
Bild 1 

Informationsmöte
Område F i Västra Kummelnäs

17 november 2011

 

Välkomna! 

Vägföreningens ordförande Victor Brott 

inleder mötet. 

Bild 2 

Deltagande ikväll

• Victor Brott, ordförande, victor@fotojournalisten.se

• Tommy Lundberg, styrelsen/områdesansvarig

• Anders Lundell, konsult/projektledare, 
anders@framstegspartner.se, 073-4026197

• Sara Engström-Askelin, lantmätare, 
sara.engstromaskelin@nacka.se

• David Fors, lantmätare, david.fors@nacka.se

 

För att ni snabbt ska få rätt information 

kan ni vända er till dessa personer. 

* Anders Lundell arbetar som konsult och 

är projektledare för område F, besvarar 

alla detaljfrågor. 

* Victor & Tommy besvarar övergripande 

frågor 

* Lantmätarna besvarar formella frågor 

kring inlösen och förrättningshantering 

Bild 3 

Informationspunkter

• Vägföreningens planerade arbeten
• Bildande av sektion för planområdet
• Inlösen av mark som blivit ”allmän plats” 

(främst utökning av vägområde)
• Värdering av inlöst mark
• Släntanpassning inom Z-områden
• Intag av vägavsnitt som vägföreningen tidigare inte haft

skötselansvar för
• Tidplan för lantmäteriförrättning
• Kommunens projektering av VA (vatten & avlopp)
• Genomförande och tidplan
• Beräknade kostnader

 

Dessa punkter återfinns i presentationen. 



Bild 4 

Vägföreningens arbeten

• Merparten av arbetena sker före kommunen 
lägger VA, i enlighet med genomförandeavtal

• Dikning

• Trummor

• Vissa bärighetsförbättringar

• ”Kritiska sträckor” ingår i kommunens 
entreprenad

 

Det finns ett genomförandeavtal som 

skrevs på innan detaljplanen antogs. 

I detta regleras bland annat hur vissa 

arbeten ska genomföras. 

Generellt ska vägföreningen göra sina 

arbeten före VA-utbyggnaden, men vissa 

moment ska istället ingå som en del i den 

entreprenad kommunen genomför. Det 

avser sträckor där vägens höjdläge ska 

ändras (upp eller ner). 

Bild 5 

Sektion för planområdet

• Sedan 2009 separata andelstal för drift
respektive utförande

• Sektion 1 för drift = hela vägföreningen

• Sektion 2A & 2B för utförande 

• 2B = Nordöstra Kummelnäs

• 2A = ”resten”

• Nu bildas 2C = Västra Kummelnäs (omr F)

 

Drift = det löpande underhåll som utförs 

löpande (d.v.s. det ”vanliga” arbetet i 

vägföreningen). 

Utförande = standardhöjning och 

nybyggnation. 

Principen att bilda en sektion för 

utförande i område F följer den ”mall” 

som utarbetades i förrättningen i 

Nordöstra 2009, vi gör nu på samma sätt 

för område F. 

Det blir sektion 2C som kommer att 

hantera arbetena ekonomiskt. 

Bild 6 

Inlösen av mark

• Främst mark som utgör breddning av vägmark

• Vändplaner

• Detaljplanen medger mer än vad 
vägföreningen behöver använda

• Den som vill kan insistera på att vägföreningen 
ska lösa in mark för allmän plats

• Meddela detta till vägföreningen snarast

 

De som är berörda av markinlösen 

kommer att kallas av lantmäteriet till ett 

separat möte 15 december. 

Vägföreningen kommer att informera de 

som inte berörs nu (men som alltså har 

mark på sin fastighet som är möjlig att 

lösa in i framtiden om behoven för 

vägnätet ändras). 

Om någon vill att vägföreningen ska göra 

denna typ av inlösen redan nu uppmanas 

han/hon att höra av sig till vägföreningen 

snarast (via Anders Lundell). 



Bild 7 

Inlösen av mark - exempel

 

Röd mark begär vägföreningen inlösen på 

i förrättningen som görs nu. 

Rosa mark är möjlig inlösen för eventuella 

framtida behov. Men fastighetsägaren 

kan alltså insistera på att detta löses in 

redan nu (se även förra bilden). 

Släntanpassning beskrivs mer senare i 

presentationen. 

Bild 8 

Värdering av inlöst mark

• Värdering görs av oberoende värderingsman 
som förordnas av lantmätaren

• Samma grundprinciper som i Nordöstra 
Kummelnäs kommer att tillämpas

• Beslutas av Lantmäterimyndigheten

• Goda erfarenheter från Nordöstra, ingen 
klagade på ersättningsbesluten

 

Ersättning betalas baserat på två saker: 

* Per kvadratmeter mark man blir av 

med, vad kvadratmeterpriset blir beror på 

förhållandena på varje tomt. 

* För träd, staket, murar etc. (s.k. 

anläggningar) på den mark som man blir 

av med. 

Man kan via lantmäteriet få uppgift om 

när värderingen görs, så att man kan vara 

med vid värderingsmannens besök. 

Bild 9 

Naturmark

• Gångstråk och stigar

• Marken vid ”Farfarsbadet”

• Större naturområden föreslås även i 
fortsättningen skötas av respektive markägare

 

Vägföreningen fokuserar på gångstråk och 

stigar eftersom de utgör ett större dagligt 

behov än naturmarken som helhet. 

I Nordöstra Kummelnäs sköter Östra 

Kummelnäs Fast.äg.för. resten av 

naturmarken (som de också äger). 

Inom område F äger kommunen de större 

naturområdena. Separat möte kommer 

att hållas mellan kommunen och 

vägföreningen. 



Bild 10 

Släntanpassning

• Detaljplanen innehåller Z-områden

• Tänkta för slänt som behövs om vägen 
breddas

• Åtgärd av engångskaraktär

• Frivillig överenskommelse

• I annat fall utökning av vägföreningens 
förvaltningsområde efter lantmäteribeslut

 

På vissa sträckor där vägarna ska breddas, 

höjas eller sänkas kan åtgärder behöva 

göras inne på tomtmark (se nästa bild). 

Eftersom detta behov är av engångs-

karaktär föreslår vägföreningen att detta 

löses med friviliga överenskommelser 

(om detta inte går i enstaka fall kan 

lantmäteriet istället ta med Z-området i 

förrättningen MEN då mister fastighets-

ägaren helt kontrollen över denna mark). 

Bild 11 

Släntanpassning - exempel

 

I det här exemplet ska vägen breddas och 

diket flyttas ut, därför finns mark som ska 

lösas in (röd). 

MEN det leder i sin tur till att förändringar 

även behöver göras inom Z-området (blå). 

Fastighetsägaren kommer då att får 

ersättning för trädet som måste tas bort, 

men återfår full kontroll över Z-området 

då arbetena har avslutas. 

Bild 12 

Nya vägavsnitt

• Avser vägar som vägföreningen inte haft 
ansvar för tidigare:

• Djupadalsvägen söder om  Solviksvägen

• Hattstugevägen

• Skansvägen

• Norrbys väg fr.o.m. sankmarken västerut

 

Dessa fyra vägavsnitt har tidigare inte 

ingått i vägföreningens skötselansvar. 

Så fort förrättningen vinner laga kraft är 

det vägföreningen som ansvarar för allt 

löpande underhåll (både sommar och 

vinter). Upprustning kommer att skötas 

inom sektion 2C (se bild 5). 



Bild 13 

Tidplan - Lantmäteriförrättning

• Informationsmöte 17 nov

• Fr.o.m. v. 48 görs fältarbete

• Inlösenmöte 15 dec i Kummelnäs Kapell
(separat kallelse till berörda)

• Värderingsarbete

• Underrättelse om beslut

• Beslut (prel. februari 2012 om vädret tillåter)

 

Fältarbetet innebär att lantmätare 

kommer på till Kummelnäs och markerar 

de område som är aktuella för inlösen och 

Z-område. Inlösen markeras med järnrör 

och Z-områden visas med träläkt. 

Fältarbete och värderingsarbete är 

väderberoende och kan därför påverkas 

om det blir en kal och/eller snörik vinter. 

Bild 14 

Frågor ?

Paus 10 min
(lantmätarna lämnar oss)

 

Individuella frågor besvarades. 

Bild 15 

Kommunens projektering av VA

• Har pågått sedan sensommaren

• Vägföreningens representant deltar

• Förslag för VA-nät ska finnas klart Kv1/2012

• Alla fastigheter får förslag på anslutningspunkt

• Frischaktsavtal

• Upphandling/utbyggnadsstart beslutas efter 
lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft

 

De papper som skickas ut kommer 

troligtvis att ha Per Wikström på 

Rockstore Engineering som avsändare 

(Per är konsult, och av kommunen inhyrd 

som projekteringsledare). 

Det är viktigt att komma ihåg att de två 

papper som sänds samtidigt från 

kommunen (förslag till anslutningspunkt 

samt frischaktsavtal) är två helt separata 

handlingar. 

Förslaget är just ett förslag. Man kan 

lämna in synpunkter, men kommunen 

avgör ändå hur de vill göra. 

Frischaktsavtalet är bara en tillåtelse till 

kommunen att gräva en extra meter i på 

tomten då VA byggs ut. De vill göra så för 

att försäkra sig om att där inte finns berg 

(gör det det så spränger de bort detta). 



Bild 16 

Genomförande och tidplan

• Vägföreningens egna arbeten

• ”Kritiska sträckor” avser vägavsnitt där detaljplanen föreskriver en 
höjning eller sänkning av vägen. Därför har kommunen insisterat på 
att de ska göras samtidigt som VA byggs ut (inte ologiskt men 
fördyrar) 

• ”Kritiska sträckor”: 
Djupadalsv/Backamov, del av Hattstugev, 
del av Djupadalsv söder om Solviksv, del av Spångv, 
Backamov/Solviksv, del av Badhusv vid Kummelnäsv, 
delar av Sågsjöv vid båda anslutningarna till Kummelnäsv, 
delar av Norrbys väg: backen ner mot sankmarken samt 
backe/kurva ute på ”ön”

 

Vägföreningens arbeten omfattar bland 

annat diken och dagvattentrummor. 

Vissa vägavsnitt kommer även att få 

förbättrad bärighet. 

Vägföreningen lägger dock inget nytt 

slitlager inledningsvis. Det görs då VA-

arbetena är avslutade (vägföreningen 

betalar gruset och kommunen bekostar 

spridning av det, i enlighet med genom-

förandeavtalet) 

Bild 17 

Genomförande och tidplan (forts.)

• Förrättning klar Kv1 / 2012

• Vägföreningsarbeten KV2+Kv3 / 2012

• Start VA-utbyggnad Kv4 / 2012

• Utbyggnadstid VA 1-2 år beroende på vald 
entreprenörs kapacitet

 

Tidplanen styrs främst av att lantmäteri-

förrättningen måste vinna laga kraft. 

Först då den gjort det kan vägföreningen 

påbörja sina arbeten med upphandling 

och genomförande. 

Förrättningen är alltså också en förutsätt-

ning för att VA ska kunna byggas ut 

(eftersom VA ska läggas efter väg-

arbetena, och även för att vägföreningen 

ska kunna bekosta sin del inom de 

”kritiska sträckorna”). 

Bild 18 

Beräknade kostnader

• Kalkyl från 2008

Avser Belopp

Vägföreningens kalkyl vid samråd maj 2007 11.405.000 kr

Avgår fr. denna kalkyl p.g.a. kritiska sträckor -1.825.000 kr

Tillkommer kritiska sträckor samordnat 5.341.250 kr

Extra åtgärder VA kan kräva (takbelopp) 3.125.000 kr

Summa 18.046.250 kr

• Kostnad per fastighet ca 114.000 kr

 

Dessa siffror är de som presenterades av 

vägföreningen 2008 (innan planen 

antogs). 

Vägföreningen kommer göra en 

uppdaterad och mer detaljerad kalkyl 

under vintern/våren 2012. 

Beloppen 5.341.250 kr och 3.125.000 kr 

ska enligt genomförandeavtalet räknas 

upp med ”sammavägt entreprenadindex”. 

För tiden maj 2008 till november 2011 är 

detta ca 6%, den exakta procentsatsen 

fastställs då entreprenaden genomförs. 



Bild 19 

Frågor ?

 

Ett antal detaljfrågor om dagens ämnen 

ställdes och besvarades, så även några 

om förhållandena på enskilda fastigheter. 

Mötet avslutades ca kl. 20:45. 


