltvatteninträngning i brunnar. Här behöver 
vatten- och avloppsförsörjningen lösas med hänsyn till utsläppen i 
Breviksmaren där bland annat badlivet drabbas. Om området 
detaljplaneläggs och byggs ut med kretsloppsanpassade enskilda 
lösningar kan byggrätter för permanent boende medges. 

 
Sjöberga och del av Ällmoravägen 
De topografiska förutsättningarna medför att en kommunal lösning 
är tveksam för Sjöberga. Det är svårt att ansluta området till kom-
munalt vatten och avlopp både sjövägen (Erstaviken är extremt djup 
drygt 70 m) och landvägen. Om området detaljplaneläggs och byggs 
ut med kretsloppsanpassade enskilda lösningar kan byggrätter för 
permanent boende medges. 
 
Dyviksudd 
Dyviksudd ligger längst ut på halvön och har en låg andel permanent 
boende. Om området detaljplaneläggs och byggs ut med kretslopps-
anpassade enskilda lösningar kan byggrätter för permanent boende 
medges. 
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Dagvatten  
Dagvatten är ytavrinnande regn- och smältvatten. Detta vatten måste 
enligt VA-lagen tas om hand på något sätt av huvudman inom detalj-
planelagt område. Dagvattenavledningen har till syfte att skydda 
fastigheten för skadlig påverkan av regn- och smältvatten.  
 
I första hand ska dagvattnet, t ex takvattnet, tas om hand lokalt på 
fastigheten. Detta sker genom att markens förmåga att avleda och 
infiltrera nederbörd utnyttjas. Detaljplaneringen får i ett senare skede 
avgöra var lokalt omhändertagande av dagvatten är möjligt och var 
kompletterande dagvattenledningar kan behöva byggas ut. 
 
 
Reservvattentäkt 
Ifall en akut vattenbrist skulle uppstå  kan Ällmoraträsk eventuellt 
användas som reservvattentäkt för ett 50-tal fastigheter.  
 

VA-verksamhetsområdet 
VA-verksamhetsområdet är ett juridiskt avgränsat område på kartan. 
Inom detta område styr ABVA (allmänna bestämmelser för 
brukande av Tyresö kommuns allmänna vatten- och avlopps-
anläggning) och VA-lagen vad som gäller för den enskilde 
fastighetsägaren och huvudmannen.  I Tyresö sköts förvaltningen av 
kommunaltekniska avdelningen. I Tyresö är ungefär 90 % av 
hushållen anslutna till det kommunala VA-nätet. Det är i princip alla 
som finns inom nuvarande VA-verksamhetsområde. 
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Huvudmannaskap för allmänna platser och  
ansvar för vatten och avlopp 

Behov av en samlad strategi 
Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre 
områden och processen kommer sannolikt att ta flera decennier. 
Många frågor måste dock behandlas i ett större sammanhang för att 
inte helheten ska gå förlorad, eller för att inte försvåra ett praktiskt 
genomförande. T ex är frågorna om huvudmannaskap av central 
betydelse.  
 
Huvudmannaskapsfrågorna är komplexa och svåra. I detta kapitel 
görs ett försök att reda ut begreppen och översiktligt spalta upp olika 
alternativ och deras konsekvenser. 
 
Första delen behandlar huvudmannaskapet för allmänna platser 
(vägar och natur). Den inleds med en allmän beskrivning. Därefter 
redovisas fyra alternativ och sist redovisas en sammanfattning i 
matrisform (sid 36). Andra delen behandlar ansvarsfrågorna för 
vatten och avlopp (VA) och inleds också med en allmän beskrivning. 
Även här redovisas sedan fyra olika alternativ och sist en samman-
fattning i matrisform (sid 39). Kapitlet avslutas med ett förslag till en 
strategi för fortsatt arbete i Östra Tyresö. 
 
Redovisningen gör inte anspråk på att vara fullständig. Förhopp-
ningsvis kan den dock utgöra en grund för det fortsatta arbetet med 
att utforma långsiktigt bra lösningar för alla inblandade parter. 
Många frågor återstår att söka svar på, till exempel kostnaderna. 
 

Huvudmannaskaps- och ansvarsfrågorna bestäms slutgiltigt i kom-
mande detaljplaner. Det är dock viktigt att ha ett helhetsgrepp för att 
kunna överblicka de långsiktiga konsekvenserna för hela området.  
 
Frågorna i denna fördjupade översiktsplan är beskrivna utifrån nu 
gällande lagstiftning, vilket givetvis innebär att förutsättningarna kan 
ändras om lagarna ändras. 
 

Huvudmannaskap för allmänna platser (vägar och natur) 

Allmänt 
 
Enligt plan- och bygglagen ska i en detaljplan anges vem som är 
huvudman för allmänna platser. I områden med detaljplan ska kom-
munen vara huvudman för allmänna platser, om det inte finns sär-
skilda skäl till annat. Det finns möjlighet att i detaljplanen bestämma 
att huvudmannaskapet ska vara enskilt. 
 
Allmänna platser är det som inom ett detaljplaneområde ska var 
allmänt tillgängligt, dvs vanligtvis gator och naturmark. Det finns 
inte laglig möjlighet att blanda kommunalt och enskilt huvud-
mannaskap i samma detaljplan, t ex en för gatumark och en för 
naturmark. Större grönområden kan lämnas utanför detaljplan och 
ägas kvar av den som äger områdena idag. Huvudmannen har rätt att 
köpa eller nyttja den allmänna platsmarken. Huvudmannaskapet kan 
inte ändras utan att detaljplanen ändras. Nedan redovisas fyra 
tänkbara alternativ för huvudmannaskapet för allmänna platser. För 
att öka överskådligheten har konsekvenserna  också sammanställts i 
en separat matris. Observera att vatten- och avloppsfrågan inte 
behandlas här, utan i nästa kapitel. 
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Förutom olika ”slutalternativ” är det viktigt att också behandla 
frågan om vad som händer under processen, som kommer att pågå 
under lång tid. Kommunen och Tyresö Vägförening har viss erfaren-
het av frågan i och med övergången från enskilt till kommunalt 
huvudmannaskap i Tyresö Strand. Där har frågan lösts med flera 
avtal innebärande att kommunen successivt tar över ansvaret för 
vägarna i de områden som planläggs. För att underlätta den praktiska 
hanteringen har även vissa ”avskurna vägar” tagits över av kom-
munen innan de detaljplanerats.  
 

Alternativ 1. Kommunalt huvudmannaskap för allmänna 
platser (överallt) 
 
Om Tyresö kommun är huvudman för allmänna platser ansvarar 
kommunen för ombyggnad/upprustning av vägarna. Kostnaderna 
fördelas på berörda fastighetsägare genom uttag av gatukostnader. 
Moms tas inte ut på gatukostnader. Kommunen tillämpar ett fördel-
ningssätt som innebär att tillkommande fastigheter (avstyckningar) 
betalar 50 % mer än befintliga fastigheter. 
 
Hur stor gatukostnaden per fastighet blir beror dels på  totalkostna-
den, dels på hur många fastigheter som delar på totalkostnaden. För 
att sänka gatukostnaden per fastighet kan något av ovanstående 
ändras. Antingen sänks totalkostnaden (dvs standarden) eller så är 
fler fastigheter med och delar på kostnaden (dvs fler avstyckningar). 
Det finns en lägsta standard som kommunen tillämpar om kom-
munen ska vara huvudman för vägarna. Kommunen får samma 
intäkt oavsett om inga eller många avstyckningar görs. Varje område 
bär sina egna kostnader, med undantag för större genomfartsvägar 
där kommunen normalt står för en del av kostnaden. Det finns 

exempel där kommunen med skattemedel har betalat ungefär hälften 
av kostnaderna för en större genomfartsgata.  
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) har den enskilde fastighetsägaren, 
om godtagbar säkerhet lämnas, rätt att få ett kommunalt lån till gatu-
kostnaden om den är ”betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft”. Lånet är på 10 år med rak amortering och en 
ränta på två procentenheter över gällande referensränta. Om gatu-
kostnaden är särskilt betungande för nuvarande fastighetsägare, har 
kommunen i tidigare områden lämnat anstånd med hela betalningen 
och räntan till dess ägaren har sålt, styckat eller sökt bygglov. Detta 
under förutsättning att godtagbar säkerhet har lämnats. Säkerheten är 
normalt ett pantbrev i fastigheten. 
 
Kommunen tar över områdena från berörd vägförening, som slutar 
debitera fastighetsägarna vägavgifter. Driften av vägarna bekostas 
därefter med skattemedel. Eftersom fritidsboende inte betalar kom-
munalskatt är de inte med och betalar driften av gatorna. På sikt 
kommer vägföreningarna att avvecklas. 
 
I princip har alla detaljplaner i Tyresö kommun de senaste åren haft 
kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser. 
 
Inför detaljplaneskedet måste det närmare studeras hur uttag av gatu-
kostnader i Östra Tyresö ska gå till (olika etapper, utbyggnad av 
huvudvägnät mm). 
 
Kostnader 
 
Det finns behov av en generell upprustning av standarden på väg-
arna. I en konsultrapport redovisas ett förslag på klassificering av 
vägarna och en översiktlig beräkning av vad ett antal förbättring-
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såtgärder skulle kosta. Denna beräknade kostnad får tillsvidare tjäna 
som underlag för att mycket grovt kunna säga något om kommande 
kostnader.  
 
I rapporten uppskattas kostnaderna för hela Östra Tyresö till 335 
milj kr exkl moms. Som framgår ovan utgår inte moms om 
kommunen är huvudman och tar ut gatukostnader. Kostnader för 
marklösen tillkommer.  
 
Om den uppskattade kostnaden fördelas på befintliga och 
tillkommande fastigheter enligt nu gällande principer blir kostnaden 
för en befintlig fastighet i storleksordningen 150 000 kr. Som 
beskrivits ovan är det dock inte rimligt eller möjligt att lägga samt-
liga kostnader för huvudvägnätet på områdets fastighetsägare, utan 
sannolikt går kommunen in med en viss andel skattemedel. Om 
kommunen med skattemedel bekostar halva kostnaden för huvud-
vägnätet (Brakmarsvägen, Breviksvägen, Nytorpsvägen, del av 
Tegelbruksvägen, Mokärrsvägen, Öringhamnsvägen och Ällmora-
vägen), återstår ungefär 250 milj kr att fördela. Detta innebär att 
gatukostnaden för en befintlig fastighet i genomsnitt blir i storleks-
ordningen 110 000 kr. Gatukostnaden kommer i praktiken att variera 
mellan områdena. Kostnaderna för drift bekostas därefter med 
skattemedel. 
 
Övergångsskede 
 
Om detta alternativ genomförs innebär det samma utgångsläge som 
vid det ändrade huvudmannaskapet i Tyresö Strand. Frågan kan 
givetvis hanteras på samma sätt som i Tyresö Strand med en 
successiv överföring från berörd vägförening till kommunen. 
Alternativt kan kommunen ta över större områden i taget. Kom-
munen måste närmare studera de ekonomiska konsekvenserna. Att 

kommunen tar över ”i förtid” kan innebära att kommunen tecknar ett 
driftsavtal med vägföreningen, som fortfarande fungerar som sam-
manslutning (t ex genom att ta ut årliga avgifter) till dess att respek-
tive område detaljplanerats. 
 
 
Alternativ 2. Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser 
(överallt) 
 
Vid enskilt huvudmannaskap i en detaljplan ansvarar en enskild 
huvudman för de allmänna platserna.  
 
I och med att det finns aktiva vägföreningar för de olika områdena i 
Östra Tyresö idag, är en trolig följd att dessa föreningar skulle leva 
kvar. Det är givetvis också fullt möjligt att bilda nya mindre före-
ningar (läs mera om detta under alternativ 3).  
 
Även vid enskilt huvudmannaskap för allmänna platser är det troligt 
att kommunen med anledning av trafiksäkerhetsaspekter, kollektiv-
trafiktillgänglighet och tillgänglighet till en kommande skola kom-
mer att ha synpunkter på huvudvägnätet. När det gäller de mindre 
lokalvägarna kan berörd förening bedöma vilken standard som krävs 
så länge grundläggande trafiksäkerhetskrav uppnås. 
 
Om vägarna inom ett planområde ska rustas upp med enskilt huvud-
mannaskap är ett alternativ att en ny förening bildas. Ett annat alter-
nativ är att området ligger kvar i nuvarande vägförening. I båda 
fallen fördelas de kommande kostnaderna på berörda fastigheter. Om 
nuvarande vägföreningar finns kvar kan en fördelning mellan vad 
som ska betalas av föreningen i stort (dvs alla deltagare) och vad 
som ska betalas av fastighetsägarna inom det aktuella 
detaljplaneområdet göras vid en lantmäteriförrättning. Så skedde t ex 
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vid ombyggnaden av några mindre vägar vid 
omprövningsförrättningen av Tyresö Vägförening.  
 
Den vägförening som är huvudman för området måste ha kapacitet, 
kompetens och resurser att driva stora anläggningsprojekt. Berörd 
vägförening sköter drift och underhåll av vägarna och tar ut kost-
naderna för detta av de deltagande fastigheterna. Samtliga fastighets-
ägare är därmed med och betalar till driften av vägarna. 
 
Vid enskilt huvudmannaskap betalar fastigheterna som deltar i 
vägföreningen samtliga kostnader och kommunen har ingen skyldig-
het att gå in med skattemedel och bekosta anläggningsåtgärder eller 
driftskostnader för vägarna. Vägföreningen erhåller statsbidrag som 
ersättning för den allmänna trafiken på vägarna. Förmodligen kom-
mer dock vägföreningarna att ställa krav på bidrag från kommunen 
till utbyggnad av huvudvägnätet. 
 
Kostnader 
 
Kostnaderna för alternativet med enskild väghållning i hela Östra 
Tyresö är svåra att uppskatta. Vilken standard som lokalgatorna ges 
är osäkert, men förmodligen blir standarden lägre än om kommunen 
är huvudman. Vägföreningen tvingas dock ta ut moms på kostna-
derna, vilket automatiskt medför 25% högre kostnader än om kom-
munen tar ut motsvarande gatukostnader. Lägre standard innebär 
lägre investeringskostnader, men risken är stor för högre drifts-
kostnader på sikt. 
 
Driften ombesörjs även fortsättningsvis av vägföreningen. Idag är en 
”normal” avgift till vägföreningen ca 2000 kr per fastighet och år. 
Det är inte troligt att denna kommer att minska i framtiden vid detta 
alternativ. 

 
Övergångsskede 
 
Eftersom inte huvudmannaskapet ändras uppkommer inte samma 
övergångsproblem som i alternativ 1. 
 
 
Alternativ 3. Olika huvudmannaskap för olika områden 
 
Ett tredje alternativ är att huvudmannaskapet är olika i olika om-
råden. Detta skulle förslagsvis innebära att kommunen är huvudman 
för de allmänna platserna som utgörs av ett huvudvägnät i Östra 
Tyresö. Resterande områden skulle kunna ha kommunalt eller 
enskilt huvudmannaskap. Det är dock inte lämpligt att ha ”öar” av 
kommunalt huvudmannaskap om detaljplanerna runt om har enskilt 
huvudmannaskap. Det skulle få till följd att fastighetsägarna i detalj-
plan med kommunalt huvudmannaskap måste köra över väg-
föreningsområden för att nå det kommunala huvudvägnätet, vilket 
kan vara en svår fråga. 
 
För de delar som får kommunalt huvudmannaskap gäller det mesta 
av det som framgår under alternativ 1 ovan. 
 
Idag ingår vägarna och fastigheterna i Östra Tyresö redan i olika 
vägföreningar. Det skulle juridiskt vara fullt möjligt att nuvarande 
vägföreningar även fortsättningsvis står för det enskilda huvud-
mannaskapet, men det är mera troligt att nya mindre gemensamhets-
anläggningar bildas. De nuvarande vägföreningarna skulle då av-
vecklas på sikt. Det enskilda huvudmannaskapet innebär att 
fastighetsägarna själva står för utbyggnad och förvaltning av de 
allmänna platserna. I praktiken innebär det att en eller flera 
gemensamhetsanläggningar inrättas genom anläggningsförrättningar 
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hos lantmäterimyndigheten. Fastigheterna inom detaljplaneområdet 
deltar i gemensamhetsanläggningen. Kommunen eller ägaren till en 
deltagande fastighet kan ansöka om förrättning. I förrättningen 
bestäms bl a vad gemensamhetsanläggningen omfattar, vilka 
andelstal de deltagande fastigheterna ska ha och inom vilken tid 
anläggningen ska utföras. Genom att inrätta en gemensamhets-
anläggning regleras både rättigheter och skyldigheter för framtiden. 
 
Ett problem som inte bör underskattas vid enskilt huvudmannaskap 
där mindre föreningar dominerar är problemen med att få en 
rationell väghållning. Till exempel är det idag svårt att få tag i entre-
prenörer för snöröjning. Det är ofta också mycket kostsamt för en 
mindre förening att t ex hålla en rimlig jourberedskap för snöröjning. 
 
Konsekvenserna blir givetvis olika för olika områden, se vad som 
redovisats i alternativ 1 och 2. 
 
Övergångsskede 
 
För de områden som fortsätter med samma enskilda huvudman som 
idag uppstår inte samma övergångsproblem som i alt 1. För områden 
med kommunalt huvudmannaskap, se alt 1. Om mindre föreningar 
bildas måste omprövningsförrättningar göras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativ 4. Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser, 
men kommunen sköter vägarna 
 
Ett fjärde alternativ är att huvudmannaskapet fortsätter vara enskilt i 
samtliga kommande detaljplaneområden, men att berörd vägförening 
tecknar avtal med kommunen som sköter driften av vägarna. 
 
Alternativet liknar mycket alternativ 2, men istället för att väg-
föreningen driver en egen omfattande verksamhet, överlämnas stora 
delar av ansvaret till kommunen. Kommunen får ersättning från 
vägföreningen, t ex motsvarande de avgifter vägföreningen tar in av 
fastighetsägarna. Investeringar för att rusta upp vägnätet skulle tas ut 
på samma sätt som i alternativ 2, dvs vägföreningen tar ut kostnaden 
av fastighetsägarna. Vägföreningen måste betala moms för kostna-
derna. Flera frågetecken kan dock uppstå. Vem ska t ex bestämma 
standarden på lokalvägnätet i detta alternativ?  
 
Om kommunen sköter vägarna visar erfarenheten att kraven normalt 
är större än vid enskilt huvudmannaskap. Att kommunen skulle ta 
över vägarna på detta sätt innebär med all säkerhet att skattemedel 
måste skjutas till. Alternativet bygger på att ett avtal upprättas. Ett 
sådant avtal kan dock upphöra och då är det huvudmannaskapet i 
detaljplanen som är avgörande, dvs vägföreningarna har ansvaret. 
 
Övergångsskede 
 
Vid fortsatt enskilt huvudmannaskap uppkommer inte samma 
övergångsproblem som i alternativ 1. 
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Ansvar för vatten och avlopp (VA) 

Allmänt 
 
Nedan behandlas frågan om vem som ska ansvara för utbyggnad och 
drift av vatten- och avloppsanläggningar. Observera att ansvaret inte 
är samma sak som val av teknisk lösning. Kommunen kan juridiskt 
sett vara ansvarig för en lokal VA-lösning och en enskild samfällig-
hetsförening kan vara ansvarig för ett VA-ledningsnät anslutet till 
det kommunala vatten- och avloppsnätet.  
 
I kapitlet om vatten och avlopp (sid 28) anges vilka områden som är 
lämpliga att ansluta till kommunal huvudledning för vatten och 
avlopp respektive vilka områden där enskilda tekniska lösningar kan 
godtas. Även de tekniska frågorna behandlas i samma kapitel. Nedan 
behandlas framför allt ansvaret för att bygga och förvalta ledningar 
och anläggningar. 

Alternativ A. Kommunalt ansvar för VA-frågorna (överallt) 
 
Kommunalt ansvar för VA-frågorna innebär att kommunens VA-
verk bygger ut ledningar i området och upprättar förbindelsepunkter 
till varje fastighet i fastighetsgränsen eller dess närhet.  
 
Som redovisades ovan kan kommunen juridiskt vara ansvarig för en 
enskild lösning för vatten- och avloppsfrågorna. Tyresö kommun är 
dock inte beredd att vara ansvarig för något annat än ett VA-
ledningsnät där avloppsvattnet transporteras till Henriksdals 
reningsverk. 
 
 

Kostnader 
Fastighetsägaren debiteras en anläggningsavgift enligt kommunens 
gällande taxa för att få ansluta sin fastighet. Alla som är permanent- 
eller fritidsboende måste betala anslutningsavgift. Att fritidsboende 
måste betala är en förändring jämfört med kommunens tidigare 
praxis. Obebyggda fastigheter debiteras ingen avgift enligt nu 
gällande taxa.  
 
VA-verksamheten är helt avgiftsfinansierad. Taxan gäller för hela 
kommunen och baseras på den totala kostnaden för utbyggnad i hela 
kommunen. Om taxan måste höjas påverkar det alla i hela kom-
munen som ska ansluta sina fastigheter till det kommunala VA-nätet. 
 
Enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar har den 
enskilde fastighetsägaren, om godtagbar säkerhet lämnas, rätt att få 
ett kommunalt lån till VA-anläggningsavgiften om kostnaden är 
”betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft”. 
Säkerheten utgörs normalt av ett pantbrev i fastigheten. Lånet är på 
10 år med rak amortering och en ränta på två procentenheter över 
gällande referensränta. 
 
Anläggningsavgiften är en engångsavgift, därefter debiteras årliga 
brukningsavgifter. Kostnaden för att ansluta en fastighet till det 
kommunala vatten- och avloppsnätet regleras av en taxa. Enligt nu 
gällande taxa varierar den totala anslutningsavgiften för avlopps-, 
färsk- och dagvatten mellan 110 000 kr och 140 000 kr (inklusive 
moms) beroende på tomtstorlek. Därutöver tillkommer kostnaden för 
att dra egna ledningar från förbindelsepunkt till byggnad. 
 
Om föreslagna tomtstorlekar tillämpas innebär det att taxan succes-
sivt kommer att behöva höjas ytterligare de kommande decennierna. 
Idag är den högsta avgiften 140 000 kr. Enligt dagens beräkningar 
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kan en framtida högsta avgift stiga till i storleksordningen 200 000 
kr.  
 
Brukningsavgifter tas därefter årligen ut enligt gällande taxa. Vid en 
genomsnittsförbrukning ligger driftskostnaden för kommunalt 
vatten- och avlopp idag på i storleksordningen 18 kr per kubikmeter 
förbrukat vatten (inkl moms och fasta avgifter). 

Alternativ B. Enskilt ansvar för VA-frågorna (överallt) 
 
Ett sätt att lösa VA-frågan är att fastighetsägarna inom en detaljplan 
går samman och ordnar en lokal lösning, t ex ett minireningsverk. 
Ett antal förutsättningar måste vara uppfyllda, t ex att det gäller ett 
område som är föreslaget för detta i den fördjupade översiktsplanen 
och att lösningen uppfyller de miljökrav som kommunen ställer. En 
lokal lösning bygger ofta på att det inom området finns en eller fler 
eldsjälar, som lägger ner mycket tid och engagemang på frågan. 
 
En annan variant är att fastighetsägarna inom en detaljplan går sam-
man och anlägger ett ledningsnät som sedan ansluts till det kom-
munala VA-nätet i en gemensam förbindelsepunkt för området. 
 
På samma sätt som redovisat för allmänna platser, innebär dessa 
båda alternativ att fastigheterna inom detaljplanen deltar i en 
gemensamhetsanläggning som inrättas enligt anläggningslagen.  
 
Kostnader 
Om de boende i ett område bygger ut egna ledningar som ansluts till 
det kommunala nätet består kostnaderna av dragning av egna och 
gemensamma ledningar samt en avgift till VA-verket för den 
gemensamma anslutningen. Driftskostnaderna består dels av 
driftskostnader av egna och gemensamma ledningar och dels av 

brukningsavgifter till VA-verket. Exempel på kostnader har berörts i 
tidigare konsultutredningar men kommer att även redovisas i 
kommande Råd och riktlinjer för enskilda vatten- och 
avloppslösningar.  

Alternativ C. Olika ansvar i olika områden 
 
Detta alternativ innebär olika ansvar i olika områden. Troligt är att 
kommunen då bygger ut ett huvudledningsnät. De områden som i 
planförslaget pekas ut för kommunalt vatten och avlopp kan ha 
kommunalt eller enskilt ansvar. Ett eventuellt enskilt ansvar i dessa 
områden bör begränsas till väl avgränsade områden där det är 
möjligt att upprätta en lämplig förbindelsepunkt till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet. 
 
För områden som inte kommer att förses med kommunalt vatten- 
och avlopp inom överskådlig tid (avser framför allt yttre Brevik), är 
det aktuellt med enskilt ansvar för eventuella lokala lösningar för 
vatten och avlopp. 
 
Konsekvenser, se alt A och B. 

Alternativ D. Olika ansvar för avloppsvatten respektive 
färskvatten 
Att kommunen skulle bygga ut ett ledningsnät för färskvatten, 
medan enskilda fastighetsägare skulle ansvara för hanteringen av 
avloppet med lokala lösningar, bedömer kommunen vara ett ekono-
miskt orealistiskt alternativ för alla inblandade parter. Om kom-
munen skulle gräva ned ett kommunalt vattenledningsnät skulle det 
kosta minst 80 % av kostnaden att gräva ned ett ledningsnät för både 
vatten och avlopp. 
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Strategi för fortsatt arbete i Östra Tyresö 
 
Ovan har olika alternativ och dess konsekvenser redovisats när det 
gäller huvudmannaskapet för allmänna platser och ansvaret för 
vatten- och avloppsfrågorna. Det är svåra och komplexa frågor som 
bör studeras ytterligare. Det som föreslås nedan är vad som ska gälla 
när planeringen av områdena är klara. Det innebär att det kan ta flera 
decennier innan nedanstående blir verklighet. Det finns som beskri-
vits ovan en mängd frågor som måste lösas i ett övergångsskede. 
 
Kommunen föreslår följande inriktning på det fortsatta arbetet: 
 
Huvudmannaskap för allmänna platser (vägar och natur): 
Alternativ 3, olika huvudmannaskap för olika områden 
Område Huvudmannakap 
Inre Brevik 
Yttre Brevik 
Raksta 

Ett kommunalt huvudvägnät och anslutande 
områden med olika huvudmannaskap 

Solberga 
Bergholm 

Enskilt huvudmannaskap  
(med nuvarande vägföreningar) 

 
Förslaget, som beskrivs närmre på sid 34-35, innebär att huvud-
mannaskapet är olika i olika områden. Detta skulle förslagsvis inne-
bära att kommunen är huvudman för de allmänna platserna som 
utgörs av ett huvudvägnät i Östra Tyresö. Resterande områden skulle 
kunna ha kommunalt eller enskilt huvudmannaskap. Det är dock inte 
lämpligt att ha ”öar” av kommunalt huvudmannaskap om detalj-
planerna runt om har enskilt huvudmannaskap.  
 
 

Ansvar för VA-frågorna: 
Alternativ C, olika ansvar i olika områden 
Område Teknisk lösning Ansvar 
Inre Brevik 
Delar av Yttre Brevik 
Raksta 

Anslutning till 
det kommunala 
huvudlednings-
nätet 

Kommunalt ansvar för ett 
huvudledningsnät och 
anslutande områden med 
olika ansvar 

Delar av Yttre Brevik Lokala 
lösningar 

Enskilt ansvar 
(nya gemensamhets-
anläggningar) 

Solberga  
Bergholm 

Anslutning till 
det kommunala 
huvudlednings-
nätet 

Enskilt ansvar (ev utökas 
nuvarande vägföreningar 
till att även ansvara för 
VA ledningar) 

 
Förslaget, som beskrivs närmare på sid 38, innebär olika ansvar i 
olika områden. Troligt är att kommunen då bygger ut ett huvud-
ledningsnät. De områden som i kapitlet om vatten och avlopp (sid 
28) föreslås anslutas till kommunalt vatten och avlopp kan ha kom-
munalt eller enskilt ansvar. Ett eventuellt enskilt ansvar i dessa 
områden bör begränsas till väl avgränsade områden där det är 
möjligt att upprätta en lämplig förbindelsepunkt till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet. 
 
För områden som inte kommer att förses med kommunalt vatten- 
och avlopp inom överskådlig tid (avser delar av yttre Brevik), är det 
aktuellt med enskilt ansvar för eventuella lokala lösningar för vatten 
och avlopp. 
 
Många frågor återstår att söka svar på, inte minst olika kostnader. 
Kommunen bör tillsammans med bl a väg- och tomtägareföreningar 
i Östra Tyresö arbeta vidare med frågan. 
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Kommunen förordar ett sammanhållet ansvar för vägar och VA-
frågor. Detta innebär att antingen är det kommunalt huvud-
mannaskap för allmänna platser och kommunalt ansvar för VA-
frågorna inom ett detaljplaneområde, eller så är det enskilt huvud-
mannaskap för allmänna platser och enskilt ansvar för VA-frågorna 
inom ett detaljplaneområde. 
 
Vid ett delat ansvar, t ex om kommunen ansvarar för VA-frågorna 
samtidigt som det är enskilt huvudmannaskap för allmänna platser, 
uppstår ett antal frågor som kan vara svåra att lösa, t ex 
§ olika önskemål om tidpunkt för byggstart 
§ samordning av en utbyggnad 
§ kostnadsfördelning (t ex risk att en stor del belastar kommunens 

VA-verk) 
§ otydliga ansvarsförhållanden 
§ svårigheter vid reparationer och underhåll 
§ kommunala krav på vägarna (kommunen vill ha kontroll vad 

som ”belastar” ledningarna). 
 
Slutligen bestäms huvudmannaskaps- och ansvarsfrågorna i kom-
mande detaljplaner. Det är dock mycket viktigt att ha ett helhets-
grepp för att kunna överblicka de långsiktiga konsekvenserna för 
hela området. 
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Gestaltningsprogram (byggrätter, 
tomtstorlek m m) 
 
 
Hur ska gestaltningsprogrammet användas? 
 
Erfarenheter från liknande förnyelseområden har visat att karaktären 
på området förändrats med utökade byggrätter och minskade 
tomtstorlekar. Stora markförändringar görs och området ändrar 
successivt karaktär.  
 
Gestaltningsprogrammet beskriver övergripande vilken utformning 
och gestaltning som fastigheter, byggnader och vägområden bör få 
för att smälta in i skärgårdsmiljön. Programmet redogör även för hur 
den framtida bebyggelsen kan anpassas till kuperade naturtomter och 
den kulturmiljö som karaktäriserar delar av området. Den nya 
bebyggelsen bör inspireras av och ta intryck av den befintliga 
bebyggelsen i Östra Tyresö vad gäller material, färger och volymer. 
Programmet är delvis ett resultat av olika önskemål som invånarna i 
Östra Tyresö har framfört under samrådstiden. 
Gestaltningsprogrammet ska användas som vägledning vid 
upprättandet av detaljplaner samt senare vid bygglovsprövning.  

 
 
 
 
 
Programmet föreslår bland annat hur markförändringar, anläggandet 
av vägar och infartsparkeringar och förändringar av den ursprungliga 
vegetationen, kan regleras i kommande detaljplaner för att minimera 
påverkan på områdets karaktär. Syftet med gestaltningsprogrammet 
är inte att likrikta bebyggelsen utan att ge förutsättningar för en 
varierad bebyggelse, ge utrymme för individuella lösningar och ett 
varierat arkitektoniskt uttryck.



43/51  

Byggnader 
 

Byggrätter 
Idag är byggrätterna (det man har rätt att bygga) i de planlagda 
områdena: 50 kvm (huvudbyggnad) + för 30 kvm (uthus) i 
bruttoarea (BTA, area av mätvärda delar av våningsplan som 
begränsas av omslutande byggnadsdelars utsida, se även ordlistan på 
sid 6). På ”dispens” har bygglov på 70 kvm (huvudbyggnad)+30 
kvm (uthus) i vissa fall beviljats på senare år. 
 
Större byggrätter kommer att beviljas först när nya detaljplaner 
antas. Fram till dess gäller befintliga planer.  
 
Förslag till nya byggrätter: Framtida byggrätter föreslås bli mellan 
120-160 kvm (huvudbyggnad) + 40 kvm (uthus) i byggnadsarea. Det 
ger möjlighet till högst 180-240 kvm bruttoarea. Exakt byggrätt 
bestäms i respektive detaljplan. Exempel på hur byggnaden kan 
placeras och utformas för att anpassas till terrängen beskrivs på 
sidan 44).  
 
Nya byggrätter underlättar permanentboende för större hushåll. 
Möjligheten till kombinationen bostäder/arbetsplatser och till ett 
generationsboende bör kunna prövas i kommande detaljplane-
läggning. Med generationsboende menas att en familj och t ex mor- 
eller farföräldrar kan bo på samma fastighet. 

byggnadsarea 
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Huvudbyggnader 
 
Placering i terrängen 
Erfarenheter från Tyresö Strand har visat att karaktären på området 
förändrats med utökade byggrätter och minskade tomtstorlekar. 
Stora markförändringar görs och området ändrar successivt karaktär. 
I Östra Tyresö föreslås en annan inriktning för att anpassa bebyg-
gelsen till den kuperade terrängen och bibehålla karaktären.  
 
En uppdelning av huvudbyggnaden i två sammansatta byggnads-
kroppar med olika hushöjd och olika antal våningar ger en varierad 
bebyggelse med småskalig karaktär. Byggnaden kan delas upp i: en 
del med byggnadsarean 70 kvm i 1 ½ våningar, och en del med 
byggnadsarean 50 kvm i en våning (bilden nedan illustrerar detta). 
 
 
 
 

 
 
 
 
Det bör även vara möjligt med sutteränglösningar (s) där det är 
lämpligt. På så sätt kan husen anpassas till terrängen. 
 

Följande tre exempel ryms inom föreslagen framtida byggrätt: 
Samtliga förslag motsvarar ca 240 kvm bruttoarea. 
 
Exempel 1: 120 kvm byggnadsarea på sluttnings tomt. 
Två våningar och sutteräng utan inredningsbar vind. Takvinkeln 
begränsas och byggnaden får en flack taklutning.  

 
Exempel 2: 160 kvm byggnadsarea på sluttningstomt.  
En våning och sutteräng, utan inredningsbar vind. Takvinkeln 
begränsas och byggnaden får en flack taklutning.  

 
Exempel 3: 160 kvm byggnadsarea på plan tomt. 
En våning med inredningsbar vind, utan sutteräng. Byggnaden får en 
brantare taklutning. Bilden visar ett exempel på en villa med två  

sammansatta huskroppar. (Bilden tagen i  
Österåker, ark. F.Martin). 
 

1 ½ vån 

1 vån 
s s

s 

s 

2 vån 
1 vån 

1 vån 

1 vån 
vind vind 

Exemplet på fotot, 
byggnadsarean är 120 kvm 



45/51  

Formspråk byggnader 
Byggnadernas utseende bör utformas med stor omsorg om detaljer 
som takfot och fönsterutformning.  

 
 
Materialval och färgsättning  
Vid uppförande renovering eller uppförande av nya byggnader bör 
sunda beprövade tak- och fasadmaterial väljas. Val av material bör 
ske med hänsyn till den karaktär som den befintliga skärgårds-
bebyggelsen har. Därför bör t ex profilerad plåt och glaserade 
takpannor undvikas som takbeklädnad och husen bör ha fasader av 
träpanel eller puts. 
 
Färgsättningen av byggnader, komplementbyggnader och inhäg-
nader föreslås regleras. Färger som normalt avviker från traditionell 
färgsättning, mycket starka, och mycket mörka färger ska undvikas. 
Bygglovplikten föreslås utökas till att gälla omfärgning av 
byggnader.  
 
Komplementbyggnader 
Komplementbyggnader som uthus, förråd, garage och carport bör 
vara maximalt 40 kvm med en begränsad högsta taknockshöjd. 
Ritningar ska ingå i bygglovet. 

I detaljplaneskedet kan det utredas om byggnader som t ex växthus 
ska befrias från bygglov. 
 
 
Byggnader för  tekniskt försörjning 
Transformatorstationer, sophus, teknikbodar för mobiltelefonmaster, 
pumpstationer och liknande bör i sin utformning anpassas till miljön. 
Storlek och färg- och materialval ska resultera till att byggnaden 
smälter in i den omgivande miljön. 
 

Utformning av strandnära områden samt bryggor och båthus  
Strandskyddet innebär ett förbud mot att uppföra nya byggnader, 
anläggningar, m fl åtgärder inom strandskyddsområdet som helhet. 
För dispens erfordras att s k särskilda skäl enligt miljöbalken 
föreligger.  
 
Uppförande av ny bebyggelse vid strandlinjen ska undvikas med 
hänsyn till djur och växtliv. Det är viktigt att strandnära områden 
förblir tillgängliga. Hamnar, sjöbodar och bryggor bör vara enkelt 
utformade och småskaliga för att passa in i miljön. Traditionella 
bryggor och brygghus bör bevaras eftersom de är en del av 
skärgårdskaraktären i Östra Tyresö. Det är önskvärt att befintliga 
större båtklubbar, t ex de i södra Raksta, döljs från insyn från land 
med vegetation. Belysning inom båtklubbarnas områden bör vara 
avbländad.  
 
 
 
 
 

Exempel på en byggnad i 
Tyresö Strand med vacker 
fönsterplacering och 
traditionella färger. 
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Exempel på traditionellt utformade bryggor och båthus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 

Tomter 
Området kännetecknas av Södertörns skärgårdslandskap som är ett 
sprickdalslandskap med stor brutenhet, dvs branta bergsryggar och 
smala dalgångar. Bergområdena som består av hällmarker och 
tomterna är i huvudsak skogsbeväxta. 

Tomtstorlekar 
Lämpligheten av styckning prövas vid detaljplaneskedet och hänsyn 
ska tas till bl a landskapsbild, tomtens topografi, väganslutningar och 
kulturhistoriska värden. Avstyckning bör inte tillåtas om inte fastig-
heterna blir minst 3 500 kvm på Brevikshalvön och 2 000 kvm i 
Raksta, Solberga och Bergholm. En anledning till att behålla stora 
tomter är att det finns bättre förutsättningar att behålla naturmark 
och träd och därmed mer av nuvarande karaktär. Angående 
Breviksnäs se sid 47.  
Slutliga antalet nya fastigheter bestäms i detaljplaneskedet.  
 

Markarbeten 
För att bevara skärgårdskaraktären ska markingrepp i form av 
sprängning, schaktning, fyllning och trädfällning regleras i 
kommande detaljplaner. 
 
Om det är nödvändigt att anlägga slänter görs dessa inte alltför 
branta (släntsluttning max 1:3) och anpassas till den omgivande 
terrängen. 
 
Staket 
Det som karaktäriserar Östra Tyresö är att naturtomterna är 
oinhägnade och vegetation eller naturliga höjdskillnader skiljer 
tomten från naturmark. Där det förekommer staket idag är de i 
huvudsak enkelt utformade (t ex gärdesgårdar).  
I kommande detaljplanering bör utformningen av staket och  
stängsel regleras med hänsyn till den lokala traditionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjöbod i Breviksnäs                                             Sjöbod vid Brobänken 

Höga stängsel förändrar 
områdets karaktär och 
begränsar tillgängligheten  

 

Exempel på ett staket som följer topografin. Färgen smälter 
in i omgivande miljö. Till höger en för området vanligt 
förekommande gärdesgård 
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Tillfart till husen 
Parkering ska lösas inom respektive fastighet. Parkering och tillfart 
ska utföras med hänsyn till miljön, t ex topografi, vegetation och 
kulturhistoriska värden.  
 
I de fall där byggnaden är mycket högt belägen t ex på ett berg bör  
tillgängligheten till varje fastighet utredas i samband med att 
detaljplanen upprättas. En utgångspunkt bör vara att undvika att 
branta partier kalhuggs eller anläggs med en brant tillfartsväg. I 
dessa fall bör detaljplanen reglera att tillfart och parkering anordnas 
vid vägen.  
 
I kommande detaljplanering bör även uppställning av tyngre fordon 
och containrar regleras.  

 
 
Vegetation 
Ädellövträd (t ex ekar) utgör en vanlig vegetationstyp och är 
värdefulla för kulturlandskapet. Fåglar och insekter trivs i de gamla 
och ofta ihåliga stammarna. För att bevara bland annat ek inom de 
enskilda fastigheterna bör en inventering av ädellövträd göras i 
detaljplaneskedet. I kommande detaljplaner ska värdefulla 
ädellövträd skyddas mot avverkning.  

Vid trädfällning av andra träd föreslås lovplikt för ett visst stam-
omfång. Detta för att förhindra att naturtomterna drastiskt ändrar 
karaktär till ”villatomter med gräsmatta” vilket skulle komma att 
påverka karaktären i Östra Tyresö påtagligt. 
 
Kulturhistoriska värden 
Vid kommande detaljplanering ska hänsyn tas till områdets 
kulturella och historiska platser. För att bevara områdets 
kulturhistoriska värden bör kommande förändringar ske på ett 
varsamt sätt. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer (se 
karta sid 18) bör av denna anledning skyddas i kommande 
detaljplaneläggning. 
 
Breviknäs 
Området har en speciell karaktär på grund av sin kulturhistoria med 
stora grosshandlarvillor från början av 1900-talet. Breviksnäs 
kulturhistoriska värden bör skyddas i kommande detaljplan. Vid 
detaljplanering av Brevik ska informationshäftet ”Tyresö Brevik” 
framtagen av Tyresö kommuns stadsbyggnadskontor (1990) 
användas som ett underlag. När området detaljplaneläggs kan 
byggrätter ges anpassade till befintliga byggnader. För att värna om 
denna miljö tillåts inga styckningar av tomter när området 
detaljplaneläggs. 
 

Exempel på en brant 
serpentinväg där befintlig 
vegetation har bevarats. 
 
 
 
Trappor bör följa 
topografin och byggas i 
naturliga material som  
t ex trä eller sten. Färgen 
bör väljas med hänsyn till 
omgivningen. 
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Vägmiljön 
 
Vägar 
Vägarna bör så långt som möjligt anpassas till landskapet, topografin 
och till vegetationen. Vägar som föreslås trafikeras med busstrafik 
förses med en gångbana på ena sidan av vägen.  
Öppna diken bör bevaras. Lokalvägarna bör i huvudsak få behålla 
sin smala och krokiga utformning även om den tekniska standarden 
förbättras. Vägbeläggningen med grus kan möjligen behållas på 
lokalvägar som sköts av enskild väghållare. 
 
Vägbelysning 
En detaljplaneläggning av området innebär att huvudvägarna måste 
förses med gatubelysning oavsett vem som är huvudman. Om 
kommunen har ansvar för utbyggnad och drift förses samtliga vägar 
inom området med vägbelysning. Vid enskilt ansvar för vägarna kan 
möjligen frågan avgöras av berörd samfällighetsförening. 

Belysning vid busshållplatser och längs vägarna ökar trafik-
säkerheten och trygghetskänslan för gående och cyklister. Genom 
val av en belysningsarmatur som ger ett avbländat och välriktad ljus 
kan belysningen anpassas till miljön.  

Allmänna platser 
 
Busshållplatser/kurer 
Busskurerna ska vara försedda med tak och bör byggas i ett material 
som är anpassat till miljön.  
 
Vägskyltar och annan informationsskyltning bör utformas enhetligt 
inom hela planområdet. 
 
Bullerplank och stödmurar 
Längs de flesta vägar bedöms att bullernivån inte kommer att uppnå 
värden som ger anledning till bullerplank. I de fall som bullerplank 
tillåts utmed huvudväg bör de utföras på ett enhetligt sätt.  
Stödmurar längs vägar uppföres i naturliga material som sten eller 
inramas i grönska eller träspaljéer för att smälta in i miljön. 
 
Parkering 
Parkeringar bör utformas med omsorg för att undvika stora 
asfaltytor. Genom att begränsa andelen hårdgjorda ytor såsom 
betong-/stenplattor och asfalt, minimeras behovet av kommunalt 
omhändertagande av dagvatten. Parkering bör inramas av vegetation 
och träd.  

Mötesplatser 
När Östra Tyresö detaljplaneras kommer mötesplatser att utvecklas 
vid kollektivknutpunkter och i anslutning till service. Exempel på 
sådana platser är området i Trinntorp (både vid den föreslagna nya 
Trinntorpsbryggan och vid Trinntorps livs), Uddbykiosken och intill 
en eventuell ny skola. Boende och fritidsboende ska ha möjlighet att 
framföra idéer för hur mötesplatserna kan utformas. 

Foto: 
Ugglevägen 
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Service 
 
Skola och förskola 
En fortsatt permanentbosättning i Östra Tyresö medför ett ökat 
behov av lokaler för skola och förskola. Målsättningen är att de barn 
som bor i ett område också skall beredas förskole- och skolplats i 
närområdet. En lokalisering till Östra Tyresö innebär också att 
boende inom området kommer att få tillgång till samlingslokaler i 
närområdet. 
 
Mark för skola och förskola ska reserveras för framtida behov på 
Brevikshalvön. Två alternativa platser för dessa är tänkbara på Inre 
Brevik. Kommunen äger endast en tomt i Raksta. En framtida loka-
lisering av t ex förskola måste därför antingen göras på det som är 
naturmark eller på mark som är privatägd. För att om möjligt 
undvika att ta naturmark i anspråk bör kommunen köpa in några 
strategiskt belägna fastigheter.  
 
Det kommer på sikt att finnas behov av förskolor även i Yttre Brevik 
och Raksta varför några möjliga områden även föreslås i dessa 
delområden (se kartan). 
 
Fritid 
I Östra Tyresö finns goda förutsättningar för olika former av 
naturupplevelser. Behovet av vettig fritidssysselsättningar, utöver 
naturupplevelser i närområdet, syns framför allt bland de lite äldre 
barnen och ungdomarna. Detta behov tillgodoses i de flesta fall 
genom bilresande till olika aktivteter. I längden blir detta 
påfrestande, både för individ och samhälle. Ett av målen borde 
därför vara att minska behovet av resor genom att satsa på 
aktivitetsmöjligheter på kortare avstånd. Gruppaktiviteter som kräver 
större anläggningar har små möjligheter att bli tillgodosedda i Östra 

Tyresö – även i framtiden. Av praktiska skäl koncentreras 
fritidsservicen oftast till skolorna. Vid skoltomten skulle det kunna 
rymmas samlingslokaler, en mindre bollplan och lekytor. 
 
Handel 
Uddbykiosken bör ges möjlighet att utvecklas för att erbjuda året-
runtservice. Servicen i Trinntorp ska ges möjlighet till fortsatt 
utveckling.  

#*
#*

Teckenförklaring

#* Handel
Mark reserverad för skola/förskola

Skola/förskola

Skola/förskola

Förskola

Förskola

Förskola

Förskola

Karta som visar service och markreservation för ev. skola/ förskola. 
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Trygghet och säkerhet 
 
Det är flera olika faktorer som påverkar tryggheten och säkerheten 
inom ett område. En del faktorer handlar inte om planering utan mer 
om sociala faktorer, t ex sociala nätverk inom ett område. Här tas 
endast upp sådana faktorer som går att påverka i planeringen. Vid 
fortsatt planering i Östra Tyresö bör trygghet och säkerhets-
faktorerna beaktas. 
 
Nya gång- och cykelstråk bör i största utsträckning förläggas så de 
inte upplevs otrygga under vissa tider på dygnet. Gästparkeringar 
som ligger avsides kan medföra problem med inbrott i bilar, t ex är 
så fallet vid parkeringen vid Öringhamnsvägen.  
 
Antal båtstölder har ökat under de senaste åren. Risken för inbrott 
har tvingat båtägarna att vidta förebyggande åtgärder exempelvis 
genom bevakning, uppsättning av staket kring hela strandområdet 
eller uppsättning av låst grind vid bryggan. Detta begränsar till en 
del tillgängligheten till vissa strandområden. I de fall där 
kommunalägd mark arrenderas av båtklubbar/föreningar bör 
strandområdena intill bryggorna förbli tillgängliga för allmänheten.  
 
Elförsörjning 
Elnätet i Östra Tyresö måste förstärkas med transformatorstationer 
och elkablar i marken för att klara elförbrukningen som permanent 
bosättning i området medför. 

Miljö- och riskfaktorer 
 
Förekomsten av förorenad mark inom planområdet bedöms vara 
ytterst marginell. De fåtal objekt som finns upptagna i en översiktlig 
inventering utförd av Länsstyrelsen och Tyresö kommun (2002) bör 
utredas närmare i detaljplaneskedet.  
 
Transporter av farligt gods utgörs huvudsakligen av oljetransporter 
för uppvärmningsändamål. Vid en eventuell olycka utgör de en risk 
för förorening av mark och grundvatten. Inom planområdet finns 
förhållandevis få oljepannor, mindre än 5% av totala hushållen. Se 
även Miljö- och riskfaktorer i översiktsplanen (1998). 
 
Mobiltelefonmaster 
Nya etableringar av master ska följa Råd och riktlinjer för 
mobiltelefonmaster som har antagits av miljö- och 
byggnadsnämnden 2001.  
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