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.XPPHOQlV�9lJI|UHQLQJV�NDON\O�I|U��
YlJRPE\JJQDWLRQ�RFK�QDWXUPDUN�
�
*lOODQGH�'HWDOMSODQHRPUnGH�)��6ROYLNVRPUnGHW��
 

8SSUlWWDG�DY�.XPPHOQlV�9lJI|UHQLQJV�VW\UHOVH�L�PDM�������
 
 
 

,QOHGQLQJ�
 
Vid fortsatt enskilt huvudmannaskap för Solviksområdet avser Kummelnäs Vägförening att: 
 

• Bevara vägarnas karaktär 
• Fortsätta med  grus som ytmaterial 
• Upprusta vägar och naturmark med  varsam hand  
• Genomföra arbetena till en betyd ligt lägre kostnad  än i det kommunala alternativet. 

Totalt 11,4 miljoner kronor istället för 32,3 miljoner kr enligt det kommunala 
alternativet i gatukostnadsutredningen.  
Den största delen av skillnaden förklaras av att Nacka kommun avser att skifta ut 
(byta ut materialet) stora delar av vägarna. Kummelnäs Vägförening däremot avser 
att endast byta ut material i de delar av vägkroppen som kräver det för att uppfylla 
detaljp lanens bärighetskrav. Kummelnäs Vägförening avser inte heller att 
asfaltsbelägga vägarna. 

 

6DPPDQIDWWQLQJ�
 
Kalkylen för vägombyggnation och naturmark omfattar området för detaljp lan för del av 
Kummelnäs, Solviksområdet (Område F), vars syfte är att möjliggöra att alla fastigheter kan 
användas för permanentboende. 
 
Kalkylen omfattar kostnaderna för de åtgärder som är nödvändiga för att säkra en fortsatt bra 
funktion (gator, dagvattenanläggningar, gångvägar och park, mm) samt kostnader för 
marklösen, intrångsersättning, administration mm. Dessa kostnader har preliminärt 
beräknats till cirka 12,6 miljoner kronor. 
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Kummelnäs Vägförening föreslår att kommunen finansierar vissa parkanläggningar till en 
summa av ca 1,2 miljoner kr. 
 
Cirka 11,4 miljoner kr kommer preliminärt att debiteras ägarna till de fastigheter som ingår i 
Solviksområdet (Område F).  
 
Hur kostnaderna ska fördelas kommer att fastslås i en lantmäteriförrättning. Något definitivt 
besked  på hur dessa andelstal kommer att sättas har inte gått att få från kommunens 
lantmäterienhet, som räkneexempel har andelstal enligt nedan använts. 
 
3UHOLPLQlUD�NRVWQDGHU�I|U�YlJDU�RFK�
QDWXUPDUN�SODQRPUnGH�)�YLG�IRUWVDWW�HQVNLOW�
KXYXGPDQQDVNDS�

�
$QGHOVWDO�

�
NU�

Tomt (F) med  permanenthus 0,8 72 000 
Tomt (f) med  fritidshus 0,8 72 000 
Obebyggd tomt 0,8 72 000 
Ny tillkommande tomt 1,5 136 000 
Tomt med  angöring till Kummelnäsvägen 0,1 9 000 
 
29 fastigheter inom planområdet ingår i den kommunala gatukostnadsutredning för del av 
Kummelnäsvägen och belastas därmed även med  kostnader för utbyggnad av 
Kummelnäsvägen. 
 

%DNJUXQG�
 
Under de senaste fem åren har utarbetats ett förslag till detaljp lan för Område F. Förslaget till 
detaljp lan har upprättas i två alternativ: 

• Kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser (alt. A) 
• Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser (alt. B)  

 
Syftet med  detaljp lanen är främst att möjliggöra att alla fastigheter kan användas för 
permanentboende. Detta kräver i sin tur att vatten- och avloppsanläggningar (VA) byggs ut, 
och att gator, dagvattenanläggningar, gång- och cykelvägar förbättras. 
 
Enligt det ena alternativet (B) ska kommunen vara huvudman enbart för VA-anläggningar, 
medan allmänna platser, d .v.s. gator, parkanläggningar och naturområden fortsätter att vara 
under enskilt huvudmannaskap i Kummelnäs Vägförenings regi. 
 
I samband  den nya detaljp lanen uppstår kostnader för förbättring av vägar och naturmark. 
Dessa kostnader kommer att debiteras ägarna till de fastigheter som ingår i Område F i 
samband med genomförandet.  
 
Kostnader för underhåll och d rift av anläggningarna inom området ingår inte. Framtida d rift- 
& underhållskostnader för vägar och naturmark finansieras via Kummelnäs Vägförenings 
avgiftssystem på samma sätt som idag 
 
Kummelnäs Vägförenings kalkyl för vägombyggnation och naturmark är inte tillämplig på 
det alternativ till detaljp lan som föreskriver kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. 
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)|UUlWWQLQJVSURFHVVHQ�
 
Kummelnäs Vägförenings rätt att debitera fastighetsägarna för de kostnader som kalkylen 
innehåller slås fast i en lantmäteriförrättning enligt Anläggningslagen. Kostnaderna ska 
fördelas mellan fastigheterna efter nytta. Lantmäteriförrättningen beslutas av Lantmäteri-
myndigheten vid  Nacka kommun, som lyder under det statliga lantmäteriet. Möjlighet till 
överklagan finns. 
 

%HUlNQDGH�NRVWQDGHU�I|U�DQOlJJQLQJDUQD�
 
Kostnaderna för anläggningarna omfattar nödvändiga åtgärder som behöver göras inom 
planområdet, se karta på sida 5. Förutom anläggningskostnader för gator, inklusive belysning 
och avvattning, tomtinfarter, släntanpassningar, samt park, ingår kostnader för projektering, 
marklösen, fastighetsbildning samt administration. Den nya gata som anläggs från 
Kummelnäsvägen till den tomt som reserveras för en förskola föreslås inte ingå i de 
kostnader som belastar fastighetsägarna. 
 
Kostnaderna avseende Solviksområdet (Område F) har beräknats till ca 12,8 miljoner kr. En 
närmare beskrivning av vilka åtgärder som vid tas framgår av bilaga 1. 
 
Kostnadsunderlaget är översiktligt, eftersom detaljprojektering ännu inte utförts i alla delar. 
Som grund  för kostnadsbedömningarna ligget kommunens förslag till detaljp lan, 
Kummelnäs Vägförenings förprojektering från 2003 samt den rapport som WSP gjort 2007�
µ)|UVWXGLHU�I|U�YlJDU�RFK�GDJYDWWHQ�L��RPUnGH�)��GHO�DY�.XPPHOQlVµ på uppdrag av kommunen. 
Kostnadsunderlaget för upprustning av Sågsjöbadet med  tillhörande parkering längs 
Solviksvägen är grundat enbart på den kostnadsbedömning som framgår av den kommunala 
gatukostnadsutredningen.  
 
Boo Miljö- & Naturvänner håller för närvarande på med  en förd jupad  inventering av 
naturområden inom planområdet. Kummelnäs Vägförening har för avsikt att ta hänsyn till 
detta underlag vid  den kommande detaljprojekteringen av naturmark. 
 
Kostnader för gatumark, ersättningar för släntanpassning och anläggningar på tomtmark har 
beräknats med  schablonbelopp.  
 
Kostnader för släntanpassningar som uppstår till följd  av en ombyggnad  av 
Kummelnäsvägen ingår inte i kostnaderna för Solviksområdet (Område F). 
 
Kummelnäs Vägförening föreslår att kommunen bär kostnaden för anläggningar och 
åtgärder för Sågsjöbadet och omgivande naturmark, markkostnad  för den allmänna 
parkeringsplats som anläggs vid  Solviksvägen samt den lekplats som föreslås i anslutning till 
den planerade förskolan. Summan för de åtgärder som föreslås finansieras av kommunen 
genom skattemedel uppgår till cirka 1,2 miljoner kronor. 
 
Den totala summan uppgår preliminärt till cirka 12,6 miljoner kronor, se sammanställning på 
nästa sida, varav cirka 11,4 miljoner kronor föreslås att debiteras ägarna av fastigheterna 
inom fördelningsområdet. 
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.RVWQDGHU� NU� NU�

*DWD�PP� � �
Ombyggnad  av vägar och gångvägar, inklusive 
dagvattenavledning mm 

 
8 263 000  

 

Belysning 761 000  
Inlösen/ intrångsersättning, vägar 1 075 000  
Administration, projektering, byggledning 675 000  
1DWXUPDUN�PP�   
Anläggningsåtgärder inklusive projektering, byggledning 
mm 

 
1 675 000 

 

Inlösen, naturmark 50 000  
Administration, projektering, byggledning 106 000  
6XPPD�NRVWQDGHU � �����������
Avgår, naturmarkskostnader som föreslås betalas av 
kommunen 

- 1 200 000  

6XPPD�DYGUDJ� � ������������
6800$��DWW�I|UGHOD�Sn�EHU|UGD�IDVWLJKHWVlJDUH� � �����������
 
 
Ovan beräknade preliminära kostnader avser prisläget i maj 2007. Kummelnäs Vägförenings 
siffror innehåller 25% mervärdeskatt (moms). 
 
Kostnadsunderlaget är oberoende av eventuell samordning med  kommunens utbyggnad  av 
vatten och avlopp. 
 
Kostnaderna är preliminära och kan komma att revideras i det längre fram i detaljp lane-
processen. 
 
 

$QOlJJQLQJVI|UUlWWQLQJ�
 
Kostnaderna för allmänna anläggningar belastar samma område som detaljplanen för 
Solviksområdet (Område F) omfattar, vilket innebär att de fastigheter som finns inom 
området (se karta på nästa sida)  tillsammans ska betala för de kostnader för allmänna 
anläggningar som uppkommer inom planområdet.  
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�.RSLD�Sn�NRPPXQHQV�NDUWD�IUnQ�JDWXNRVWQDGVXWUHGQLQJHQ��
�
3ODQRPUnGHW��I|U�6ROYLNVRPUnGHW��2PUnGH�)��lU�LQULQJDW�PHG�KHOGUDJHQ�OLQMH��)DVWLJKHWHU�VRP�lYHQ�
LQJnU�L�I|UGHOQLQJVRPUnGHW�DYVHHQGH�JDWXNRVWQDGHU�I|U�GHO�DY�.XPPHOQlVYlJHQ�lU�VQHGVWUHFNDGH��'H�
VQHGVWUHFNDGH�IDVWLJKHWHUQD�I|UHVOnV�In�HWW�OnJW�DQGHOVWDO�I|U��6ROYLNVRPUnGHWV��2PUnGH�)·V��NRVWQDGHU��
 
Området som föreslås beröras av anläggningsförrättningen innehåller 146 befintliga 
fastigheter för bostadsändamål. Enligt förslag till detaljp lan kan ytterligare 20 byggbara 
fastigheter nybildas genom t ex avstyckning. Därutöver bildas en fastighet för en förskola. 
 
30 av dessa 167 befintliga eller tillkommande fastigheter har angöring d irekt mot 
Kummelnäsvägen, eller mot Kummelnäsvägen via den gata som nyanläggs till 
förskoletomten. Dessa fastigheter ingår även i gatukostnadsutredningen för del av 
Kummelnäsvägen och belastas med  gatukostnader för Kummelnäsvägen. Av denna 
anledning föreslås de belastas med  lägre andelstal inom Solviksområdet (Område F). De 30 
fastigheterna är streckmarkerade på kartan ovan. 
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$QGHOVWDO�
 
Kostnaden på ca 11,4 miljoner kr enligt beräkningen ovan ska fördelas mellan fastigheterna 
efter nytta. Kostnaderna fördelas efter andelstal för respektive fastighetskategori och fastställs 
först vid  den kommande lantmäteriförrättningen. 
 
Kummelnäs Vägförening föreslår att följande klassificering och andelstal tillämpas i enlighet 
med  gällande byggnadsplaner: 
 

 Antal Andelstal  
Tomt (F) med  permanenthus 22 0,80 
Tomt (f) med  fritidshus 76 0,80 
Obebyggd  tomt 20 0,80 
Ny tillkommande tomt 19 1,50 
Tomt med  angöring till Kummelnäsvägen 29 0,1 

 
Som underlag för antalet tomter gäller det maximala antal byggrätter som detaljplanen 
tillåter.  
 
Andelstalen kan komma att ändras i den kommande lantmäteriförrättningen. 
 

.RVWQDG�DWW�EHWDOD�
 
Den kostnad  som ska betalas av respektive fastighet motsvarr dess andel av de totala 
kostnaderna uppdelat på det totala antalet andelar inom förrättningsområdet. 
 
3UHOLPLQlUD�NRVWQDGHU�I|U�YlJDU�RFK�QDWXUPDUN�
SODQRPUnGH�)�YLG�IRUWVDWW�HQVNLOW�KXYXGPDQQDVNDS�

�
$QGHOVWDO�

�
.U�

Tomt (F) med  permanenthus 0,80 72 000 
Tomt (f) med  fritidshus 0,80 72 000 
Obebyggd tomt 0,80 72 000 
Ny tomt, tillkommande  1,5 136 000 
Tomt med  angöring till Kummelnäsvägen 0,1 9 000 
 

7URWWRDU�OlQJV�6ROYLNVYlJHQ�
 
I det liggande detaljp laneförslaget ingår en trottoar/ gångbana längs Solviksvägen. 
Kummelnäs Vägförening föreslår att trottoaren stryks ur detaljp lanen eftersom styrelsen har 
noterat ett mycket kraftigt motstånd  mot den föreslagna trottoaren bland  de boende, vi har 
därför valt att exkludera trottoaren ur vår primära kalkyl. Om trottoaren trots allt ingår i den 
detaljp lan som vinner laga kraft räknar vi med  att 1,7-2,5 miljoner kronor tillkommer 
beroende på utförande. Detta innebär i sådant fall en ytterligare kostnad  på 20000-30000 kr 
för nytillkommande tomter, 1300-2000 kr för tomter med  angöring till Kummelnäsvägen och 
11000-16000 kr för övriga. 
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'HELWHULQJ�DY�NRVWQDGHUQD�I|U�YlJDU�RFK�QDWXUPDUN�
 
Kummelnäs Vägförening avser att debitera kostnaderna efter att lantmäteriförrättningen 
vunnit laga kraft och upphandling/ genomförande inletts. Den totala kostnad  som varje 
fastighet ska betala avses delas upp i flera deldebiteringar och när arbetena är avslutade och 
godkända görs en slutlig avstämning. 
 
 
 
 
 
för Kummelnäs Vägförenings styrelse 
 
 
 
Victor Brott 
ord förande 
 
 
 


