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Underrättade: Ersättare
Meddela närvaro: Ledamöter och tjänstgörande ersättare meddelar närvaro till 

johanna.frunck@vaxholm.se
Information: Med anledning av COVID-19 är det ingen allmänhetens frågestund vid detta 

sammanträde. Allmänheten uppmanas att ta del av sammanträdet på 
Vaxholms stads webbplats, https://www.vaxholm.se/externwebb-
startsida/kommun-och-politik/webbsandning-kommunfullmaktige.html

 Ärende    Beskrivning                          Föredragande

1 Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt 
tid och plats för justeringen, fastställande av 
föredragningslistan

2 Tertialbokslut 1 2020 Vaxholms stad Malin Forsbrand (C)

3 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2020-04-30 Malin Forsbrand (C)

4 Årsbokslut 2019 för Samordningsförbundet Roslagen Lena Hallberg (C) 

5 Förslag till framtida lösning för avloppsrening Vaxholms 
stad

Malin Forsbrand (C)

6 Detaljplan för Storäng östra, Dp 401, antagande nr 2 Malin Forsbrand (C)

7 Uppdatering kartor dagvattenstrategin Malin Forsbrand (C)

8 VA-plan 2020-2024, antagande Malin Forsbrand (C)

9 Måltidspolicy i Vaxholms stad Lena Hallberg (C) 
Michael Baumgarten (L) 
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10 Begäran om utträde från Mälardalsrådet Malin Forsbrand (C)

11 Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och 
frister för rengöring (sotning)

Malin Forsbrand (C)

12 Revidering av reglemente för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd avseende deltagande på distans vid 
nämndens sammanträden

Malin Forsbrand (C)

13 Svar på Revisionsrapport - Underhåll av fastigheter gator 
vägar samt kajer (Information revisionsplan) 

Bengt Sandell (S) 

14 Svar på motion av Lars Arb Zackrisson avseende 
redovisning av kostnader kopplat till Norrberget

Malin Forsbrand (C)

15 Svar på motion av Lars Arb Zackrisson om demokrati- och 
värdegrundsarbete i Vaxholm

Malin Forsbrand (C)

16 Svar på motion från (V) om cykelfrämjande åtgärder Malin Forsbrand (C)

17 Information Covid-19 Malin Forsbrand (C)

18 Obesvarade motioner per 2020-06-15 Karin Enström (M) 

19 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut kvartal 1 
2020

Lena Hallberg (C) 

20 Inkomna motioner Karin Enström (M)

21 Val och entlediganden Karin Enström (M)

Karin Enström (M) Johanna Frunck 
Ordförande Sekreterare
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-06-04

Änr KS 2020/61.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 92 Tertialbokslut 1 2020 Vaxholms stad

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Tertialbokslut 1- 2020 Vaxholms stad godkänns.
2. Åtgärdsplaner kommunstyrelsen och övriga nämnder noteras till protokollet.
3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på 

besparingsåtgärder under Tertial 3 2020 motsvarande tre miljoner på utfallet 2020, som 
förberedelse om behov uppstår.

Ärendebeskrivning
Utfallet fram till och med april månad visar ett resultat på minus -4,7 mnkr vilket understiger budgeten 
med -9,7 mnkr. Helårsprognosen är ett budgetunderskott på -4,1 mnkr och ett resultat på 1,6 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning. 

Coronaviruset medför merkostnader för kommunen och framförallt för socialnämnden. Bedömningen i 
dagsläget är att inga budgetförflyttningar behöver genomföras för att hantera merkostnaderna till följd 
av coronaviruset.

Helårsprognosen för måluppfyllelse av målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi visar att staden 
kommer att uppnå god ekonomisk hushållning under 2020.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C), Anders Garstål (S), Fredrik Östman (C) samt Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets beslutsförslag med tillägget;

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på besparingsåtgärder 
under Tertial 3 2020 motsvarande tre miljoner på utfallet 2020, som förberedelse om behov uppstår.

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2020-05-27/§ 13
Protokollsutdrag BUN 2020-05-25/§ 41
Tjänsteutlåtande 2020-05-18, Jennie Falk Eriksson
Tertialbokslut 1- 2020 Vaxholms stad 
Coronavirusets påverkan på Vaxholms ekonomi rev 2020-05-19
Åtgärdsplaner KS och övriga nämnder

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, ekonomichef 

Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller 

För kännedom: Kommunledningen
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-27

Änr KS 2020/61.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 13 Tertialbokslut 1 2020 Vaxholms stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta

1. Tertialbokslut 1- 2020 Vaxholms stad godkänns.
2. Åtgärdsplaner kommunstyrelsen och övriga nämnder noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utfallet fram till och med april månad visar ett resultat på minus -4,7 mnkr vilket understiger budgeten 
med -9,7 mnkr. Helårsprognosen är ett budgetunderskott på -4,1 mnkr och ett resultat på 1,6 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning. 

Coronaviruset medför merkostnader för kommunen och framförallt för socialnämnden. Bedömningen i 
dagsläget är att inga budgetförflyttningar behöver genomföras för att hantera merkostnaderna till följd 
av coronaviruset.

Helårsprognosen för måluppfyllelse av målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi visar att staden 
kommer att uppnå god ekonomisk hushållning under 2020.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2020-05-18, Jennie Falk Eriksson
Tertialbokslut 1- 2020 Vaxholms stad 
Coronavirusets påverkan på Vaxholms ekonomi rev 2020-05-19
Åtgärdsplaner KS och övriga nämnder

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, ekonomichef 

Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller 

För kännedom: Kommunledningen
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Tjänsteutlåtande
2020-05-18

Änr KS 2020/61.042
1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tertialbokslut 1 2020 Vaxholms stad

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Tertialbokslut 1- 2020 Vaxholms stad godkänns.
2. Åtgärdsplaner kommunstyrelsen och övriga nämnder noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Utfallet fram till och med april månad visar ett resultat på minus -4,7 mnkr vilket understiger budgeten 
med -9,7 mnkr. Helårsprognosen är ett budgetunderskott på -4,1 mnkr och ett resultat på 1,6 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning. 

Coronaviruset medför merkostnader för kommunen och framförallt för socialnämnden. Bedömningen i 
dagsläget är att inga budgetförflyttningar behöver genomföras för att hantera merkostnaderna till följd 
av coronaviruset.

Helårsprognosen för måluppfyllelse av målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi visar att staden 
kommer att uppnå god ekonomisk hushållning under 2020.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-05-18, Jennie Falk Eriksson
Tertialbokslut 1- 2020 Vaxholms stad 
Coronavirusets påverkan på Vaxholms ekonomi rev 2020-05-19
Åtgärdsplaner KS och övriga nämnder

För åtgärd: Koray Kahruman, ekonomichef 
Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller 

För kännedom: Kommunledningen

Kommunledningskontoret
Jennie Falk Eriksson
Kvalitetscontroller
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Organisation  

Vaxholms stad har under mandatperioden 2019–2022 ett minoritetsstyre som består av en 
mittensamverkan mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna. Kommunfullmäktige 
som är kommunens högsta beslutande organ väljs av medborgarna vart fjärde år och tar beslut i 
kommunövergripande frågor. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska tas upp i 
kommunfullmäktige och har ansvar för att fullmäktiges beslut genomförs. Vidare leder de och 
samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag. Vaxholms stad har 
därutöver nämnder med olika ansvarsområden samt inflytande över flera bolag och förbund. 
Vaxholms stads medarbetare är samlade i en förvaltningsorganisation, där varje förvaltning har till 
uppgift att stödja respektive nämnd samt att utföra det uppdrag som nämnd, lagar och 
bestämmelser har fastställt. Kommunstyrelsen har till sitt stöd kommunledningskontoret.  
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NÄMND ORDFÖRANDE 

Kommunstyrelsen Malin Forsbrand (C) 
  
Barn- och utbildningsnämnd Michael Baumgarten (L) 
  
Nämnd för teknik, fritid och kultur Bengt Sandell (S) 
  
Socialnämnd Lena Hallberg (C) 
  
Stadsbyggnadsnämnd Jan Reuterdahl (L) 
  
Valnämnd Esbjörn Nyström (C) 
  
Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd (SRMH) 

Irma Kilim (S) 

(vice ordförande) 
  
Överförmyndarnämnd Anna Norström Hvitfeldt (C) 

(vice ordförande) 

 

 

  Mandatfördelning 2019-2022 

Waxholmspartiet  8 
Moderaterna  7 
Centerpartiet  4 
Socialdemokraterna 4 
Liberalerna  2 
Sverigedemokraterna 2 
Vänsterpartiet  2 
Kristdemokraterna 1 
Miljöpartiet  1 

9



Rapport 
 
 

5 av 52 

Styrning och uppföljning 
Styrning av Vaxholms stad utgår från kommunens vision, politisk inriktning och prioriteringar samt 
en gemensam värdegrund. Modeller som används och utgör ledningssystemet är ekonomistyrning, 
mål- och resultatstyrning samt kvalitetssäkring av uppdraget genom internkontroll och 
processledning. 

Vaxholms stads vision 
Vaxholms stads vision som är antagen av kommunfullmäktige, visar riktning för hur Vaxholms stad 
ska utvecklas och är utgångspunkt för kommunens styrning.  

Visionen lyder: Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Vaxholms stad ska vara 
en kulturell skärgårdstad som med småskalighet och effektiv kommunal service ska erbjuda 
invånare och näringsidkare en attraktiv och stimulerande livs- och arbetsmiljö med närhet till 
skärgård, natur och storstad. Vaxholms stad ska vara ett samhälle som präglas av trygghet, 
delaktighet, gemenskap och ansvar. Vaxholms stad ska utvecklas tillsammans med medborgarna. 
Valmöjligheter ska finnas, framförallt inom skola, omsorg och boende. Vaxholms stads ambition är 
att arbeta för en klimatsmart stad med hållbar användning av energi och transporter, ren luft och 
rent vatten och där det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil. 

Gemensamma processer 
Vaxholms stads styr- och ledningsmodell omfattar kommungemensamma processer för (1) budget 
och bokslut, (2) kompetensförsörjning och (3) ärendeberedning. Ledarskapet på politisk nivå och 
inom förvaltningen är nyckeln för att skapa resultat utgående från respektive nämnds uppdrag. 
Uppdraget är givet av Vaxholms stads kommunfullmäktige och inom ramen för de nationella 
regelverken. 

 

Gemensam värdegrund 
Vaxholms stads värdeord är samspel, engagemang och respekt. Orden sammanfattar kommunens 
gemensamma värdegrund som är styrande för Vaxholms stads medarbetares förhållningssätt, 
agerande och bemötande. Värdeorden är framtagna gemensamt av medarbetare inom kommunens 
alla verksamheter och fungerar som en kompass i kontakter och möten med människor som 
besöker, bor och verkar i Vaxholm.  
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Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning fördelar resurser och skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar ekonomi. 
Styrningen utgår från fastställda principer som till exempel volymfördelning och finanspolicy. 
Beslutad budget och resultat följs upp och redovisas genom månadsrapporter, tertialrapporter samt 
helårsbokslut. Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens budget är volymbaserad medan 
övriga nämnders budget är anslagsfinansierad.  

Mål- och resultatstyrning 
Mål- och resultatstyrning skapar fokus, är utgångspunkt för prioriteringar och styr organisationens 
utveckling. Mål- och budgetdokumentet är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning 
av kommunen och dess verksamheter. I mål och budget fastställs strategiska mål för respektive 
nämnd inom de tre målområdena: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Målen visar inriktning och lyfter 
fram områden utifrån uppdraget som nämnden vill fokusera på under kommande planperiod. 
Målen följs upp både kvalitativt och kvantitativt. Måluppfyllelse bedöms utifrån utfall av ett antal 
indikatorer med ett beslutat målvärde som signalerar om kommunen är på rätt väg mot att uppnå 
målen. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. Nämndernas mål 
är övergripande, vilket skapar utrymme för verksamheten att med utgångspunkt från sin profession 
och kunskap om verksamheten identifiera vad som behöver utvecklas för att nå målen. 
Förvaltningar och enheter identifierar därmed prioriterade fokusområden och insatser utifrån sitt 
nuläge. Strukturen tar till vara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och engagemang.   

 

Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad 

Mål- och budgetprocessen 
Kommunfullmäktige fastställer i november varje år mål och budget för de kommande tre åren, 
vilket utgör en plattform för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms 
verksamheternas övergripande mål, skattesatsen, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. 
Mål och budget innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar. 

Vaxholms stads budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen tar beslut i den första, det så 
kallade ramärendet i juni. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de aktuella 
förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och 
ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för att 
föra dialog om kommunens utveckling och ta fram förslag till kommunövergripande målområden 
och mål. 

Den andra omgången äger rum under hösten. I september återkommer respektive nämnd med sitt 
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yttrande till mål och budget. Nämnderna redogör för sina mål, verksamhetsplanering och budget 
utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Underlag till yttrandet är bland annat 
resultatet från nämndernas strategidagar som genomförts under våren. 

Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärlds-
information, bland annat om den ekonomiska utvecklingen och justerad befolkningsprognos, leder 
det fram till ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med 
övergripande målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska 
fördelningar. 

Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i 
årsredovisningen. 

 
Kvalitetssäkring av uppdraget 
Mål- och resultatstyrning är en modell av flera som Vaxholms stad använder för att följa upp 
kvaliteten i kommunens tjänster. Utifrån framför allt statlig styrning inom socialtjänsten och 
utbildningsverksamhet finns krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete1 som omfattar 
arbetssätt och metoder för att följa upp, säkra och utveckla kvalitet utifrån hela uppdraget.  

Kvalitetssäkring av uppdraget säkrar kvaliteten av utförda tjänster och ger förutsättningar för en 
kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten. Kvalitetssäkringen kan bestå av flera olika 
metoder och vara både kvantitativa och kvalitativa. Exempel på metoder för kvalitetssäkring är 
nämndens utökade lista av nyckeltal som följer upp verksamheten, internkontroll och 
processledning.  

Riskanalys och internkontroll  
Internkontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner 
som bidrar till att säkerställa att kommunens verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att 
informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig 
och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätthålla en god internkontroll. 
Kommunstyrelsen och varje nämnd gör årligen en riskanalys där väsentliga områden identifieras. 
Dessa risker ingår som en del i nämndernas internkontrollplaner, vilka fastställs av respektive 
nämnd i samband med beslut om mål och budget. Nämnderna rapporterar resultatet av den 
interna kontrollen till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. 

Processledning 
I det systematiska kvalitetsarbetet kan processledning utgöra en viktig del i kvalitetssäkring av 
uppdraget. Den ger också förutsättningar för kontinuerlig utveckling och förbättring av 
verksamheten. Att använda kartlagda processer som utgångspunkt innebär att utgå från värdet som 
skapas för mottagaren. Arbetssätt, arbetsflöden och centrala kvalitetsfaktorer följs upp, utvärderas 

                                                           
1 Krav i SOSFS (2011:9) och Skollagen (2010:800) 
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och förbättras av medarbetare som arbetar i processerna. Uppföljningar och utvärderingar ligger till 
grund för gemensamt lärande och kontinuerligt förbättringsarbete, men också för att prioritera 
enhetens mål inför kommande tidsperiod. Kvalitetssäkring uppnås också genom att processledning 
ger möjlighet att skapa en gemensam förståelse och samsyn kring uppdraget. 

De kommunala bolagen 
Vaxholms stads helägda eller delägda bolag ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sina 
respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, 
styrdokument och ekonomiska förutsättningar.  

   

13



Rapport 
 
 

9 av 52 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Mål och 
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska finnas. Dessa ska omfatta både 
kommunens ekonomi och verksamhet. Ekonomisk hushållning innebär att kommunen både ska ha 
ändamålsenliga verksamheter med hög kvalitet och ett positivt ekonomiskt resultat över en längre 
period.  

Modell: målområden-mål-indikatorer 
Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre övergripande 
målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Områdena kvalitet och livsmiljö omfattar 
verksamheternas resultat medan området ekonomi omfattar insatta resurser. Dessa båda 
perspektiv utgör grunden för bedömning av god ekonomisk hushållning. 

Kommunstyrelsen och nämnderna har strategiska mål inom respektive målområde som 
övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera och uppnå inom den kommande 
treårsperioden.  

Vaxholms stad har även tre finansiella mål som ingår i målområdet ekonomi: 

- budgetavvikelsen ska inte vara negativ, 
- resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,5 procent, 

- soliditeten för kommunkoncernen ska inte understiga 30 procent. 

Varje mål följs upp genom ett antal indikatorer med beslutade målvärden som signalerar om 
kommunen är på rätt väg mot att uppnå målen. Indikatorernas utfall används för att bedöma 
måluppfyllelse, och i slutändan om kommunen har god ekonomisk hushållning. Se också beskrivning 
om mål- och resultatstyrning på sid 6.  

För att följa upp kvaliteten utifrån hela uppdraget kan nämnden besluta om ytterligare nyckeltal 
som följs upp parallellt med målstyrningen, samt eventuellt andra typer av uppföljningar som även 
kan vara kvalitativa. Dessa ingår ej vid bedömning om god ekonomisk hushållning.  

MÅLOMRÅDEN 

KVALITET 
Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument 
och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god 
tillgänglighet och positivt bemötande. 

LIVSMILJÖ 
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga 
behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk 
hållbarhet. 

EKONOMI 
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är 
kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 
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Så görs bedömning av måluppfyllelse 
I de två tertialrapporterna samt i årsredovisningen gör kommunstyrelsen och respektive nämnd en 
uppföljning av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämnden redovisar resultat för 
indikatorer samt beskriver arbetet inom prioriterade fokusområden och specifika insatser. 
Bedömningen av måluppfyllelsen sker för respektive indikator enligt en trafikljusmodell, se ruta 
nedan. För indikatorer som mäter ekonomisk avvikelse har en gräns mellan gult och rött satts vid 
2 procents negativ avvikelse. 

En sammanställning av andel indikatorer av respektive färg visas för respektive mål.  

 

Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.  

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 
För att kunna bedöma måluppfyllelse för respektive målområde aggregeras måluppfyllelsen för 
nämndernas mål inom området, vilket illustreras med ett cirkeldiagram. Diagrammet bygger på 
medelvärde för respektive grad av måluppfyllelse (färg). Antalet indikatorer till respektive mål 
påverkar inte.   

Målområde Mål Indikator 

Livsmiljö 

 

Vaxholm är socialt hållbart 

 

100%   

 Nöjd Region-Index (NRI) 

Vaxholm är ekologiskt hållbart 

 
50%   

50%   

 Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

 Insamlat matavfall (kg/inv) 

Bild: Exempel som illustrerar hur aggregering av måluppfyllelse sker från indikatorernas utfall till 
måluppfyllelse för målområdet. 

50%

25%

25%

Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna 

 Målvärdet är uppnått 

Resultatet är uppnått,  

och… 

resultatet är externt jämförbart 

 Målvärdet är på väg att uppnås 

Resultatet är minst 85 procent av målnivån 

eller… 

resultatet är uppfyllt men är inte externt jämförbart 

 Målvärdet är inte uppnått 

Resultatet är lägre än 85 procent av målnivån 
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De övergripande finansiella målen ingår i målområdet ekonomi och dess måluppfyllelse aggregeras 
tillsammans med kommunstyrelsens och nämndernas mål till en sammanfattande bild av 
måluppfyllelsen inom området. 

Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om: 

 mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen visar uppfylld (grönt) eller på väg 
att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena. 

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 2020 
Prognosen för måluppfyllelsen visar att mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen är 
uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena, vilket är Vaxholms stads 
uppsatta kriterium för god ekonomisk hushållning. Med bakgrund av detta är bedömningen att 
Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2020.  

Utförlig redovisning av mål och indikatorer finns under avsnitt för respektive målområde.  

 

Kvalitet Livsmiljö Ekonomi 
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De globala målen 
2015 antog FN:s medlemsländer en plan för hållbar framtid: Agenda 2030 med 17 globala mål för 
hållbar utveckling. Agendan syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja 
fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen innan 2030. Globala målen är integrerade och odelbara och 
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga.  

Vaxholms stads hållbarhetsarbete utgår från dessa mål och underliggande delmål. De 
förtroendevalda har prioriterat 12 mål. Dessa är markerade med (V) nedan. Alla kommunens mål 
har koppling till ett eller flera av dessa prioriterade globala mål. För att tydliggöra den kopplingen i 
kommande avsnitt där resultaten följs upp visas symbolen för det globala mål som indikatorn 
kopplar till. Vilket/vilka mål indikatorn kopplar till är en bedömning som är gjord av förvaltningen 
som arbetar inom området.    

Symboler för de globala målen 

 1. Ingen fattigdom 

 2. Ingen hunger 

 3. God hälsa och välbefinnande (V) 

 4. God utbildning för alla (V) 

 5. Jämställdhet (V) 

 6.Rent vatten och sanitet för alla 

 7. Hållbar energi för alla (V) 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (V) 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 10. Minskad ojämlikhet (V) 

 11. Hållbara städer och samhällen (V) 

 12. Hållbar konsumtion och produktion (V) 

 13. Bekämpa klimatförändringarna (V) 

 14. Hav och marina resurser (V) 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald (V) 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen (V) 

 17. Genomförande och globalt partnerskap 
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Målområde kvalitet 
Målområdet kvalitet definieras enligt följande: Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i 
enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som 
kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.  

Resultat och måluppfyllelse 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas 
utfall inom området kvalitet. Då resultat för indikatorerna i de flesta fall ännu inte finns för 2020 är 
graden av måluppfyllelse en prognos bland annat baserat på tidigare års utfall. Den aggregerade 
prognosen av måluppfyllelsen visar 52 procent uppfylld (grönt), 45 procent på väg att uppfyllas 
(gult) och 2 procent inte uppfyllt (rött).  

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2020 
avser mätår 2019. 

 

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, 

TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur

Mål: Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service (KS) 

 25%   25%  50%   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall   
T1 2020 

 Målnivå 
BM-

värde2 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI)  
48   59 55 

 Nöjd Inflytande-Index (NII)  
32   40 39 

 Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat  
60 79 

 
71 73 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, 
andel av maxpoäng (%) 

 
90%  

 
87% 90 

 
  

                                                           
2 Benchmarking sker med Stockholms län. Undantag: Handläggningstid bygglov som sker med alla rapporterade kommuner i 

Bygglovsalliansens årsrapport. Benchmarking sker med det senaste tillgängliga utfallet. 
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Mål: Vaxholm har en god stadsmiljö (KS) 

 50%   50%   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall  
T1 2020 

 Målnivå BM-värde 

 Nöjd Region-Index (NRI)   
65   68 61 

 Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder  
54   55 54 

 

Mål: Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och stimulans så att alla barn och elever 
lyckas med sin utbildning, får fullständiga betyg i åk 9 och når sin gymnasieexamen. (BUN) 

 25%   75%   

 

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall  
T1 2020 

 Målnivå BM-värde 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen, andel (%)   91,8%   90 % 82% 

 Genomsnittligt meritvärde åk 9   
257   250 246 

 Behörighet till gymnasieskolan åk 9,  
andel (%) 

  
98%  

 
95% 90% 

 Gymnasieelever med examen inom 3 år, 
andel (%) 

  
76,9%  

 
79 % 74,1% 

 

Mål: Barn, elever och föräldrar är nöjda och trygga med utbildningsverksamheterna. (BUN) 

  100%   

 
Indikator (prognos helår) 

Agenda  
2030 

Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Vårdnadshavare som är nöjda med 
förskolan, andel (%) 

   
95% 94% 

 
95% 93% 

 Elever i åk 5 och 9 som är nöjda med 
skolan, andel (%)    

 73,5% 
 

78% 71% 

Vårdnadshavare som upplever att sitt barn 
är tryggt i förskolan, andel (%).    

98% 96% 
 

98% 96% 

Elever i åk 5 och 9 som känner sig trygga i 
skolan, andel (%).    

 80,5% 
 

93% 82,5% 
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Mål: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter. (SN) 

    75%   25%    

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -
helhetssyn, andel (%) 

   
91%  

 
92% 85% 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg -helhetssyn, andel (%)     

69%  
 

78% 78% 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad 
utredning till avslutad utredning inom barn och 
ungdom 0-20 år, medelvärde 

 

83  
 

90 103 

 

Mål: Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, 
delaktighet och verksamheternas kvalitet. (SN) 

  50%  50%   

Indikator (prognos helår) Agenda 2030 
Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Digitaliseringsgrad inom socialnämndens 
områden 

      
42%  

 
50% 38% 

Ansökningar inom ekonomiskt bistånd som 
sker digitalt, andel (%). 

 
10% 70% 

 
50%  

 

Mål: Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och beprövad 
erfarenhet. (SN) 

  100%   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Strukturerade och standardiserade metoder 
inom socialtjänstens område, andel (%) 

    
48%  

 
40% 52% 
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Mål: Invånare och företagare är nöjda med bemötandet. (SBN) 

  50%  50%   

 
Indikator (prognos helår) 

Agenda 
 2030 

Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov     
42 77 

 
60 63 

 Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5    
3,87 3,87  4,0  

 

Mål: Handläggningstiderna för bygglov är rimliga (SBN) 

  100%   

 
Indikator (prognos helår) 

Agenda 
2030 

Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Handläggningstid i veckor, ärende komplett 
till beslut 

    
4,7 5,2 

 
5 4,1 

 Handläggningstid i veckor, ansökan 
inkommen till expedierad     

16,8 13,5 
 

12 13,4 

 

Mål: I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. (TFK) 

 25%   75%   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), Kultur   
60   57 61 

 Nöjd Region-Index (NRI), Fritidsaktiviteter   63   61 60 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), Bibliotek  
8,2   8,0 7,6 

Barnbokslån, andel (%)  
 44%  50%  

 

Mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. (TFK) 

  100%   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Tillgång till bredband om minst 100 mbit, 
andel av befolkning (%) 

    
78%  

 
80% 89% 

 

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, 

TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur
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Post: 185 83 Vaxholm 

Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 

Fax: 08-541 331 74 

E-post: kansliet@vaxholm.se 

Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 

Plusgiro: 5302-9435 

 

Målområde livsmiljö 
Målområdet livsmiljö definieras enligt följande: Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där 
kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både 
social- och ekologisk hållbarhet.  

Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de 
upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa.  

Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till 
naturresursuttaget i ekosystemen.  

Resultat och måluppfyllelse 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas 
utfall inom området kvalitet. Då resultat för indikatorerna i de flesta fall ännu inte finns för 2020 är 
graden av måluppfyllelse en prognos bland annat baserat på tidigare års utfall. Den aggregerade 
prognosen av måluppfyllelsen visar 42 procent uppfylld (grönt), 54 procent på väg att uppfyllas 
(gult) och 4 procent inte uppfyllt (rött).  

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2020 
avser mätår 2019. 
 

 

Mål: Vaxholm är socialt hållbart (KS) 

  33%   67%   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde3 

 Nöjd Region-Index (NRI), trygghet    
76   75 54 

 Grad av god psykisk hälsa (åk 9) , index    
53   60 57 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME)-
totalindex 

   
82  

 
82 79 

                                                           
3 Benchmarking sker med Stockholms län förutom trygghet kvinnor/män där benchmarking sker med alla deltagande kommuner. 
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Mål: Vaxholm är ekologiskt hållbart. (KS) 

    67%   33% 

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Avlopp som får godkänt vid inventering, 
andel (%) 

  
79%  

 
80%  

 Insamlat mat- och restavfall, kg/person  
223   213 208 

 Miljöbilar i kommunorganisationen,  

andel (%) 
 

41,2%  
 

50% 38,3% 

 

Mål: Utbildningsverksamheterna har en kunskaps- och hälsofrämjande miljö med en god 
ekologisk och social hållbarhet. (BUN) 

    67%   33% 

Indikator (prognos helår) 
Agenda  

2030 
Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Lärare* med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne, andel (%)      

76,3%  
 

74% 70% 

 Förskollärare* med 
förskollärarlegitimation, andel (%) 

    
30%  

 
31% 28% 

 Ekologiska inköp i kr, andel (%)     
35%   38% 35% 

*heltidstjänster 

Mål: God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående. (SN) 

  33%   67%   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit 
bistånd i 10 -12 mån under året, andel (%) 

   
32,3%  

 
20% 31% 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år 
efter avslutad utredning eller insats, andel (%)    

88%  
 

90% 78% 

 Ej återaktualiserade vuxna med 
missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) 

  

82%  
 

90% 90% 
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Mål: Stadsbyggnadsförvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt. (SBN) 

  100%   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Beställning av kart- och mättjänster via 
webbformulär, procent (%) 

    
59% 81% 

 
70%  

 

Mål: Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. (TFK) 

  67%   33% 

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), gång och 
cykelvägar 

    
51  

 
55 56 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), gator och 
vägar 

 
52  

 
55 55 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), renhållning 
och sophämtning 

 
64  

 
64 64 

 

Mål: Kommunen har energieffektiva lokaler. (TFK) 

  100%   

 
Indikator (prognos helår) 

Agenda 
2030 

Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda 
lokaler 

    
139  

 
180  

Mål: Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter. (TFK) 

  100%   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, 
andel (%) 

     
49%  

 
45-55% 43% 

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, 

TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur
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Målområde ekonomi  
Målområdet ekonomi definieras enligt följande: Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den 
kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.  

Vaxholms stad har tre övergripande finansiella mål:  

- budgetavvikelsen ska inte vara negativ, 
- resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent, 

- soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent. 

Utöver de övergripande finansiella målen har även nämnderna egna mål och indikatorer.  

Resultat och måluppfyllelse 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas 
utfall inom området kvalitet. Då resultat för indikatorerna i de flesta fall ännu inte finns för 2020 är 
graden av måluppfyllelse en prognos bland annat baserat på tidigare års utfall. Den aggregerade 
prognosen av måluppfyllelsen visar 53 procent uppfylld (grönt), 16 procent på väg att uppfyllas 
(gult) och 31 procent inte uppfyllt (rött).  

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2020 
avser mätår 2019. 

 

 

Övergripande finansiella mål 
 

Budgetavvikelsen ska inte vara negativ (mnkr) 

 100%   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde4 

  Budgetavvikelse (mnkr)  
-2,7 mnkr -9,7 mnkr 

 
0 mnkr 0 mnkr 

 

  

                                                           
4 Benchmarking sker med Stockholms län. 
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Mål: Resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent 

  100%   

 
Indikator (prognos helår) 

Agenda 
2030 

Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Resultat i procent av skatteintäkterna (%)    
2,5% -2,2% 

 
2,0% 0,8% 

 

Mål: Soliditet för kommunen ska inte understiga 35 procent 

  100%   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Soliditet för kommunen    
37,6% 35,3%  35% 43,6% 

 

Nämndernas mål 

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (KS) 

  100%   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget     
-2,5 % 3,2%  0% 0% 

 

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (BUN) 

  50%   50%  

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget     
0,3% -0,01% 

 
0% 0% 

 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen 
förskola, (%) 

 
2,4%  

 
0% -8,2% 

 Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)  
2,5%   0% -4,3% 

 Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)  
-9,0%   0% -12,3% 
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Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SN) 

  25%   75% 

 
Indikator (prognos helår) 

Agenda 
2030 

Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget     
3,1% 1,6% 

 
0% 0% 

 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)  
-9,4%   0% -6,0% 

 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)  
2,0%   0% 5,6% 

 Nettokostnadsavvikelse individ- och 
familjeomsorg (%) 

 
-31,3%  

 
0% -12,6% 

 

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SBN) 

  100%   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget     
-8% -13% 

 
0% 0% 

 Självkostnadstäckningsgraden  
46% 37% 

 
75% 66% 

 

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (TFK) 

  100%   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall T1 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget     
-3,3%   0% 0% 

 

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, 
TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur 
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Väsentliga personalförhållanden  
Vaxholms stad arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna är avgörande för 
att ge välfärdstjänster av hög kvalitet och att kommunens invånare får en bra vardag.  

 

Personalöversikt 

Anställda i Vaxholms stad 2017 2018 2019 April 
2020 

Antal anställda 673 858 868 853 

kvinnor (%) 79 79 76 76 

män (%) 21 21 24 24 

Antal tillsvidareanställda 496 610 624 630 

kvinnor med tillsvidareanställning (%) 81 76 75 78 

kvinnor deltid (%) 28 27 27 27 

män med tillsvidareanställning (%) 65 57 57 60 

Män deltid (%) 22 23 18 22 

Antal tidsbegränsade anställningar 94 135 106 113 

Antal timanställda 83 113 138 110 

Sjukfrånvaro  

Sjukfrånvaro 
2017 2018 2019 Jan-mars 

2020 

Total sjukfrånvaro 6,7 5,9 5,9 8,4 

kvinnor (%) 7,5 6,5 6,5 9,1 

män (%) 3,5 3,7 3,6 6,1 

-29 år (%) 5,6 4,2 3,6 6,4 

30-49 år (%) 8,0 5,5 5,5 7,5 

50- år (%) 5,8 6,8 6,9 9,7 

sjukfrånvaro långtid (%) (>60 dagar) 47,8 42,7 45,9 33,3 

 
Sjukfrånvaron för perioden har ökat med 2 procent i jämförelse med samma period 2019. Orsaken 
är en konsekvens av Covid-19 (ej specificerat Covid-19, men liknande symptom eller oro). Det är 
ojämnt fördelat över förvaltningarna och inom verksamheterna, dock är det inom barn- och 
utbildningsförvaltningen som ökningen är störst.  
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Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset 

Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret har en ledande och samordnade roll i arbetet med anledning av corona. 
Alla enheter har varit berörda och mycket tid och resurser har gått till det.  

HR-enheten har haft en central roll och bland annat arbetet med följande: 

 riskbedömningar och scenarioplanering, 
 personalplan vid stängning av skola eller vid mycket stor frånvaro, 
 information till chefer, fackliga organisationer, medarbetare, skyddsombud, 
 riktlinjer till chefer i arbetsrättsliga arbetsmiljöfrågor utifrån SKR information, 
 daglig frånvarokontroll och sammanställning, 
 kompetensinventering av samtliga medarbetare, 
 intresseanmälan (för dem som frivilligt kan hjälpa till där det behövs), 
 rutin för bortgång av anställd, 
 utbildning timanställda (med Österåkers kommun), 
 annonsering/rekrytering, 
 bemanningspool, 
 fackliga förhandlingar för att kunna flytta medarbetare mellan olika avtal. 

Kommunikationsenheten har informerat invånare och medarbetare om coronaviruset och covid-19 
i olika kanaler: på webben, i sociala medier, via post.  

IT-enheten har tillsammans med Kansli arbetet med att skapa förutsättningar för webbmöten. IT-
enheten har även jobbat med att skapa förutsättningar för stadens personal (främst för lärare och 
administrativt anställda) att kunna jobba på distans. Enheten har även jobbat med att hantera vår 
gemensamma miljö (receptionsutrymmet) för att skapa en säkrare miljö för personal och besökare. 

Näringslivsenheten har haft kontakt med företag och jobbat med deras frågor som uppkommit 
med anledning av corona. En enkät till företagen har skickats ut och sammanställts kring hur de har 
påverkats. Enheten har arbetat med förslag och rapporter gällande åtgärder och stöd till 
näringslivet och uppdaterat oss om stödpaket från staten och myndigheter och dess innebörder. 

Hållbarhetsenheten har varit drivande i arbetet med att ta fram en plan kring trygghet och säkerhet 
inför sommaren. Enheten har även tillsammans med idrottsföreningarna och RF-SISU undersökt 
vilket behov av stöd som finns på grund av det förändrade läget med inställda träningar och 
tävlingar samt uteblivna deltagare. 

Turistbyrån har anpassat arbetsrutiner och den fysiska miljön i turistbyrån efter 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Enheten har planerat och medverkat med Destination 
Vaxholm och Stockholm Archipelago i arbetet att ställa om marknadsföring och reseanledningar till 
svenska och lokala målgrupper samt Informerat om att evenemang ställs in eller flyttas fram i tiden. 
Inför sommarsäsongen är det svårt att planera för personal och arbetssätt på Turistbyrån eftersom 
det är en stor osäkerhet vilka restriktioner och rekommendationer som kommer att gälla i sommar. 
' 
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Upphandlingsenheten har prioriterat att stödja verksamheterna att köpa nödvändiga material och 
skyddsutrustning så som andningsmasker med mera. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Utbildningsförvaltningens och verksamheternas arbete med covid-19 startade efter sportlovet. De 
inledande veckorna fokuserades på att möta elevers, vårdnadshavares och medarbetares oro kring 
smittorisk och stängning av skolan. Frånvaron var hög bland såväl barn, elever som medarbetare. 
Folkhälsomyndighetens råd var vägledande och verksamhet kunde bedrivas, men större 
förändringar behövde dock göras och vissa aktiviteter ställdes in. Intensivt planeringsarbete pågick 
för att stå redo vid en eventuell stängning och ökad hemundervisning. Olika scenarion 
identifierades och handlingsplaner utformades för att möta utmaningarna. 

På regeringens rekommendation stängde gymnasieskolor, högskolor, yrkesutbildning och 
vuxenutbildning. Då kommunen inte är huvudman för skolor över högstadienivå handlade 
förvaltningsarbetet om att följa upp hemkommunens elever och studerande för att säkerställa 
deras rätt till utbildning på distans. 

På uppmaning av regionen genomförde förvaltningen en behovsinventering av utökad omsorg för 
barn och elever med vårdnadshavare som har samhällsviktigt arbete. Fokus var anställda inom 
hälso- och sjukvården för att säkerställa dessa yrkesgruppers möjlighet till arbete. Planeringsarbete 
för utökade öppettider i förskola och fritidshemmet inleddes i samband med inventeringen. En plan 
finns, men i dagsläget har den inte behövt aktiveras. Förvaltningen startade även upp ett centralt 
bemanningsstöd för att stötta verksamheterna med vikarieanskaffning för att möta den höga 
frånvaron bland personalen. Detta stöd behövs i dagsläget inte men kan aktiveras vid behov. 

Veckorna innan påsk minskade frånvaron och läget i verksamheterna och på förvaltningen 
stabiliserades. Denna trend förstärktes efter påsklovet. 

Våra förskolor, skolor, kulturskola, måltidsenhet och övrig förvaltning har hela tiden strävat efter att 
följa myndigheternas råd. Begränsningen av allmänna sammankomster med över 50 deltagare har 
inneburit att sammankomster med fler deltagare har ställts in. Skolavslutningen kommer inte att 
ske på traditionellt vis och den årliga skolavslutningsfesten FEAST kommer även den att se 
annorlunda ut. 

Fokus veckorna efter påsklovet har varit att uppmana medarbetare, barn, elever och 
vårdnadshavare att fortsätta arbetet med att bidra till minskad smittspridning och att fortsätta följa 
myndigheternas råd. Det innebär att stanna hemma om du är sjuk, men även att komma till skolan 
om du är frisk. Analyser av elevfrånvaro pågår och det är ett gediget arbete för skolorna att följa 
upp och säkerställa att elever med hög frånvaro når utbildningens mål. Ett led i detta är utökad 
lovskola under sommaren. 

Inför sommaren pågår även planering för att erbjuda kommunens ungdomar ett utökat antal 
aktiviteter då fler ungdomar än vanligt bedöms kunna uppehålla sig i kommunen under sin ledighet. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Kultur 
Smittspridningen av covid-19 har fått stor påverkan för kulturen och genomförandet av 
kulturevenemang. Speciellt då förbud mot större folksamlingar om 50 personer infördes och 
personer över 70 år uppmanades att stanna hemma. Många planerade aktiviteter och evenemang 
har ställts in.  
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Planeringen för årets kulturevenemang är utmanande då man inte vet vad som kommer att kunna 
genomföras. Det planeras fortfarande för kulturevenemang, men med olika scenarier, till exempel 
evenemanget behöver ställas in helt, evenemanget behöver begränsas till max 50 personer eller 
evenemanget går att genomföra som vanligt. Det utreds tänkbara alternativ till exempel streaming. 
Vissa evenemang har redan flyttats fram till hösten och andra kvarstår med förhoppning om att 
kunna genomföras. En spännande utmaning blir genomförandet av den nästan helt färdigplanerade 
kulturnatten i oktober. 

Biblioteket 
Den andra halvan av tertialen har präglats av den pågående covid-19 pandemin. Lånen ökade tydligt 
under årets första tre månader, men i april syns en mindre nedgång. De digitala lånen har ökat 
stort, det gäller e-böcker, e-ljudböcker och digitala filmer. Prismodellen är sådan att ju fler böcker 
och filmer som lånas desto större kostnader blir det för biblioteket. Utgående från hur ökningen 
varit hittills i år är prognosen att det blir en ökning på 35 procent för e-böcker och e-ljudböcker och 
över 100 procent ökning på filmer, både i antal utlån och ökning av kostnader. För att hålla budget 
behöver antal utlån begränsas. Låntagarna kommer märka det rent konkret så att det under 
perioder inte är möjligt att låna böcker eller filmer digitalt. En plan för hur det ska kommuniceras 
tas fram. 

Biblioteket har vidtagit en rad åtgärder för att kunna erbjuda böcker till riskgrupper, minimera 
trängsel i biblioteket och skydda personalen. Sedan mitten av mars har i stort sett alla planerade 
arrangemang och evenemang ställts in. 

Tekniska enheten 
På grund av ökat antal parkerade bilar och mer rörelse i kommunen dagtid har städningen utökats 
för att möta behovet. 

Anstånd har getts för fakturor avseende markupplåtelseavtal. 

Lokalbokningar gällande möteslokaler har minskat kraftigt och många redan bokade tider har 
avbokats. Föreningar som nyttjar idrottshallar avbokade nästan allt inledningsvis. Många föreningar 
har avslutat sin verksamhet för terminen medan andra flyttat verksamheten utomhus. Detta 
innebär att intäktssidan för idrottshallar kommer att påverkas. På grund av att hallarna fortfarande 
används dagtid har det inte funnits möjlighet att minska städningen, vilket innebär att kostnader 
kvarstår. 

Fastighetsenheten 
Fastighetsenheten har vidtagit följande specifika åtgärder relaterat till covid-19: 

 anståndshantering av lokalhyresfakturor, 
 tillfällig lokalupplåtelse till Vårdcentralen för att möjliggöra tester av smitta enligt regionens 

anvisningar, 
 beslut om tillfälliga lättnader från ordinarie riktlinjer kring seniorbostadskön 

Tekniska enheten och fastighetsenheten har övergått till att ca 50 procent av medarbetarna är på 
kontoret och att övriga arbetar hemifrån i olika former av planerad schemaläggning för att minska 
risken för smittspridning i förvaltningen. Det har varit viss sjukfrånvaro, men inte anmärkningsvärt 
mycket. 
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Socialnämnden 

Övergripande 
För att möta upp behovet av att ändrade rutiner och riktlinjer har ett flertal nya samverkansformer 
initierats med bland annat myndigheter och regionen. Även samverkan med vård- och 
omsorgsverksamheterna i Vaxholms stad har ökat. 

Avdelningen för myndighetsutövning 
Myndigheten har, i likhet med all annan verksamhet, drabbats av den pågående pandemin. Vi har 
under kvartalet haft en betydande sjukfrånvaro och ökade verksamhetskostnader med anledning av 
pandemin och beslut som har fattats med anledning av detta. Exempelvis har myndigheten fått 
ökade kostnader relaterade till externa korttidsboenden samt en lägre självfinansieringsgrad 
beroende på omfördelning av arbetet inom hemtjänst i egen regi. 

Med anledning av regionens krisarbete inrättade myndigheten beredskap för biståndsbedömning 
under helgerna. Vi har haft en medarbetare samt en chef i beredskap under helgerna. Som en 
konsekvens av detta har vi behövt förlägga veckovila på vardagar för de medarbetare som haft 
beredskap på helgen, detta har lett till en ökad belastning för medarbetarna. Särskilt för enheten 
för Äldre och Funktionsnedsatta. 

Pandemin har helt satt stopp för all verksamhetsutveckling och övriga samverkansforum har i stor 
utsträckning ställts in. Vissa har kunnat ersättas med möte över Teams eller Skype. Den lärdom 
myndigheten drar är att det finns goda förutsättningar att även framöver arbeta mer digitalt med 
olika mötestyper. 

Avdelningen för egen regi 
Enheten för egen regi har påverkats mycket hög grad av pågående pandemi. Under första kvartalet 
har enheten haft en hög sjukfrånvaro som medfört ökade personalkostnader, då verksamheterna 
haft behov av att använda timvikarier i högre utsträckning än normalt. Personal från stängda 
verksamheter har omflyttats till arbete i hemtjänst och Vaxholm stads särskilda boende för att täcka 
en del av frånvaron. Personalbemanningen har varit och är framöver en stor utmaning för 
verksamheterna. Ett samarbete med HR enheten har etablerats för att övergripande ha kontroll på 
vilka resurser som finns inom de olika förvaltningarna. 

Mycket resurser har gått åt till att skapa nya rutiner inom medicin/omvårdnad samt arbetssätt för 
att förhindra smittspridning inom framförallt inom det särskilda boendet. 

Besöksförbud på det särskilda boendet samt stängning av dagverksamheterna inom egen regi 
infördes i ett tidigt skede av pandemin.  Även verksamheterna inom stöd- och förebyggande 
stängdes och tar inte emot besök eller gör hembesök för att minska smittorisken till den äldre 
befolkningen i staden. Både besöksförbudet och stängningen av verksamheterna påverkar de äldre 
då de inte har sociala kontakter och aktiviteter i samma utsträckning som innan pandemin. 

Ett stort behov av skyddsutrustning uppstod när pandemin kom. Mycket arbete gjordes för att leta 
och beställa skyddsmaterial, både av verksamheterna, men även från resurs inom förvaltningen. 
Verksamheterna inom egen regi, med hjälp av förvaltningens resurs, har lyckats med att säkerställa 
att rätt utrustning finns. 

Fysiska möten har minskat markant under pandemin. Ökad andel av personalen har lärt sig att 
använda den teknik som finns att tillgå, tex Skypemöten. 

Arbetet med upphandlingen av Vaxholms stads särskilda boende har påbörjats. 
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Skyddsutrustning 
Arbetet med att säkerställa skyddsutrustning till verksamheterna påbörjades tidigt i pandemin. En 
samordnare för skyddsutrustning tillsattes och har sedan mars nästan arbetat heltid med frågan. En 
del av skyddsutrustningen (munskydd/andningsskydd, visir etc) är utrustning som verksamheterna i 
normalläget knappt använder. Tillgången till skyddsutrustning har varit problematiskt i hela landet. 
Leveranstiderna för denna typ av skyddsutrustning var (och är) även långa. Med stöd av 
socialstyrelsen/länsstyrelsens kontinuerliga tilldelning, samt gemensamma upphandlingar med 
andra norrortskommuner har tillgången till skyddsutrustning lyckats säkerställas. Från att ha ett 
lager på bara några få dagar, har vi nu lagertillgång för cirka två veckor. Målet är att ha ett 
lagersaldo för cirka en månads förbrukning, för att säkerställa att inga dyra akuta upphandlingar 
behöver göras. 

För att säkerställa att ingen vård-och omsorgsverksamhet inom Vaxholms stads geografiska område 
står utan skyddsutrustning har en samverkansöverenskommelse skrivits mellan Vaxholms stad och 
våra privata utförare som innebär att vi solidariskt delar med oss av skyddsutrustningen till 
verksamheter med akut behov. Samordnare för skyddsutrustning inventerar veckovis 
verksamheternas tillgång till skyddsutrustning samt har tagit fram en rutin för att snabbt kunna 
fördela ut utrustningen till olika verksamheter vid akut behov. 

Fortsatta utmaningar är att våra ordinarie leverantörer ej har skyddsutrustning på lager, vilket gör 
att vi behöver direktupphandla nästan all skyddsutrustning. Även vanliga förbrukningsvaror inom 
vård och omsorg är numera restnoterat hos våra ordinarie leverantörer (ex. handsprit, 
ytdesinfektion, förkläden) vilket gör att även de behöver direktupphandlas. Flera beställningar har 
även restnoterats i efterhand. Priserna för både skyddsutrustning och förbrukningsvaror har ökat 
kraftigt samt att det ofta är längre leveranstider än vad vi är vana med. I dagsläget beräknas 
skyddsutrustning och förbrukningsmaterial kosta Socialförvaltningen cirka 500 000 kr per månad. 

Stadsbyggnadsnämnden 

Coronapandemin har påverkat bygglovs- och GIS-enhetens verksamhet, liksom alla andra 
verksamheter inom förvaltningen och kommunen. I det inledande skedet under två veckor var 
endast ca 1/3 av medarbetarna i arbete och därefter under cirka fyra veckor endast cirka 1/2 på 
plats. Idag är det en medarbetare som ännu inte återgått i tjänst. Utöver detta har enheten också 
två långtidssjukskrivna medarbetare. 

Ärendemängden har i stort hållit sig till den nivå som hör årstiden till, med ett stort söktryck inför 
sommaren. Vad gäller mängden frågor till enheten, upplevs ett större antal än vanligt, antagligen till 
följd av att många varit hemma med coronasymptom eller arbetat hemifrån och haft extra tid över 
för att ägna sig åt byggplaner. 

Utifrån denna situation har det under några inledande veckor inte varit möjligt att hantera 
situationen som vanligt. Byggsamråd, arbetsplatsbesök och besiktningar har ställts in och skjutits 
upp en tid, men är nu åter i fas. Vad gäller handläggningen av ansökningar klarade enheten i början 
av att hantera situationen relativt bra, men börjar nu ligga efter och inte riktigt klarar situationen 
fullt ut. Den lagstadgade handläggningstiden kommer därmed antagligen att överskridas i vissa 
ärenden och avgiftsreduktion kommer att behöva göras. 

Den höga personalfrånvaron har medfört att det inte varit möjligt att ha telefontider. Samtalen har 
istället kopplats vidare till kommunens växel/reception, som tagit emot meddelanden och mailat till 
bygglovsinkorgen. Därefter har sökande blivit uppringd så fort möjlighet givits. Enligt receptionen 
har kunderna haft förståelse för detta. 
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För att minska risken för smittspridning i förvaltningen när fler och fler åter börjat återgå i arbete, 
har verksamheterna sedan slutet av april övergått ifrån att de som kan, arbetar från kontoret, till att 
planera för att endast ca 50 procent av medarbetarna är på kontoret och att övriga arbetar 
hemifrån i olika former av planerad schemaläggning. Fysiska möten har inte kunnat hållas på 
samma sätt som tidigare. Arbetsmöten och möten med sökanden och byggsamrådsmöten, har helt 
eller delvis hållit som Skype och/eller telefonmöten. 

Utifrån förutsättningarna har dock situationen klarats av på ett tillfredsställande sätt, genom att 
medarbetarna arbetat hemifrån om de haft förmåga, trots att de varit sjukanmälda. Detta har dock 
tärt på krafterna och många känner sig slitna och trötta nu när den intensivaste arbetsperioden 
under året tar vid. 
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Ekonomiskt resultat 

Resultaträkning 

Stadens resultaträkning (mnkr) Bokslut 
jan-apr 

Budget 
jan-apr 

Budget-    
avvikelse 

jan-apr 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 

Prognos-
avvikelser 

helår 

Bokslut 
jan-apr 

2019 

Verksamhetens intäkter 33,3 34,4 -1,1 109,0 107,9 1,1 36,7 

Verksamhetens kostnader -239,9 -244,0 4,1 -737,5 -736,0 -1,6 -238,7 

Avskrivningar -13,9 -13,7 -0,2 -41,6 -41,2 -0,4 -12,7 

Verksamhetens nettokostnad -220,6 -223,3 2,7 -670,1 -669,3 -0,8 -214,7 

Skatteintäkter 228,0 238,1 -10,1 695,8 714,4 -18,6 229,1 

Generella statsbidrag och utjämning -8,5 -7,4 -1,1 -4,1 -22,1 18,0 -2,9 

Verksamhetens resultat -1,0 7,4 -8,4 21,5 23,0 -1,4 11,5 

Finansiella intäkter 0,2 0,5 -0,3 1,5 1,5 0,0 0,6 

Finansiella kostnader -3,9 -3,0 -0,9 -11,6 -9,0 -2,6 -3,1 

Resultat efter finansiella poster -4,8 4,9 -9,7 11,4 15,4 -4,0 9,1 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat -4,8 4,9 -9,7 11,4 15,4 -4,0 9,1 

 

Driftredovisning per nämnd och verksamhet 

Driftredovisning per nämnd (mnkr)                      Bokslut 
Intäkter 
jan-apr        

Bokslut  
Kostnader 

jan-apr      

Bokslut 
Intern- 
handel 
jan-apr             

Bokslut   
netto   

jan-apr              

Budget    
netto   

jan-
apr             

Budget- 
avvikelse 

jan-apr                

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut   
netto           

jan-apr 
2019 

Kommunstyrelsen 1,2 -25,0 -0,8 -24,7 -25,5 0,8 -77,2 -77,2 0,0 -24,8 

Barn- och utbildningsnämnden 15,2 -116,9 -14,4 -116,1 -116,0 -0,1 -352,7 -352,7 0,0 -114,8 

Socialnämnden 9,8 -66,6 -3,9 -60,7 -61,7 1,0 -186,7 -186,7 0,0 -57,0 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 5,6 -37,9 13,6 -18,7 -19,6 0,9 -50,9 -50,9 0,0 -17,3 

Stadsbyggnadsnämnden 1,5 -3,6 0,0 -2,2 -1,9 -0,3 -6,7 -5,9 -0,9 -1,2 

Summa nämnder 33,2 -249,9 -5,6 -222,3 -224,7 2,4 -674,2 -673,4 -0,9 -215,3 

Pensionskostnader, 
semesterlöneskuld m.m. 

0,1 -3,7 0,0 -3,6 -4,3 0,7 -12,9 -12,9 0,0 -4,6 

Kapitaltjänstintäkt 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 0,0 16,7 16,7 0,0 5,1 

Verksamhetens nettokostnad 33,3 -253,6 0,0 -220,3 -223,4 3,1 -670,3 -669,5 -0,8 -214,8 

Skatteintäkter 228,0 0,0 0,0 228,0 238,1 -10,1 695,8 714,4 -18,6 229,1 

Generella statsbidrag och utjämning 23,5 -32,4 0,0 -8,8 -7,4 -1,5 -4,1 -22,1 18,0 -2,9 

Verksamhetens resultat 284,8 -285,9 0,0 -1,1 7,4 -8,4 21,3 22,8 -1,4 11,5 

Finansiella intäkter 0,2 0,0 0,0 0,2 0,5 -0,3 1,5 1,5 0,0 0,6 

Finansiella kostnader 0,0 -3,8 0,0 -3,8 -2,9 -0,9 -11,4 -8,8 -2,6 -3,0 

Resultat efter finansiella poster 285,0 -289,8 0,0 -4,8 4,9 -9,7 11,4 15,4 -4,1 9,1 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 285,0 -289,8 0,0 -4,8 4,9 -9,7 11,4 15,4 -4,1 9,1 
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Driftredovisning per verksamhet 
(mnkr)                     

 Bokslut 
Intäkter 
jan-apr        

Bokslut  
Kostnader 

jan-apr      

Bokslut 
Intern- 
handel 
jan-apr             

Bokslut   
netto   

jan-apr              

Budget    
netto   

jan-
apr             

Budget- 
avvikelse 

jan-apr                

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut   
netto           

jan-apr 
2019 

Politisk verksamhet 0,0 -2,9 0,0 -2,9 -2,9 0,1 -8,5 -8,8 0,3 -2,9 

Infrastruktur, skydd 3,2 -18,2 -0,6 -15,7 -16,6 0,9 -48,0 -47,2 -0,8 -19,0 

Kultur och fritid 0,6 -6,0 -4,2 -9,6 -9,5 -0,1 -26,7 -27,8 1,1 -9,3 

Pedagogisk verksamhet 14,7 -110,1 -15,0 -110,4 -110,4 0,0 -331,2 -335,7 4,5 -109,6 

Vård och omsorg 6,8 -55,4 -3,5 -52,2 -50,0 -2,2 -158,9 -151,4 -7,5 -49,3 

Individ- och familjeomsorg 0,1 -6,7 -0,2 -6,8 -9,4 2,6 -21,7 -28,4 6,7 -7,2 

Särskilt riktade insatser 2,9 -2,7 0,0 0,2 -0,3 0,5 0,0 -0,8 0,8 1,2 

Affärsverksamhet 0,2 -0,4 -0,1 -0,3 -1,2 0,9 -2,4 -2,4 0,0 -0,4 

Gemensamma verksamheter 4,7 -47,5 18,2 -24,6 -24,4 -0,2 -76,7 -70,8 -5,9 -18,9 

Summa nämnder 33,2 -249,9 -5,6 -222,3 -224,7 2,4 -674,2 -673,4 -0,9 -215,2 

Pensionskostnader, 
semesterlöneskuld m.m. 

0,1 -3,7 0,0 -3,6 -4,3 0,7 -12,9 -12,9 0,0 -4,6 

Kapitaltjänstintäkt 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 0,0 16,7 16,7 0,0 5,1 

Verksamhetens nettokostnader 33,3 -253,5 0,0 -220,3 -223,4 3,1 -670,3 -669,5 -0,8 -214,8 

Skatteintäkter 228,0 0,0 0,0 228,0 238,1 -10,1 695,8 714,4 -18,6 229,1 

Generella statsbidrag och utjämning 23,5 -32,4 0,0 -8,8 -7,4 -1,5 -4,1 -22,1 18,0 -2,9 

Verksamhetens resultat 284,8 -285,9 0,0 -1,1 7,4 -8,4 21,3 22,8 -1,4 11,5 

Finansiella intäkter 0,2 0,0 0,0 0,2 0,5 -0,3 1,5 1,5 0,0 0,6 

Finansiella kostnader 0,0 -3,8 0,0 -3,8 -2,9 -0,9 -11,4 -8,8 -2,6 -3,0 

Resultat efter finansiella poster 285,0 -289,7 0,0 -4,7 4,9 -9,7 11,4 15,4 -4,1 9,1 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 285,0 -289,7 0,0 -4,7 4,9 -9,7 11,4 15,4 -4,1 9,1 

 

Kommentarer 
Utfallet fram till och med april månad visar ett resultat på minus -4,7 mnkr vilket understiger 
budgeten med -9,7 mnkr. Helårsprognosen är ett budgetunderskott på -4,1 mnkr och ett resultat på 
1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning.  

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr. Överskottet beror dels på en del 
budgeterade kostnader som kommer senare på året såsom kostnaden för linfärjan och turistbyrån 
dels på att planeringsutskottet har haft lägre konsultkostnader för utredningar. Kommunstyrelsens 
helårsprognos är en budget i balans men innehåller en del osäkerheter. Det är osäkert när 
rättegången mot byggentreprenören för Campus idrottshall kommer att starta i hovrätten och hur 
mycket advokatarvodena kommer att kosta. Det finns också en osäkerhet kring Norrbergets 
detaljplan och exploateringsintäkter och om och när Lillstugan kommer att rivas och generera 
utrangeringskostnader. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har en negativ avvikelse på -0,1 mnkr. Resultatet varierar mellan 
olika verksamhetsområden. Det stora underskottet ligger i förskoleverksamheten. Anledningen till 
förskoleverksamhetens underskott är att personal- och lokalkostnaderna inte är anpassade efter 
barnantalen. Ett arbete med att nå en budget i balans pågår i nämnden.  

Socialnämnden 
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 1,0 mnkr. Verksamheterna för individ och 
familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd visar på överskott samtidigt som äldreomsorgen redovisar 
ett underskott. Socialnämndens helårsprognos är en budget i balans. Prognosen för kostnader 
kopplade till Corona beräknas just nu landa på 4,0 mnkr som vi kommer att återsöka från staten. Vi 
har varit försiktiga i prognosen och antagit att vi kommer att få ersättning för 50% av våra kostnader 
vilket innebär att socialnämnden klarar av att bära en nettokostnad på 2,0 mnkr inom befintlig 
budgetram. 

Helårsprognosen exklusive Coronas effekter skulle annars varit ett budgetöverskott på 2,0 mnkr.   

Socialnämnden kommer att fortsätta drabbas av ökade kostnader med anledning av Corona. Det 
finns en osäkerhet kring hur stora dessa kostnader kommer att vara och hur stor del som eventuellt 
kommer att kompenseras av staten. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr. Resultatet varierar 
mellan de två enheterna där fastighetsenheten redovisar ett underskott och tekniska enheten ett 
överskott. Säsongsvariationer och budgetsatsningar som inte har realiserats än bidrar till 
överskottet. Nämnden för teknik, fritid och kulturs helårsprognos är en budget i balans. Ett arbete 
inom förvaltningen kommer att påbörjas för att landa i orsakerna till fastighetsenhetens underskott 
så att konkreta åtgärder kan tas fram för en budget i balans.  

Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,2 mnkr. Underskottet beror på att 
verksamheten inte når upp till målen för självfinansieringsgrad. Stadsbyggnadsnämndens 
helårsprognos är ett underskott på -0,9 mnkr. En verksamhetsgenomlysning görs just nu av 
verksamhet och ekonomi. Kostnaden för detta konsultuppdrag på 150 tkr ligger medräknat i 
helårsprognosen. 

Pensionskostnader och finansiella kostnader 
Vi beställer en pensionsprognos två gånger per år. Pensionsprognosen har tidigare visat sig vara 
väldigt volatil och det fortsätter den att vara även i år. Den senaste pensionsprognosen som 
levererades i slutet av april visar på en försämrad pensionskostnad jämfört med budget på cirka 3,8 
mnkr. Prognosavvikelsen på raden -Pensionskostnader, semesterlöneskuld m.m. visar en prognos 
på budget i balans vilket kan verka konstigt när pensionsprognosen har försämrats. Den försämrade 
pensionsprognosen får ett genomslag på raden finansiella kostnader där skuldens ränteuppräkning 
och basbeloppsuppräkning bokförs. Budget- och prognosavvikelsen på raden finansiella kostnader 
består alltså av ökade pensionskostnader.   

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
Det har sällan skådats en så stor prognososäkerhet i skatteintäkterna som i år. Förutsättningarna 
förändras från en vecka till en annan. Den försämrade ekonomin och minskade skatteintäkterna har 
nästan helt kompenserats av ökade statliga bidrag till kommunerna. Fram till och med sista april då 
det här bokslutet upprättades har riksdagen beslutat om 2,5 miljarder kronor och aviserat om 
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ytterligare 20 miljarder kronor. I utfallet fram till och med april månad är enbart Vaxholms andel av 
de beslutade välfärdsmiljarderna bokförda. Vaxholms andel av de övriga 20 miljarderna är endast 
medräknad i prognosen.     

Osäkerheten i prognosen fortsätter och vi följer utvecklingen noga som får konsekvenser på 
innevarande år och kommande budgetprocess. I skrivande stund den 18/5 har staten aviserat om 
ytterligare 6 miljarder kronor till kommuner och regioner. Dessa har inte tagit med varken i utfallet 
eller prognosen.  

Kostnader kopplat till Corona 
Fram till och med april månad ser merkostnaderna för Corona per förvaltning ut enligt tabellen 
nedan. Kostnaderna är relativt låga i mars men ökar under april månad. Det är framförallt 
skyddsmateriel och extrapersonal som bidrar till de ökade kostnaderna. Kommunen kommer att 
återsöka samtliga kostnader från staten. Det är osäkert om hur stor andel av kostnaderna som 
Vaxholm kommer att bli ersatt för.  

Som bilaga till detta ärende finns ett dokument som heter ’’Coronavirusets påverkan på Vaxholms 
ekonomi’’. Förvaltningen har sammanställt dokumentet i syfte att synliggöra de ekonomiska 
effekterna av det rådande Coronaviruset. Det är ett levande dokument som uppdateras i takt med 
att förutsättningarna förändras.  

Bedömningen i dagsläget är att inga budgetförflyttningar behöver genomföras för att hantera 
merkostnaderna till följd av Coronaviruset. 

Ansvar3 
Utfall  

mar-apr 2020 

115 KS-Kommunledning -39 

217 Socialnämnd -622 

315 Barn och utbildningsnämnd -96 

514 Teknik, Fritid -13 

Delsumma verksamheter -770 

Total -770 
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Investeringsredovisning 

Löpande investeringar (mnkr) Bokslut 
jan-apr 

Prognos 
helår 

Budget 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår    

Kommunstyrelsen         

IT -0,9 -2,0 -2,0 0,0 

Miljöbil 0,0 -0,4 -0,4 0,0 

GC-vägar 0,0 -1,5 -1,5 0,0 

Rådhuset 0,0 -0,5 -5,0 4,5 

Reservelverk 0,0 -0,5 -0,5 0,0 

Övrigt -0,7 -0,8 -0,8 0,0 

Summa -1,7 -5,7 -10,2 4,5 

Nämnden för teknik, fritid och kultur         

Gator- trafik -0,4 -4,5 -4,5 0,0 

Om-och tillbyggnad fastigheter -6,3 -13,0 -8,5 -4,5 

Hamnar, kajer 0,0 -0,5 -0,5 0,0 

Fritid 0,0 -0,5 -0,5 0,0 

Park och mark -0,1 -0,5 -0,5 0,0 

Tillgänglighetsanpassningar 0,0 0,0 -1,0 1,0 

Infartsparkering -0,1 -4,0 -2,0 -2,0 

Energi- och klimatåtgärder 0,0 -1,5 -3,0 1,5 

Lekplatsinsats 0,0 0,0 -2,0 2,0 

Bredband 0,0 -1,0 -1,0 0,0 

Summa -6,9 -25,5 -23,5 -2,0 

Barn- och utbildningsnämnden         

Inventarier -0,2 -2,5 -2,5 0,0 

Summa -0,2 -2,5 -2,5 0,0 

Socialnämnden         

Digital utveckling 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Inventarier och utrustning 0,0 -0,3 -0,3 0,0 

Miljöbil -0,7 -0,7 -0,7 0,0 

Summa -0,7 -1,1 -1,2 0,0 

Stadsbyggnadsnämnden         

Digital utveckling -0,1 -0,3 -0,3 0,0 

Bil 0,0 -0,4 -0,4 0,0 

Löpande investering 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Summa -0,1 -0,7 -0,7 0,0 

          

Summa löpande investeringar -9,6 -35,5 -38,0 2,5 

 

De väsentliga differenserna jämfört med budgeten är att renoveringen av rådhusets fasad inte 

kommer att genomföras i år samt att om-och tillbyggnationer av fastigheter kommer att kosta mer.  
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Långsiktiga investeringar 

 

Långsiktiga investeringar (mnkr) Bokslut 
jan-apr 

Prognos 
helår 

Budget 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår     

Ack. 
Utfall   

apr 2020 

Projektets 
prognos 

Projektets 
budget  

Prognos- 
avvikelse 

Start 
Slut 

Prognos 

Rindö skola 0,0 0,0 -5,0 5,0   -0,8 -76,5 -76,5 0,0 2016 2024 

Utbyggnad Vaxö skola -0,1 -0,5 0,0 -0,1   -4,2 -29,0 -29,0 0,0 2018 2021 

Resarö skola 0,0 -5,0 -5,0 5,0   -1,8 -40,0 -40,0 0,0 2018 2022 

SÄBO 1 inkl garage 0,0 -1,5 -5,0 5,0   -1,2 -190,0 -190,0 0,0 2018 2022 

Kajen -0,5 -6,0 -7,0 6,5   -3,6 -200,0 -200,0 0,0 2019 2030 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 0,0 0,0 -3,0 3,0   0,0 -6,0 -6,0 0,0 2021 2022 

Konstgräs 0,0 0,0 -1,0 1,0   0,0 -1,0 -1,0 0,0 2021 2021 

Engarn 0,0 0,0 -2,0 2,0   0,0 -5,1 -5,1 0,0 2021 2022 

Summa investeringar -0,6 -13,0 -28,0 27,4   -11,5 -547,6 -547,6 0,0     

 

Totala investeringar (mnkr) Bokslut 
jan-apr 

Prognos 
helår 

Budget 
2020 

Prognos- 
avvikelse 

helår  

  -10,2 -48,5 -66,0 29,9 

 

Utbildningsförvaltningen har utrett frågan kring en mindre skola på Rindö. Frågan hanteras just nu 

hur och i vilken form det ska ske. Under tiden är byggprojektet för nya Rindö skola pausad. I väntan 

på att detaljplanen för Norrberget vinner lagakraft går projektet SÄBO 1 sakta fram just nu och 

förväntas inte förbruka hela investeringsbudgeten för i år. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, 

konstgräs samt rondellen på Engarn förväntas genomföras under nästa år.  

Exploateringsredovisning 

Norrberget 
exploatering (mnkr) 

Bokslut    
jan-apr 

Budget 
2020  

Budget- 
avvikelse   

  
Ack. Utfall 

tom apr 
2020 

Projektets 
budget 

Inbetalningar             

Försäljning 0,0 106,7 -106,7   23,6 248,4 

Kostnader             

Rivning -5,3 -2,0 -3,3   -8,7 -7,5 

Skyddsrum 0,0 0,0 0,0   0,0 -7,0 

Övrigt -1,7 0,0 -1,7   -3,3 0,0 

Investeringar             

Blynäsviken 0,0 0,0 0,0   -21,3 -15,0 

Johannesberg 0,0 0,0 0,0   0,0 -4,4 

Resultatförda kostnader             

Johannesberg 0,0 0,0 0,0   -1,1 0,0 

Summa  -7,1 104,7 -111,7   -10,8 214,5 
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Vaxholms stad har ett pågående exploateringsprojekt på Norrberget. Exploateringen av Norrberget 
syftar till att möjliggöra en stadsutveckling om cirka 240 bostäder, verksamhetslokaler i markplan, 
särskilt boende för äldre samt en förskola. Projektet inleddes i samband med att 
kommunfullmäktige år 2011 beslutade att ersätta den befintliga Norrbergsskolan med en ny skola 
för årskurs 7–9 på Campus Vaxholm. Beslutet möjliggjorde därmed att platsen istället kan användas 
för nytt ändamål. Under byggnationen av den nya skolan genomfördes i augusti 2016 ett samråd för 
en ny detaljplan på Norrberget. Den 2 september, månaden efter, inbjöds exploatörer till en 
markanvisningstävling för området. Besqab Projekt och Fastigheter AB utsågs i mars 2017 till 
vinnare av tävlingen. I anslutning till antagandet av detaljplanen i juni 2018 inbetalade Besqab 
handpenning i enlighet med godkänt köp- och genomförandeavtal. Rivning av Norrbergsskolan 
inleddes i juli 2019 och har pågått under tiden detaljplanen varit överklagad till mark- och 
miljööverdomstolen.  

Utfallet för Norrbergets exploateringsprojekt uppgår till 7,1 mnkr fram till april månad. Majoriteten 
av kostnaderna avser rivningen av Norrbergsskolan. I posten övrigt ingår saneringskostnader för 1,4 
mnkr som vi räknar med att få ersättning för av försäkringsbolaget.  

I exploateringsredovisningen ingår kassaflödespåverkande in-och utbetalningar. Kommunen har 
även haft utrangeringskostnader för Norrbergsskolan under 2017 på 14,4 mnkr och Lägerhöjdens 
förskola under 2019 på 1,3 mnkr. Utrangeringskostnaderna uppgår till totalt 15,7 mnkr. 
Utrangeringskostnaderna framgår inte i tabellen för exploateringsredovisning med anledning av att 
de är bokföringstekniska kostnader som inte har en effekt på kommunens kassaflöde.  
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll är att utgöra kommunens styrelse med uppgift att leda 
och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag. I den andra rollen 
är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter 
är bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt vara 
ansvarig för arbetsgivarfrågor. Andra ansvarsområden som faller under kommunstyrelsen är 
samhällsbyggnadsfrågor, frågor som rör näringsliv, IT, kommunikation, redovisning och 
upphandling. 

Uppföljning av verksamheten 

Utveckling av stadens webbplats 
Arbetet inom målområdet kvalitet fortgår. Under årets första månader har arbetet med att utveckla 
och förnya stadens webbsida fortsatt. Syftet är att öka fokus för det stora flöde av nyheter som 
Vaxholms stad på webbplatsen erbjuder invånare och på ett tydligare sätt än i dag lotsa besökare 
till den information de söker. Tillgänglighetsfrågan har varit central på Vaxholms stads webbplats 
sedan den nya infördes för några år sedan. Nu anpassas arbetet med den ytterligare till skärpta 
tillgänglighetskrav. Lanseringen av webbplatsen beräknas ske i början av höstterminen. 

Elektroniska fakturor 
Staden har gjort det möjligt för kunder att erhålla elektroniska fakturor. Även leverantörer kan nu 
välja att skicka elektroniska fakturor till staden. Detta spar både tid och pengar och är bra för miljön. 

Kontaktcenter 
Under januari till april har kommunen startat upp kontaktcenter med att utöka ärendena med att 
avlasta främst socialförvaltningen genom att hantera faderskap, ansökningar av ekonomiskt bistånd 
och till viss del färdtjänstärenden. Förutom en avlastning för socialförvaltningen även detta även 
inneburit en ökad och snabbare tillgänglighet för de som söker kommunen i dessa frågor. Under 
kommande tertial planerar kontaktcenter för att utöka och också kunna svara på enklare faktura- 
och trafikfrågor. 

Uppföljning av privata utförare 
Det pågår ett arbete att implementera kommunfullmäktiges program för mål och uppföljning av 
privata utförare som ska stärka uppföljning och insyn av privata utförare både på förvaltningsnivå 
och på politisk nivå. Arbetet samordnas av kommunledningskontoret. 

Barnrättsbaserat arbetssätt 
Ett arbete har påbörjats för att skapa goda förutsättningar att arbeta efter den beslutade strategin 
för det barnrättsbaserade arbetssättet i Vaxholms stad. Det innebär bland annat att tillhandahålla 
utbildning samt metoder och arbetssätt. 

Arbete mot oegentligheter 
Inom ramen för arbetet mot oegentligheter tas ett förslag fram till uppförandekod samt ny policy 
med tillhörande riktlinjer. Förslagen kommer att läggas fram till kommunstyrelsen och fullmäktige i 
höst.  
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Förbättrat resultat NKI företagsklimat 
Nöjd-kund-index (NKI) företagsklimat mäts för myndighetsområdena brandskydd, bygglov, 
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och servicetillstånd. NKI totalt för 
Vaxholm har ökat från 60 till 79, men antalet respondenter är liksom tidigare år lågt, vilket måste 
beaktas.  

ÖP-seminarium 
I februari genomfördes det tredje ÖP-seminariet för översiktsplaneprojektet Vaxholm 2040, med en 
strategiverkstad. 

Renovering av kajen 
Arbetet med att renovera kajen befinner sig i en planerings- och uppstartsfas. De sista 
undersökningarna på plats pågår och vid nästa bokslut bör en fullständig analys om nuläget kunna 
presenteras. Då är det möjligt att avgöra hur arbetet ska gå vidare. 

Nya och reviderade strategier och planer 
Kommunens VA-plan och revidering av dagvattenstrategin har beslutats i kommunstyrelsen. 
Dessutom pågår en revidering av den regionala cykelplanen samt framtagande av den regionala 
kollektivtrafikplanen. 

Arbetet med hållbarhetsstrategi enligt plan 
Arbetet med att ta fram en hållbarhetsstrategi baserat på de globala målen i Agenda 2030 fortlöper 
enligt plan. 

Arbete inom social hållbarhet 
En plan för insatser inom arbetet  med att stärka den psykiska hälsan har tagits fram i samverkan 
mellan hållbarhetsenheten, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Arbete med 
suicidprevention, trygghetsvärd på Kronängsskolan och en projektanställning för att  stärka 
samverkan mellan förvaltningarna och arbeta med tidig upptäckt är några av de planerade 
insatserna under 2020-2021. Arbetet finansieras av stimulansmedel från Sveriges kommuner och 
regioner, SKR. 

Drogförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan med Polis har skett inför och i 
samband med stora ungdomssamlingar kvällstid. Information till vårdnadshavare, antilangning, 
fältverksamhet och nattvandring har genomförts. Nätverkande med idrottsföreningarna har skett 
tillsammans med RF-SISU och sommarlovsaktiviteter har inplanerats.   

Arbete inom ekologisk hållbarhet 
Arbetet med energiplanen pågår enligt tidsplan och en första politisk förankring har genomförts. 
Enheten deltar i arbetet med en ny avfallsplan. En plattform för det interna miljöarbetet har tagits 
fram och kommer att publiceras i maj. Projektet med hållbara hushåll har startats med fem 
medverkande personer och familjer. Planerade möten kommer inte att kunna genomföras som 
tänkt och projektet kommer därför att försenas.  

Som en del av det lokala vattenvårdsarbetet har förslag till lokala åtgärdsprogram för tre 
vattenområden tagits fram. Underlag för biotopskydd av Siviken är framtaget inför samråd. 
Ansökan om medel från LONA-stödet har beviljats till arbete med en grönplan för kommunen. Ett 
PM för hantering av övergivna båtar har tagits fram i samarbete med angränsande kustkommuner. 
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Ekonomiskt resultat  
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr. Överskottet beror dels på en del 
budgeterade kostnader som kommer senare på året såsom kostnaden för linfärjan och turistbyrån 
dels på att planeringsutskottet har haft lägre konsultkostnader för utredningar. Kommunstyrelsens 
helårsprognos är en budget i balans men innehåller en del osäkerheter. Det är osäkert när 
rättegången mot byggentreprenören för Campus idrottshall kommer att starta i hovrätten och hur 
mycket advokatarvodena kommer att kosta. Det finns också en osäkerhet kring Norrbergets 
detaljplan och exploateringsintäkter och om och när Lillstugan kommer att rivas och generera 
utrangeringskostnader. 

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) 
Bokslut 

netto    
jan-apr 

Budget 
netto    

jan-apr 

Budget-    
avvikelse 

jan-apr 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-apr 

2019 

Politisk verksamhet -1,9 -1,9 0,0 -5,8 -5,8 0,0 -2,0 

Fysisk och teknisk planering -3,9 -4,1 0,3 -12,5 -12,5 0,0 -5,0 

Räddningstjänst & samhällsskydd -2,0 -2,0 0,0 -6,0 -6,0 0,0 -1,9 

Ledning, stöd & service -15,8 -16,4 0,5 -49,6 -49,6 0,0 -14,8 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

-0,6 -0,6 0,0 -1,9 -1,9 0,0 -0,6 

Överförmyndarnämnden -0,4 -0,4 0,0 -1,3 -1,3 0,0 -0,4 

Periodens resultat -24,7 -25,5 0,8 -77,2 -77,2 0,0 -24,8 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom utbildning och annan 
pedagogisk verksamhet. Detta innefattar förskoleverksamhet, öppen förskola, fritidshem/-klubb, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, fritidsgård, 
kulturskola och måltidsenhet. För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning samt Sfi köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. 
Nämnden har det kommunala aktivitetsansvaret för 16- till 19-åringar som antingen har avbrutit 
sina gymnasiestudier eller valt att inte studera på gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden utövar 
tillsyn över fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg.  

Uppföljning av verksamheten 

Digital kompetens i förskolan 
Pedagoger i Vaxholms förskolor har utvecklat en gemensam förståelse för vad adekvat digital 
kompetens innebär i utbildningen på förskolan. Arbetet med att successivt utöka mängden digitala 
verktyg i undervisningen med barnen, öka medvetenheten kring det didaktiska arbetet med hjälp av 
digitala verktyg samt betydelsen av att tillgängliggöra verktygen för barnen har pågått under flera år 
med olika fokus och fortsätter. Arbetet med att göra en översyn av verktygsparken med 
utgångspunkt i handlingsplanen för digital förskola fortsätter. 

Likvärdiga förutsättningar för alla barn 
Förskollärare och arbetslag i Vaxholms stads förskolor har utvecklat en gemensam förståelse för 
vilka ramar och strukturer i utbildningen som bidrar till goda och likvärdiga förutsättningar för alla 
barn. Det är ett pågående arbete för läsåret 2019/2020. Under vårterminen fortsätter temat. Målet 
är att etablera en färdig plan för tillgängligt lärande och särskilt stöd i förskolan inbegripet en tydlig 
begreppsapparat. Det innebär också riktlinjer och kartlagda processer. 

Utveckling av förskolans utemiljö 
Utveckling av förskolans utemiljö sker med hänsyn till barns erfarenheter, intressen, behov och 
åsikter. Det är ett pågående arbete för läsåret 2019/2020. Förarbeten som till exempel intervjuer 
med barnen har genomförts, liksom tillsättande av gårdsgrupper. 

Digital skolutveckling 
Kvalitet och tillgänglighet i undervisningen genom ökad digital skolutveckling. Digitala verktyg 
används dagligen för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen och elevernas 
utveckling. Det har lett till bättre dokumentation för extra anpassningar och särskilt stöd. Digitala 
läromedel bidrar också till pedagogisk differentiering och det blir således lättare att nå alla elever. 

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag 
Satsningar fortsätter på fritidshemmen med målet att all personal på skolorna (F-6) ska ha en god 
förståelse för fritidshemmets pedagogiska uppdrag för en helhetssyn och röd tråd mellan de olika 
läroplanerna i grundskola och fritidshem.  

Prioriterat elevhälsoarbete 
Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 
lärande. Alla skolor bedriver ett aktivt trygghets- och likabehandlingsarbete samt att de värnar om 
att främja skolnärvaron genom olika insatser. Elevhälsoarbetet är prioriterat på skolorna. 

Goda resultat i brukarundersökning förskolan 
Resultatet från enkäten visar att 94 procent av vårdnadshavare till barn i förskolan kommunal regi 
är nöjda med verksamheten. Den största styrkan för kommunala förskolor är trivsel där 98 procent 
av vårdnadshavarna upplever att sitt barn trivs i förskolan. Ser man till brukarundersökningen i sin 
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helhet så är det bra resultat i alla målområden vilket också speglar nöjdheten och tryggheten. 

Trygghet och nöjdhet grundskolan årskurs 5 och 9 
84 procent av eleverna i årskurs 5 i kommunala grundskolor är nöjda med sin skola, precis som förra 
året. 87 procent av eleverna upplever att de är trygga. I jämförelse med Skolinspektionens 
skolenkät våren 2020 så är nöjdheten något högre än Riket. 

Tryggheten för elever i årskurs 9 på Kronängsskolan är lägre än förväntat då 74 procent av eleverna 
känner sig trygga. Det kan jämföras med samma årskull förra året då de gick i årskurs 8 och då 
94 procent av eleverna kände sig trygga. Jämfört med elever i årskurs 9 nationellt så är Vaxholms 
resultat lägre (Skolinspektionens skolenkät vt-20: 79 procent). 

Nöjdheten för elever i årskurs 9 har minskat från föregående års enkät när eleverna gick i årskurs 8. 
I år är det 63 procent som säger att de är nöjda jämfört med samma årskull i årskurs 8 (2019) på 
72 procent. Årets resultat ligger i linje med vårens nationella resultat från Skolinspektionens 
skolenkäter, 63 procent. 

Ekologiska inköp 
Målet på 38 procent ekologiska inköp i kr, andel (%) är uppfyllt för tertial 1. Insatta åtgärder som 
har bidragit till att målet är uppnått är uppdaterad lista över prioriterade EKO-livsmedel, månatliga 
uppföljningar per kök och att göra kockarna medvetna om sitt ansvar över EKO-procenten. 

Ekonomiskt resultat 
Barn- och utbildningsnämnden har en negativ avvikelse på -0,1 mnkr. Resultatet varierar mellan 
olika verksamhetsområden. Det stora underskottet ligger i förskoleverksamheten. Anledningen till 
förskoleverksamhetens underskott är att personal- och lokalkostnaderna inte är anpassade efter 
barnantalen. Ett arbete med att nå en budget i balans pågår i nämnden.  

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) 
Bokslut 

netto    
jan-apr 

Budget 
netto    

jan-apr 

Budget-    
avvikelse 

jan-apr 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-apr 

2019 

Nämnd- och styrelse -0,1 -0,1 0,0 -0,4 -0,4 0,1 -0,1 

Kulturskola -1,6 -1,6 0,0 -4,8 -4,8 0,0 -1,4 

Fritidsgårdar -0,7 -0,7 0,0 -2,0 -2,0 0,0 -0,4 

Öppen förskola -0,4 -0,4 0,0 -1,2 -1,2 0,0 -0,3 

Förskola, ped omsorg -23,3 -23,9 0,6 -68,5 -68,9 0,3 -23,4 

F-klass, Grundskola, Fritids -57,2 -56,3 -0,9 -170,0 -169,9 -0,1 -57,1 

Gymnasieskola -17,1 -17,7 0,6 -53,5 -54,1 0,6 -17,6 

VUX; SFI -1,2 -1,0 -0,2 -3,3 -2,9 -0,4 -0,8 

Gemensam admin -3,0 -3,3 0,3 -9,7 -9,9 0,2 -3,4 

SAMS -12,9 -12,9 0,0 -38,7 -38,7 0,0 -10,5 

Egen regi 1,3 1,7 -0,5 -0,7 0,0 -0,7 0,2 

Total -116,1 -116,0 -0,1 -352,7 -352,7 0,0 -114,8 

Volym- och övrig avräkning 0,1 0,0 0,1 -0,5 0,0 -0,5 -1,2 

Årets resultat -116,0 -116,0 0,0 -353,2 -352,7 -0,5 -116,0 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Nämnden för teknik, fritid och kultur ansvarar för underhåll och förvaltning av stadens fasta 
egendom, idrotts- och friluftsanläggningar, hamnar, vägar, gator samt park- och naturmark. 
Nämnden ansvarar även för om- och nybyggnation av lokaler för kommunal verksamhet 
understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor. Ytterligare områden som nämnden ansvarar 
för är stadens uppgifter inom trafikområdet, gator och vägar, kultur och föreningsverksamhet samt 
tillstånd, tillsyn och yttranden. 
  

Uppföljning av verksamheten 

Inställda kulturarrangemang 
Smittspridningen av covid-19 har fått stor påverkan för kulturen och genomförandet av 
kulturevenemang. Speciellt då förbud mot större folksamlingar om 50 personer infördes och 
personer över 70 år uppmanades att stanna hemma. Många evenemang har blivit inställda. Det 
planeras fortfarande för kulturevenemang, men med olika scenarier, till exempel evenemanget 
behöver ställas in helt, evenemanget behöver begränsas till max 50 personer eller evenemanget går 
att genomföra som vanligt. Det utreds tänkbara alternativ till exempel streaming. Vissa evenemang 
har redan flyttats fram till hösten och andra kvarstår med förhoppning om att kunna genomföras.  

Aktiv fritid 
För att öka förutsättningar för ett brett utbud av fritidsaktiviteter har ett stort antal åtgärder 
genomförts i stadens utemiljö. Bland annat har lederna på Bogesundslandet slyröjts och fasta 
bänkar i Batteriparken, vid Eriksöbadet och Johannesbergsparken har bytts ut. Vassröjning har skett 
på stadens kommunala bad och Grönviksbadets brygga har renoverats liksom badhytten på 
Överbybadet. Dessutom har en översyn skett av livräddningsutrustning vid badplatserna. 

Biblioteket 
Första halvan av tertialen fungerade som planerat med klassbesök och olika arrangemang som 
släktforskarjour, bokcirkel, sagostunder och föredrag. Särskilt många besökte Släktforskningens dag 
i januari och Kulturcaféet i februari. 

Den andra halvan av tertialen har präglats av den pågående covid-19-pandemin. Besöksantalet har 
gått ned jämfört med året innan. Sedan mitten av mars har i stort sett alla planerade arrangemang 
och evenemang ställts in. De digitala lånen har ökat stort, det gäller e-böcker, e-ljudböcker och 
digitala filmer. Prismodellen är sådan att ju fler böcker och filmer som lånas desto större kostnader 
blir det för biblioteket. För att hålla budget behöver antal utlån begränsas. En plan för hur det ska 
kommuniceras tas fram. 

Tillgång till bredbandsuppkoppling 
Vaxholm stad har inte något eget fibernät till allmänheten, men följer marknadens utbyggnad av 
bredband till våra invånare. Under årets första månader har kommunen givit schaktningstillstånd till 
de privata företag som bygger fibernät till Vaxholms stads befolkning. Hittills har en schakt för fiber 
under 2020 fått schaktningstillstånd. 

Trygg och välskött offentlig miljö 
Arbetet inom ordinarie drift har fortlöpt som planerat. Under våren har till exempel 
sandupptagning, brunnssugning och vårstädning utförts liksom plantering av vårblommor i 
infartskrukor och krukor/urnor på stan. 

På grund av ökat antal parkerade bilar och mer rörelser i kommunen dagtid än vanligt har 
städningen justerats för att möta detta. Kommunens skyltar avseende parkering har bytts ut. De 
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nya skyltarna gäller året om. 

En ny återvinningsstation har nyligen anlagts i anslutning till Vaxholms biografteater. 

Ett samordningsarbete med ledningsägare har initierats. Det innebär att när ledningsägare utför 
schaktarbeten på allmän plats så passar Vaxholms stad på att genomföra standardhöjande och 
tillgänglighetsanpassande åtgärder i gaturummet.  

Barnidrott 
För att bibehålla ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter arrangerades en prova-på-dag för barn 
och unga under sportlovet. Många av stadens föreningar ställde upp. För idrottsföreningarna har 
nätverksträff och infokväll anordnats med information om barnkonventionen samt webbseminarier 
kring corona och ett utökat stöd i och med det. 

Energieffektivisering 
Förslag på energibesparingsåtgärder tas fram i samband med underhållsplanering. Enheten arbetar 
löpande med hållbarhetsenheten kring framtagande av ny energiplan. 

Byte av energikälla från direktverkande el till bergvärme i Rindö sporthall pågår och bedöms kunna 
minska elenergiutfallet på objektet markant. Payoff-tid för investeringen är uppskattad till fyra år. 

Projektet kring framtagande av investeringsplan för solceller beräknas kunna komma upp till beslut 
under hösten. Projektet har försenats på grund av omprioriteringar med anledning av rådande 
pandemi. 

Ekonomiskt resultat 
Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr. Resultatet varierar 
mellan de två enheterna där fastighetsenheten redovisar ett underskott och tekniska enheten ett 
överskott. Säsongsvariationer och budgetsatsningar som inte har realiserats än bidrar till 
överskottet. Nämnden för teknik, fritid och kulturs helårsprognos är en budget i balans. Ett arbete 
inom förvaltningen kommer att påbörjas för att landa i orsakerna till fastighetsenhetens underskott 
så att konkreta åtgärder kan tas fram för en budget i balans.  

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) 
Bokslut 

netto    
jan-apr 

Budget 
netto    

jan-apr 

Budget-    
avvikelse 

jan-apr 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-apr 

2019 

Nämnd- Och Styrelseverksamhet -0,1 -0,1 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,1 

Fysisk och teknisk planering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 

Gator och vägar -4,6 -4,8 0,2 -11,4 -11,4 0,0 -3,7 

Parker -1,4 -1,9 0,6 -5,8 -5,8 0,0 -1,6 

Allmän Fritidsverksamhet -0,4 -0,4 -0,1 -1,1 -1,1 0,0 -0,3 

Allmän Kulturverksamhet, Övrig -0,2 -0,4 0,2 -0,8 -1,1 0,3 -0,2 

Bibliotek, Extern Information -1,5 -1,4 -0,1 -4,3 -4,3 0,0 -1,4 

Idrotts- Och Fritidsanläggning -5,3 -5,1 -0,2 -14,9 -14,6 -0,3 -4,4 

Hamnverksamhet -0,1 -0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 -0,2 

Kommersiell verksamhet -0,2 -0,3 0,1 -0,9 -0,9 0,0 -0,1 

Fördelade Lokalkostnader -4,1 -3,7 -0,5 -8,1 -8,1 0,0 -0,1 

Fördelad Gemensam Verksamhet -0,8 -1,2 0,4 -3,4 -3,4 0,0 -1,2 

Periodens resultat -18,7 -19,6 0,9 -50,9 -50,9 0,0 -17,3 
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Socialnämnden 
Socialnämndens uppgift är att på olika sätt stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället 
samt ge omsorg om äldre och människor med funktionsnedsättning. Nämndens ansvarsområden 
omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och 
behandlingsarbete. Verksamheten är till stora delar lagstadgad och omfattar individ- och 
familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg samt flyktingmottagande. 
 

Uppföljning av verksamheten 

Matleveranser till riskgrupper 
Myndigheten har initierat och genomfört ett samarbete med lokala handlare inom kommunen för 
att säkerställa att stadens riskgrupper får hjälp med leverans av matvaror när de förväntas ha en 
social distansering. Myndigheten har lånat hemtjänstens kylbil för leveranserna. 

Samverkan med utbildningsförvaltningen 
Enheten för Barn och Ungdom har en aktiv samverkan med utbildningsförvaltningens enhet för 
samverkan och stöd. I syfte att utveckla olika samverkansformer har enheterna även påbörjat ett 
arbete om gemensamma strukturer och resurser inom ramen för projektet psykisk ohälsa och 
problematisk skolfrånvaro, vilket leder till fler gemensamma insatser och samverkansytor. 

Våld i nära relationer 
Förvaltningen har påbörjat dialog med flertalet nordostkommuner samt Lidingö och Värmdö om 
möjligheten att genomföra en gemensam kampanj, liknande den staden hade i höstas, för att lyfta 
upp området. Särskilt under nu rådande omständigheter finns det en ökad oro för att våld i nära 
relationer kommer öka. 

MIA-Roslagen – Mobilisering inför arbete 
MIA är ett projekt genom Samordningsförbundet för individer som av någon anledning inte har 
arbetat på länge och samtidigt erhåller långvarigt ekonomiskt bistånd. Oavsett om det beror på 
sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat, är MIA-projektet till för att öppna dörrar mot 
arbetsmarknaden. Samtidigt bidrar verksamheten till stegförflyttningen mot ett ökat deltagande i 
samhället, bättre hälsa och större social gemenskap. 

Vaxholm har sedan januari 2020 fått sju personer antagna i projektet med målet att de i 
förlängningen ska kunna bli självförsörjande.  

Projektet Mer digital 
Projektet Mer digital har genomförts, vilket syftar till att minska det digitala utanförskapet hos 
stadens seniorer. Projektet innebar att seniorer i Vaxholms stad erbjöds en digital utbildning under 
två kvällar i februari med hjälp av skolungdomar. Syftet var att ge digital glädje och nyfikenhet, att 
öka kunskap och förståelse för dagens allt mer digitala samhälle och att sänka tröskeln för att testa 
digitala tjänster. Projektet ska under våren utvärderas av Skövde Högskola. 

Nytt särskilt boende för äldre 
Planeringen för ett nytt särskilt boende för äldre fortsätter. Utifrån anvisad tomt på Norrberget har 
projektgruppen tagit fram en lokalplan och förlag på ritning av boendet. 

Fler digitala ansökningar inom ekonomiskt bistånd 
Myndigheten har fortsatt arbeta med digitalisering under kvartalet. Förvaltningen har kunnat se en 
ökning av antalet digitala ansökningar inom ekonomiskt bistånd, runt 70 procent av ansökningarna 
under april månad.  
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Digitalisering inom utförarverksamheten 
Planering för införandet av digital dokumentation inom hemtjänst egen regi har påbörjats och 
införandet beräknas starta i maj/juni 2020.  

Arbetet med att implementera digital nattillsyn som ett komplement till traditionell nattillsyn 
fortgår. Även planeringen för införande och upphandling av annan välfärdsteknik som syftar till att 
öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet fortgår. 

På grund av pandemin har implementering och utvärdering av trådlöst nätverk och gästnätverk på 
särskilt boende stoppats upp och beräknas återupptas under hösten. 

Upphandling av ett verksamhetssystem för digital läkemedelssignering har genomförts. 
Implementering har påbörjats, men tillfälligt stoppats utifrån pandemin. Systemet beräknas vara i 
drift under hösten, men är beroende av trådlös uppkoppling. 

Ökning av ansökningar inom ekonomiskt bistånd 
Med anledning av den pågående pandemin har förvaltningen sett en viss ökning av ansökningar 
inom ekonomiskt bistånd, ökningen ligger runt 4 procent. Individerna kommer huvudsakligen från 
hotell- och restaurangnäringen som har drabbats hårt. Antalet förväntas öka under nästkommande 
kvartal med anledning av det kraftigt försämrade konjunkturläget och ökad arbetslöshet som följd. 

Framgångsrikt arbete av jobbcoach 
Inledningen på året har varit framgångsrikt vad gäller att få ut klienter i anställning. Speciellt 
nyanlända med rätt till specifika lönesubventioner har under kvartalet varit framgångsrika att 
matcha ut i heltidsanställningar. Hittills har 15 individer under kvartalet erbjudits anställningar, dels 
ordinarie anställning dels med olika former av subventioner. Förvaltningen har även lyckats 
förmedla deltidsanställningar till 7 individer samt 11 individer som fått praktikplatser eller andra 
former av arbetsträningar. 

Jobbcoachen har fortsatt driva det nyuppfunna arbetsmarknadsnätverket i Nordost med 
regelbundna träffar.  

Rekryteringsträffar har arrangerats inom städ, vård samt varvsindustri där även övriga 
Nordostkommuner erbjudits möjlighet att anmäla deltagare. 

Boendestöd 
Ett nytt projekt har startats för boendestödets klienter. Syftet och målet med projektet är att 
klienterna ska känna ökat självförtroende, minskad ångest, hitta styrka och nya egenskaper hos sig 
själva.  Projektet drivs i Andreaskyrkans lokaler och projektledare är en skådespelare med 
erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk ohälsa. 

Två nya elbilar 
Hemtjänsten har upphandlat ytterligare två elbilar under hösten, vilka har levererats under början 
av 2020. 

Ekonomiskt resultat 
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 1,0 mnkr. Verksamheterna för individ och 
familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd visar på överskott samtidigt som äldreomsorgen redovisar 
ett underskott. Socialnämndens helårsprognos är en budget i balans. Prognosen för kostnader 
kopplade till Corona beräknas just nu landa på 4,0 mnkr som vi kommer att återsöka från staten. Vi 
har varit försiktiga i prognosen och antagit att vi kommer att få ersättning för 50% av våra kostnader 
vilket innebär att socialnämnden klarar av att bära en nettokostnad på 2,0 mnkr inom befintlig 
budgetram. 
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Helårsprognosen exklusive Coronas effekter skulle annars varit ett budgetöverskott på 2,0 mnkr.   

Socialnämnden kommer att fortsätta drabbas av ökade kostnader med anledning av Corona. Det 
finns en osäkerhet kring hur stora dessa kostnader kommer att vara och hur stor del som eventuellt 
kommer att kompenseras av staten. 

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) 
Bokslut 

netto    
jan-apr 

Budget 
netto    

jan-apr 

Budget-    
avvikelse 

jan-apr 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-apr 

2019 

Förvaltningsledning -1,8 -1,8 0,0 -5,5 -5,5 0,0 -1,7 

Overhead myndighet och utförare -4,5 -5,1 0,5 -15,4 -15,4 -0,1 -3,1 

Socialnämnd -0,2 -0,2 0,0 -0,6 -0,6 0,0 -0,2 

Individ- och familjeomsorg -4,0 -6,7 2,7 -12,6 -20,1 7,5 -4,3 

Funktionshinderomsorg -16,3 -15,1 -1,2 -49,3 -45,2 -4,1 -16,7 

Äldreomsorg -32,8 -31,9 -1,0 -100,2 -96,9 -3,4 -30,3 

Myndighetsutövning -1,1 -1,0 -0,2 -2,9 -2,9 0,0 -0,8 

Bidrag till föreningar 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 

Periodens resultat -60,7 -61,7 1,0 -186,7 -186,7 0,0 -57,0 
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Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens bygglovsverksamhet och tillsyn enligt plan- och 
bygglagstiftningen, samt för mätnings- och karteringsverksamhet. Nämnden ansvarar också för 
strandskydd enligt miljöbalken, myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister, 
anläggningslagen, ledningsrättslagen, fastighetsbildningslagen. Ansvaret omfattar vidare 
namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser, fastställelse av 
belägenhetsadresser samt tillsyn av skyltar. 

 

Uppföljning av verksamheten 

Kundnöjdhet-bygglov 
Kundnöjdheten gällande bygglov mäts i Stockholm Business Alliance (SBA) serviceundersökning. 
Resultatet redovisas släpande med ett års fördröjning, vilket betyder att utfallet för 2020 avser 
2019. NKI-undersökningen omfattar sex serviceområden: tillgänglighet, information, bemötande, 
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Undersökningen sker fortlöpande under året och 
redovisar inte den faktiska verkligheten utan deltagarnas upplevelse. NKI för bygglov har glädjande 
nog ökat från 41 till 77 men antalet respondenter är liksom tidigare år lågt, vilket måste beaktas. 

En analys av handläggningsarbetet och arbete med en handlingsplan för att förbättra resultatet 
inleddes under slutet av 2019. Den belyser att effektivitet och frågor som rör handläggningstid är 
mycket viktiga inom bygglovshanteringen, och detta kommer fortsatt prioriteras i 
utvecklingsarbetet. 

Handläggningstider 
Förvaltningen tillämpar nu en riktlinje om att alla ansökningar måste vara fullständiga inom två 
månader, annars avvisas ansökan om den sökande inte frivilligt återkallar denna. Utöver 
handläggningstiden är det viktigt att alla handläggare minst en gång under handläggningstiden har 
telefonkontakt med sökanden, då detta uppfattas som mycket positivt av sökanden. 

Handläggningstiden i lovärenden mäts genom två indikatorer. Dels mäts tiden från det att ansökan 
anses komplett/fullständig (handlingarna från sökanden bedöms tillräckliga för att kunna fatta ett 
beslut) till dess att beslut fattats i ärendet. Dels mäts den totala handläggningstiden från det att en 
ansökan kommer in till dess att ett beslut expedierats. 

Efter årets första tertial visar resultatet en försämring vad gäller tid från komplett ansökan till 
beslut, men en förbättring vad gäller tiden från inkommen ansökan till expedierat beslut. Att 
resultatet är något sämre för tiden från komplett ansökan till beslut har till stor del att göra med 
rådande coronasituation, med sjukfrånvaro och distansarbete som minskat arbetskapaciteten. 

När det gäller den totala handläggningstiden från ansökan till expedierat beslut, är resultatet för 
denna indikator betydligt bättre än förra året, vilket tyder på att de ändringar i arbetssätt som 
införts har effekt. Det som gör att man ännu inte kommit ner under målnivån är äldre ärenden med 
lång handläggningstid som höjer den genomsnittliga handläggningstiden. 

Kundnöjdhet-kartprodukter 
Utfallet från den GIS-enkät som skickas ut efter att en beställning av en kartprodukt levererats eller 
mättjänst utförts ligger kvar på 3,87 (på en 5-gradig skala), vilket motsvarar en hög kundnöjdhet.  

Enkätresultaten visar på ett förväntansgap där beställaren har en bild av att kartprodukten ligger 
färdig och kan skickas med en knapptryckning. Leveranstiden upplevs därför som onödigt lång. 
Kartproduktion är dock mer tidskrävande än så. Under 2020 kommer därför en insats att 
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genomföras för att bättre återspegla produkten, med syftet att kunden ska ges rätt förväntansnivå 
vad gäller leveranstid. 

Digitalisering 
Under våren har förvaltningen fortsatt arbetet med att förbereda för ytterligare digitalisering av 
verksamheten samt implementering av nya rutiner och arbetssätt. Det kvarstår en hel del arbete 
inom detta område som kommer att fortsätta under året. 

Digitaliserade detaljplaner kommer inom kort att bli ett krav för nya detaljplaner. Troligen kommer 
det även komma krav längre fram på digitalisering av äldre analoga detaljplaner, vilket är en 
förutsättning för att i framtiden kunna automatisera vissa delar av bygglovshandläggningen. I 
dagsläget har tre stycken av kommunens detaljplaner digitaliserats. Inom GIS-området pågår ett 
utvecklingsarbete med att ta fram ett förslag kopplat till just digitaliserade detaljplaner. Förslaget 
som tagits fram förenklar förståelsen om vilka planbestämmelser som gäller för en specifik fastighet 
och ökar möjligheten att sprida information om detaljplanebestämmelserna.  

MBK-systemet (Mätning/Beräkning/Kartering) TopoDirekt som upphandlades under slutet av förra 
året är satt i drift och ska börja användas så snart leveransen är helt godkänd. Systemet förenklar 
skapandet av kartprodukter och underlättar informationsutbyte med framför allt Lantmäteriet. 

Ekonomiskt resultat 
Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,2 mnkr. Underskottet beror på att 
verksamheten inte når upp till målen för självfinansieringsgrad. Stadsbyggnadsnämndens 
helårsprognos är ett underskott på -0,9 mnkr. En organisationsöversyn kommer att genomföras för 
att genomlysa enhetens verksamhet och ekonomi. Kostnaden för detta konsultuppdrag på 150 tkr 
ligger medräknat i helårsprognosen. 

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) 
Bokslut 

netto    
jan-apr 

Budget 
netto    

jan-apr 

Budget-    
avvikelse 

jan-apr 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-apr 

2019 

Stadsbyggnadsnämnd -0,1 -0,1 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,1 

Bygglovsverksamhet -1,6 -1,1 -0,5 -4,5 -3,4 -1,1 -0,7 

GIS -0,3 -0,5 0,3 -1,3 -1,7 0,3 -0,2 

Stadsbyggnadsförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bygglov och GIS-enheten -0,2 -0,1 0,0 -0,5 -0,4 -0,1 -0,2 

Periodens resultat -2,2 -1,9 -0,3 -6,7 -5,9 -0,8 -1,2 
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Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) är den gemensamma tillsynsmyndigheten för 
Täby och Vaxholm. Nämnden ansvarar för kontroll enligt livsmedelslagen, tillsyn enligt 
miljöbalken, strålskyddslagen, alkohollagen och tobakslagen samt kontroll av 
läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämnden ansvarar även för miljöövervakning 
avseende sina kontrollobjekt samt för information och expertkunskap inom verksamhetsområdet. 
 
SRMH utför enligt samverkansavtal även tillsyn med stöd av alkohollagen och tobakslagen samt 
kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel på uppdrag av Lidingö stad, 
Norrtälje kommun och Vallentuna kommun. Därutöver har nämnden även en avtalssamverkan med 
Norrtälje kommun om livsmedelskontroll. Vid avtalssamverkan fattas besluten av ansvarig nämnd i 
respektive kommun. 
 

Uppföljning av verksamheten 

Fokusområden och mål 
 

Fokusområde Indikatorer Mål 2020 

God lagefterlevnad ska 
uppnås. 

Andel föreläggande vid vite vid tillsyn av 
hälsoskyddsverksamheter med stöd av miljöbalken 

Högt 5% 

 Andel föreläggande vid vite vid tillsyn av 
miljöskyddsverksamheten med stöd av miljöbalken 

Högt 5% 

Andel föreläggande vid vite, stängning eller förbud 
vid livsmedelskontroll med stöd av livsmedelslagen 

Högt 5% 

Andel återkallelser av serveringstillstånd i Täby och 
Vaxholm. 

Högt 5% 

Företagare och 
kommuninvånare anger att de 
får ett gott bemötande och en 
god service när de är i kontakt 
med SRMH. 

NKI Serveringstillstånd  Minst 80 

NKI Livsmedelskontroll  Minst 75 

NKI Miljö- och hälsoskydd Minst 70 

Vaxholms stad erbjuder en 
attraktiv livsmiljö där 
kommunen tillgodoser 
mänskliga behov inom ramen 
för jordens resurser. 

Andelen avlopp i Vaxholm som får godkänt vid 
inventering. 

Minst 80% 

 
Kommunikation, dialog, service och bemötande 
SRMH ska förbättra kommunikation och dialog samt service och bemötande, för att öka nöjdheten 
hos invånare och företagare.  

Verksamheten ska också kartlägga och effektivisera ärendeprocesser för att bidra till en ökad 
upplevelse av enkel hantering och tillgänglighet.  

Det ska vara enkelt att hitta information och få svar på sina frågor på webben. Utifrån ett 
användarperspektiv ska anpassningar genomföras på webben avseende innehåll, tillgänglighet och 
aktualitet. 
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Kvalitet och effektivitet 
SRMH kommer under 2020 arbeta vidare med förbättringar utifrån resultaten från ett antal så 
kallade "tyck till-enkäter". Dessa har använts för att ge verksamheter som fått besök av Södra 
Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) möjlighet att direkt efter ett tillsynsbesök ge 
feedback och förbättringsförslag utifrån verksamhetens upplevelse av SRMH.   

Digitaliseringens möjligheter 
Det nyligen uppgraderade ärendehanteringssystemet tillsammans med utvecklingen av hemsidan 
kommer att möjliggöra flera digitala lösningar för bland annat ärendehantering. 

Hållbar utveckling 
Klimatpåverkan minimeras genom väl planerade transporter till och från tillsynsbesök. Ett 
kontinuerligt arbete görs med att nyttja de lokaler som verksamheten har till förfogande på bästa 
sätt. Genom ett mer effektivt utnyttjande av befintliga lokaler kan verksamheten rymmas i 
lokalerna även kommande år.  

 

Ekonomiskt resultat 
Tabellen redovisar Vaxholms stads andel av SRMH:s budget som bekostas av kommunstyrelsen.  

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) 
Bokslut 

netto    
jan-apr 

Budget 
netto    

jan-apr 

Budget-    
avvikelse 

jan-apr 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-apr 

2019 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

-0,6 -0,6 0,0 -1,9 -1,9 0,0 -0,6 
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Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta 
avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för 
respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som 
har ställföreträdare inte ska lida rättsförluster. Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun 
gemensam överförmyndarnämnd. Från och med december 2019 har överförmyndarnämnden en 
förvaltningsorganisation gemensamt med Nacka. 
 

Uppföljning av verksamheten 

Fokusområden och mål 
 

Fokusområde Indikatorer Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Rätt från början och i rätt tid Andel redovisningar fullständigt granskade per 30/9  100% 

 Andel överklagade beslut som ändras efter prövning 
i rätten. 

 15% 

Huvudmannens intresse står i 
fokus. 

Andel gode män som är nöjda med servicen. 87% 95% 

Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man. 78% 85% 

Socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart 
utförande av uppdrag 

Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst. 36% 60% 

Andel uppdrag där gode män huvudsakligen inte 
använder bil. 

74% 75% 

Alla huvudmän har en 
kompetens god man. 

Andel certifierade gode män. 13% 55% 

Andel huvudmän som får god man inom två 
månader. 

 100% 

 
Verksamhetsresultat 
Arbete mot ovanstående målsättningar pågår och kommer att redovisas i delårsbokslut och 
årsbokslut.  

Harmoniseringsarbete med anledning av avtalssamverkan  
Under det första tertialet har intensivt arbete pågått med att sammanföra verksamheterna för 
Värmdös och Vaxholms gemensamma överförmyndarnämnd och Nackas överförmyndarnämnd. Vid 
utgången av tertialet är samtliga aktiva akter för de båda nämnderna migrerade till samma 
ärendehanteringssystem, vilket underlättar handläggningen.  

Lägesbeskrivning med anledning av coronapandemin  
Flertalet av överförmyndarverksamhetens huvudmän tillhör någon av de grupper som riskerar för 
att drabbas extra hårt av viruset. Av det skälet har ställföreträdarna rekommenderats att sköta 
kontakten med sina huvudmän på distans istället för genom besök, till exempel via telefon. 
Ställföreträdarna har också uppmanats att göra orosanmälningar om man misstänker att någon 
huvudman far illa, till exempel på grund av isoleringen som pandemin för med sig.  

Delar av verksamheten som utförs av överförmyndarenheten måste pågå kontinuerligt för att inte 
huvudmän ska drabbas negativt. En risk- och konsekvensanalys har genomförts och en 
beredskapsplan har tagits fram för att säkerställa att potentiellt ökad sjukfrånvaro inte får negativa 
effekter på de högst prioriterade delarna av verksamheten.  

Sjukfrånvaron låg något över det normala under andra halvan av tertialet, som infaller mitt i årets 
mest intensiva och resurskrävande arbete med granskning av årsräkningar. Viss verksamhet måste 
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därför skjutas upp till senare under året. Annan verksamhet ställs in helt för att motverka 
smittspridning.  

Dessa båda effekter av coronapandemin kommer att påverka utfallet för nämndens indikatorer och 
övergripande måluppfyllnad negativt under året. 

 

Ekonomiskt resultat 
Tabellen redovisar Vaxholms stads andel av överförmyndarnämndens budget som bekostas av 
kommunstyrelsen.  

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) 
Bokslut 

netto    
jan-apr 

Budget 
netto    

jan-apr 

Budget-    
avvikelse 

jan-apr 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-apr 

2019 

Överförmyndarnämnden -0,4 -0,4 0,0 -1,3 -1,3 0,0 -0,4 
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Sammanfattning

Syftet med dokumentet är att synliggöra de ekonomiska effekterna av det rådande Coronaviruset. 
Det råder en stor osäkerhet kring hur situationen kommer att utveckla sig vilket försvårar 
scenarioplaneringen och prognosarbetet. En del effekter är kända och har redan inträffat medan 
andra är antaganden baserad på en möjlig utveckling. Förutsättningar revideras och staten kommer 
med nya ekonomiska åtgärder. Staten har aviserat/beslutat om en rad olika statsbidrag. Vissa 
statsbidrag är generella och betalas ut proportionerligt till alla kommuner och andra är riktade 
statsbidrag där vi aktivt behöver söka medel. Det här dokumentet kommer att vara ett levande 
dokument och uppdateras i samband med kommunens bokslutstillfällen.

Kommunövergripande förutsättningar

Försämrad skatteunderlagstillväxt och ökade generella statsbidrag från staten
Situationen med coronaviruset, demografins utveckling och vikande konjunktur påverkar ekonomin 
i kommuner och regioner negativt. Under året har därför flera förslag och beslut tagits kring de 
generella statsbidragen, vilket redovisas nedan. 

- Regeringen och samarbetspartierna föreslog i januari en statsbidragsökning på 5 miljarder 
kronor (varav 3,5 till kommunerna och 1,5 till regionerna) i vårändringsbudgeten. 2 april 
aviserades om ytterligare 15 miljarder kronor, som ett generellt statsbidrag för innevarande 
år, i syfte att stödja kommuner och regioner i den pågående coronapandemin. Riksdagen 
förväntas ta beslut om förslaget i juni och om det går igenom betalas statsbidraget ut 
därefter. 

- 19 februari fattade riksdagen beslut om en ytterligare höjning av det generella statsbidraget 
med 2,5 miljarder kronor (varav 1,75 miljarder kronor till kommunerna och 0,75 miljarder 
till regionerna). Pengarna betalades ut, som en engångsutbetalning i kronor per invånare 
den 20:e mars. 

- För kommande år, 2021 och 2022, avser regeringen att skjuta till 12,5 miljarder kronor till 
kommuner och regioner utöver vad som tidigare har beslutats.

Den 18 maj aviserade regeringen och samarbetspartierna ytterligare 6 miljarder kronor för 2020 i 
statsbidrag. Denna avisering kom i ett sent skede i bokslutsarbetet och har därför inte beaktats 
varken i tertialbokslutet eller i det här dokumentet. Fördelningen av detta aviserade tillskott är 3 
miljarder vardera till regioner respektive kommuner. Tillskottet kommer, enligt debattinlägget, att 
föreslås i en extra ändringsbudget som ska överlämnas till riksdagen. I budgetpropositionen för 
2021 avser man att återkomma i frågan om kommunsektorns behov för kommande år. 
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Sammanställning av effekter på kommunens skatteintäkter

2020 Riket   
Miljarder

Kommuner 
Miljarder

Vaxholm 
Miljoner

Aviserade statsbidrag i januari (innan Corona) 5 3,5 4,06
Beslutade statsbidrag i februari (innan Corona) 2,5 1,75 2,03
Aviserade statsbidrag den 2 april (under Corona) 15 10,5 12,19
Kompensation för regelförändringar, avsättning till 
periodiseringsfond (under Corona) 5,25 6,10

Summa 22,5 21,0 24,38

Försämrad skatteprognos december 2019 (innan 
Corona)   -4,35

Försämrad skatteprognos februari (innan Corona)   -1,70
Försämrad skatteprognos april (under Corona) -18,95
Summa   -25,0

Totalsumma   -0,62

Kompensation för merkostnader som kopplas till coronaviruset
Den 2 april gav regeringen och samarbetspartierna besked om att anslaget för merkostnader inom 
hälso- och sjukvården till följd av coronaviruset höjs från tidigare utlovade 1 miljard till 3 miljarder 
kronor. SKR framförde kritik mot regeringens förordning med detaljregler som gäller för att 
kommuner och regioner ska få ta del av ersättningen och pekade i en hemställan på att flera 
justeringar måste till. Vid en pressträff den 12 maj aviserade regeringen förändringar om anslaget 
för merkostnader inom hälso- och sjukvården. Ytterligare 2 miljarder kronor tillförs anslaget som 
därmed uppgår till 5 miljarder totalt. Regeringen har angett att detta är den uppskattning som idag 
kan göras av kostnaden men att beloppet inte är ett takbelopp. Regeringen aviserade en ändring av 
förordningen så att medel kan sökas för merkostnader från och med den 1 februari och ansökan 
kan göras från och med 30 augusti. SKR inväntar nu den ändrade förordningen och de ändringar av 
Socialstyrelsens föreskrifter om verkställighet av förordningen. Det gäller bland annat hur 
ansökningsförfarandet ska gåt till med avseende på tidpunkter för ansökan och andra praktiska 
frågor. 

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april 
och maj månad. Förslaget ingår i regeringens extra ändringsbudget som presenterats med 
anledning av det nya coronaviruset. Åtgärden genomförs genom att reglerna för det befintliga 
stödet Ersättning för höga sjuklönekostnader blir mer generösa. Under 2019 har kommunen haft en 
genomsnittlig sjuklönekostnad på 380 tkr i månaden. Med bakgrund av detta kan vi anta att 
ersättningen förmodligen kommer att vara cirka 760 tkr eller mer för två månader. Regeringen och 
samarbetspartierna har den 7 maj föreslagit en förlängning under juni-juli. Därefter har man 
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föreslagit ett högkostnadsskydd för höga sjuklönekostnader fram till 30 september. Hur hög 
kompensationen genom detta högkostnadsskydd kommer att vara är i dagsläget oklart. 

Tidsbegränsad nedsättning av sociala avgifter
Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om en tidsbegränsad nedsättning av sociala avgifter. 
Detta innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. Syftet är att 
lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset. Nedsättningen gäller även 
för kommuner och regioner, det finns ingen begränsning så länge företaget eller organisationen är 
registrerad arbetsgivare. Förslaget innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av 
arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till 
och med 30 juni 2020. Den ekonomiska lättnaden för arbetsgivaren är ca 5 tkr per anställd och 
månad vilket innebär minskade arbetsgivarkostnader på 600 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Utökade öppettider förskola
Just nu undersöks behovet gällande utökad öppettid till 18:00 vardagar vilket innebär en 
merkostnad i personaltimmar om cirka 12 timmar i veckan totalt för hela förskoleområdet och ca 10 
tkr per månad.

Om läget förvärras kan det bli aktuellt med öppethållande till 22:00 vardagar och 06:00-22:00 på 
helger men då på en förskola. Detta kommer att erbjudas barn till föräldrar där båda har 
samhällsviktig funktion. Om detta sker kommer även måltidsenheten att få utökade kostnader då 
barn och personal ska äta, dessa måltider förväntas dock förberedas i köken under ordinarie 
arbetstid. Beroende på barnantal bestäms vilken bemanning som krävs. Bedömningen just nu är att 
behovet är lågt. Kostnadsbedömningen med det vi vet idag är 0- 50 tkr per månad. Undersökningen 
pågår och om behovet skulle förändras kommer det att redovisas till nästa bokslut.

Måltidskostnader
Skolorna och förskolorna har en elev- och personalbortfall som gör att vi kan räkna med något 
minskade livsmedelsinköp. Om skolorna stänger måste vi räkna med att skolor och förskolor delvis 
ändå måste hållas öppet pga. barn, vars föräldrar har samhällsbevarande arbeten, ska beredas 
plats. Kommunens avtalade livsmedelsleverantör har aviserat om höjda priser pga. det rådande 
läget. Kostenheten, upphandlingsenheten tillsammans med andra berörda kommuner för en dialog 
med leverantören angående frågan. I dagsläget går det inte att räkna med några större besparingar 
inom kostverksamheten.

Skolskjuts
Vaxholm har fast pris och beställer persontransporter en månad i taget. Vi kan antingen beställa 
samåkning som är billigare eller enskilda transporter som är dyrare per person. Sverigetaxi har 
kontaktat kommunen och vill göra om samåkningarna till enskilda transporter pga. arbetsmiljöskäl. 
Kommunen behöver dock inte betala extra för detta. En besparing på skolskjutsen kan bli aktuell 
om skolorna stängs ned helt under en längre tid. 
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Hur gör man med grundbeloppet om skolorna och förskolorna stänger ned? 
SKR anser att bidrag ska fortsätta att betalas ut även om en fristående verksamhet hamnar i ett läge 
där det tillfälligt/under en viss period inte går att bedriva verksamheten som normalt. Detsamma 
gäller interkommunal ersättning om kommunal verksamhet hamnar i samma läge.

Vad händer med barnomsorgsavgifterna om förskolorna stänger ned? 
Kommunen ska betala tillbaka avgiftsbelagd verksamhet såvida det inte endast handlar om enstaka 
dagar. Platsinnehav anses vara ett civilrättsligt avtal och om den tjänst (platsen) som avtalet avser 
inte erbjuds kan kommunen inte ta ut avgift för den. De närmare formerna för återbetalningen 
avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar. För Förskola och 
Fritids i Vaxholms egen regi innebär det ca 1 mnkr per månad om allt ska betalas tillbaka. Om vi 
antar att stängningen av skolan även innefattar Kulturskolans aktiviteter så är det ca 100 tkr 
ytterligare per månad.

Socialnämnden

Förbrukningsmaterial
Det som köps in är framförallt handdesinfektion, handskar, skyddskläder (rockar, förkläden), 
munskydd (dyrare variant som klarar covid-19 smitta). All den utrustningen är till för om vi får 
smitta på särskilt boende, hemtjänsten eller annan verksamhet. Omfattningen är svår att bedöma i 
nuläget, allt beror på om och hur många som eventuellt smittas och hur länge det pågår. Fram till 
och med mitten på april månad har vi beställt skyddsutrustning för cirka 630 tkr varav material för 
cirka 320 tkr har levererats vid april månads utgång. 

Ett par leverantörer har meddelat tillfälligt ökade priser för produkter med hög efterfrågan, 
exempelvis filtrerande halvmasker, skyddsdräkter, vissa skyddsglasögon, vissa visir en del 
engångsmaterial, ytdesinfektion och handdesinfektion. 

Utöver detta har även priserna ökat för en del ordinarie förbrukningsmateriel. Prisökningen för 
ordinarie förbrukningsmaterial innebär cirka 30 tkr i ökade kostnader per månad jämfört med 
priserna innan Corona. 

Utökat kommunalt ansvar
Region Stockholm (beslutsfattare RSSL) har fattat beslut om att patienterna ska vårdas kvar i det 
särskilda boendet och i möjligaste mån ska SÄBO ta hand om medicinska komplikationer och 
medicinska försämringstillstånd på plats med stöd av ordinarie medicinsk kompetens (läkarinsatser i 
SÄBO och ASIH) Det kan bli en situation att särskilt boende då behöver beställa hem 
sjukvårdsmaterial som de annars inte har på lager. Det gäller särskilt på material för att förbättra 
syresättning tex syrgasgrimma eller engångsmaterial till andningsmaskiner etc. Omfattning av det är 
svårt att bedöma och därmed även kostnaden.

Brist på korttidsplatser
Det finns en risk för att korttidsplatserna inte räcker till. Om ett behov av ytterligare korttidsplatser 
skulle uppstå kommer det att innebära cirka 2 500 kr per dygn/plats. Alternativt beslut om 
omfattande hemtjänst (troligen över 90 timmar per månad). 
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Matleveranser
Från och med 6 april hjälper Vaxholms stad till med matleveranser till kommunens riskgrupper. 
Leveransen kostar ingenting för invånaren. Varorna hämtas upp av befintlig personal i kommunen 
och körs ut i kommunens kylbil. Kostnaden för kommunen är cirka 14 tkr i månaden och består av 
drivmedel, slitage på bil samt personalkostnad.   

Ekonomiskt bistånd
Den första gruppen som drabbas är de som har gått ut på extratjänster eller andra subventionerade 
anställningar som sannolikt inte kan fortsätta. Ekonomiskt mest fördelaktigt för kommunen 
avseende de individer som har extratjänster/introduktionsjobb inom kommunens verksamheter (ca 
8 personer) är att låta dem gå kvar på insatsen eftersom Arbetsförmedlingen då fortsatt står för 
merparten av deras kostnader. Att avsluta insatserna och låta dem gå tillbaka till försörjningsstöd 
vore ekonomiskt ofördelaktigt för kommunen. 

För de som har a-kassa och som blir varslade och uppsagda går det inte att avgöra hur många av 
dem som kommer bli aktuella hos oss inom 6 – 8 månader. Viktigt att ha med sig är att det finns ett 
stort egenansvar, där den enskilde ska ha gjort allt den kan för att själva klara sin försörjning, innan 
det är aktuellt med försörjningsstöd. Förhoppningen är att ekonomin kommer hinna återhämta sig 
så pass på den tiden att de kommer hinna skaffa sig nya jobb innan de behöver söka stöd hos 
kommunen.

Fram till april månad har vi sett en viss ökning av ansökningar om ekonomiskt bistånd från personer 
som ej tidigare varit aktuella för kommunen. Detta kan vara en signal på ett ökat behov i framtiden. 
Det är fortfarande för tidigt att dra en definitiv slutsats.

Vi kommer ha ett extra öga på nyansökningar av personer som inte varit aktuella hos oss sedan 
tidigare och följa den utvecklingen noga.

Ökade personalkostnader
Våra verksamheter kan vid tillfällig frånvaro omfördela arbetsuppgifter och bedriva verksamheten 
utan större inverkan. Vid ett eventuellt utbrott kommer bemanningen att utökas med extra 
personal till en merkostnad på cirka 250 tkr per månad. Hur stor eller liten kostnaden blir beror på 
utbrottets omfattning.

Utöver det har myndighetens biståndshandläggare under mars månad haft jour under helger till en 
kostnad på 13 tkr. Anledningen till detta är ett beslut av krisledningen för att följa Region 
Stockholms krav på biståndshandläggning även under helgen. Jourbemanningen kommer att 
fortsätta till en kostnad på cirka 13 tkr per månad fram till att något annat beslutas.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Lokaluthyrning och bidrag till föreningar
Fritidsansvaret hyr bland annat ut idrottshallar till föreningar, ungdomsverksamhet och 
privatpersoner. Inga avbokningsregler finns vilket innebär förlorade intäkter i de fall där 
hyrestagaren väljer att ej nyttja lokalen. Privatpersoner faktureras direkt efter varje tillfälle. För 
perioden januari till april uppgår hyresintäkterna från privatpersoner till cirka 13 tkr. Föreningar och 
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idrottsverksamhet faktureras efter terminens slut för den tid de har utnyttjat lokalerna. Från och 
med mitten av mar har nästan all verksamhet avbrutits eller bedrivits utomhus. De förväntade 
intäkterna är cirka 100 tkr per månad. Till och med april uppskattas intäktsbortfallet till cirka 150 
tkr. 

Lokalhyra och anstånd för näringsidkare
SKR anser att det finns möjlighet att besluta om anstånd på hyreskostnader för lokaler och arrenden 
under förutsättning att likabehandlingsprincipen efterlevs. Det innebär objektivitet och att inga 
enskilda näringsidkare får särskilt stöd. Vaxholms kommun ger anstånd på hyran respektive 
arrendekostnaden till näringsidkare upp till 50 tkr i 30 dagar. Ansökan ska ske skriftligen till 
Fastighetsenheten respektive Tekniska enheten där det framgår hur mycket de behöver i anstånd 
och orsak. Anstånd beslutas i varje enskilt fall. I samband med bokslut sammanställs storleken på 
det totala utstående anståndet. Beviljande utstående anstånd till och med april uppgår till 64 tkr. 

Övriga påverkningar inom nämnden
Kulturansvaret har ställt in teaterföreställningar och fortsätter att ställa in evenemang under 
sommaren vilket leder till minskade kostnader. Teatern är till 50% finansierat av landstinget men 
kulturansvaret får till och med april bära kostnader till 42 tkr till följd av avbokningarna. 
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§ 94 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2020-04-30

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Informationen noteras till protokollet. 
2. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns räntebindningstid för den redovisade perioden godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet. 

Informationen nedan avser situationen per 2020-04-30.

1. Aktuell likviditetssituation

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens 
budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av 
semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 60 – 180 mnkr. 

På kontot fanns per 2020-04-30 ett belopp på 45,6 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 70,6 mnkr.

Vi håller oss därmed inom ramen för likviditetsreserven. 

2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank.

3. Utlåning till bolag

Staden har en långfristig lånefordran på 11,9 mnkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden 3 AB. 
Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB är 0,7 mnkr. 

4. Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 410,0 mnkr per 2020-04-30. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest. 

Av lånen löper 24 % till fast ränta, 76 % till rörlig ränta. 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 68% till fast ränta, 32% till rörlig ränta.

5. Skuldportföljens kapitalbindning

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att 
denne har krediten under en bestämd löptid. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2020-04-30 är 
1,87 år.

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2020-04-30 är 0,83 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 2,12 %.
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Kommunen håller sig inte inom finanspolicyns ramar om en räntebindningstid på 1-4 år. 

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en 
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt.

Vaxholms stad har 180,0 mnkr i ränteswappar per 2020-04-30, samtliga med Nordea som motpart. 

8. Leasing

Staden har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan.

Avgifter på avtal inom ett år    3 092 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år    2 529 tkr

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden 
har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare.

Låntagare Belopp Kreditgivare

Vaxholmsvatten AB 98,0 mnkr Nordea 
Roslagsvatten AB 2,0 mnkr Nordea
Totalt 100,0 mnkr

10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2020-05-27/§ 15
Tjänsteutlåtande, Vaxholms stads finansiella verksamhet 2020-04-30, 2020-05-19

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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§ 15 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2020-04-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta

1. Informationen noteras till protokollet. 
2. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns räntebindningstid för den redovisade perioden godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet. 

Informationen nedan avser situationen per 2020-04-30.

1. Aktuell likviditetssituation

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens 
budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av 
semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 60 – 180 mnkr. 

På kontot fanns per 2020-04-30 ett belopp på 45,6 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 70,6 mnkr.

Vi håller oss därmed inom ramen för likviditetsreserven. 

2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank.

3. Utlåning till bolag

Staden har en långfristig lånefordran på 11,9 mnkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden 3 AB. 
Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB är 0,7 mnkr. 

4. Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 410,0 mnkr per 2020-04-30. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest. 

Av lånen löper 24 % till fast ränta, 76 % till rörlig ränta. 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 68% till fast ränta, 32% till rörlig ränta.

5. Skuldportföljens kapitalbindning

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att 
denne har krediten under en bestämd löptid. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2020-04-30 är 
1,87 år.

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2020-04-30 är 0,83 år.
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Snitträntan uppgår per detta datum till 2,12 %.

Kommunen håller sig inte inom finanspolicyns ramar om en räntebindningstid på 1-4 år. 

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en 
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt.

Vaxholms stad har 180,0 mnkr i ränteswappar per 2020-04-30, samtliga med Nordea som motpart. 

8. Leasing

Staden har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan.

Avgifter på avtal inom ett år    3 092 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år    2 529 tkr

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden 
har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare.

Låntagare Belopp Kreditgivare

Vaxholmsvatten AB 98,0 mnkr Nordea 
Roslagsvatten AB 2,0 mnkr Nordea
Totalt 100,0 mnkr

10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Vaxholms stads finansiella verksamhet 2020-04-30, 2020-05-19

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman
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Tjänsteutlåtande
2020-05-19

Änr KS 2020/114.049
1 av 3

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Vaxholms stads finansiella verksamhet 2020-04-30

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Information noteras till protokollet. 
2. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns räntebindningstid för den redovisade perioden godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet. 

Informationen nedan avser situationen per 2020-04-30.

1. Aktuell likviditetssituation

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens 
budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av 
semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 60 – 180 mnkr. 

På kontot fanns per 2020-04-30 ett belopp på 45,6 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 70,6 mnkr.

Vi håller oss därmed inom ramen för likviditetsreserven. 

2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank.

3. Utlåning till bolag

Staden har en långfristig lånefordran på 11,9 mnkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden 3 AB. 
Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB är 0,7 mnkr. 

4. Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 410,0 mnkr per 2020-04-30. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest. 

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Tjänsteutlåtande
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Av lånen löper 24 % till fast ränta, 76 % till rörlig ränta. 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 68% till fast ränta, 32% till rörlig ränta.

5. Skuldportföljens kapitalbindning

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att 
denne har krediten under en bestämd löptid. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2020-04-30 är 
1,87 år.

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2020-04-30 är 0,83 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 2,12 %.

Kommunen håller sig inte inom finanspolicyns ramar om en räntebindningstid på 1-4 år. 

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en 
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt.

Vaxholms stad har 180,0 mnkr i ränteswappar per 2020-04-30, samtliga med Nordea som motpart. 

8. Leasing

Staden har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan.

Avgifter på avtal inom ett år    3 092 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år    2 529 tkr

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden 
har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare.

Låntagare Belopp Kreditgivare

Vaxholmsvatten AB 98,0 mnkr Nordea 
Roslagsvatten AB 2,0 mnkr Nordea
Totalt 100,0 mnkr

10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.
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Tjänsteutlåtande
2020-05-19

Änr KS 2020/114.049
3 av 3

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Vaxholms stads finansiella verksamhet 2020-04-30, 2020-05-19

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-06-04

Änr KS 2020/106.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 72 Årsbokslut 2019 för Samordningsförbundet Roslagen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Roslagen godkänns. 
2. Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Södra Roslagen startades 2014. I förbundet ingick Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Region Stockholm, Täby kommun och Österåkers kommun. Från och med årsskiftet 
2018/2019 övergick förbundet till Samordningsförbundet Roslagen och utökades med kommunerna 
Danderyd, Norrtälje, Vallentuna och Vaxholm. 

Förbundets uppdrag är att stödja lokal samverkan mellan myndigheter inom rehabiliteringsområdet och 
erbjuda möjlighet till gemensam finansiering av rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska avse individer 
som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att deltagarna uppnår eller 
förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete. 

Förbundsstyrelsen har överlämnat årsredovisningen för verksamhetsåret 2019. Styrelsen redovisar att 
Samordningsförbundet under 2019 har uppfyllt sitt uppdrag genom att besluta om arbetsordning och 
finansiering av insatser för att stödja samverkan mellan medlemsparterna. Förbundet har hållit sig till 
beslutad verksamhetsplan och budget. 

Årets resultat uppgår till plus 2,0 mnkr (2018 minus 0,6 mnkr). 

Revisorernas granskning av årsredovisningen framgår av revisionsrapporten daterad 31 mars 2020. I 
revisionsrapporten framgår, av revisorernas utlåtanden, att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av samordningsförbundets finansiella ställning per den 31 december 2019. Revisorerna bedömer 
sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Roslagen har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.    

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-05-13
Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Roslagen
Revisionsrapport, 2020-03-31

Kopia på beslutet till
För kännedom: Samordningsförbundet Roslagen
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Tjänsteutlåtande
2020-05-13

Änr KS 2020/106.106
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Årsbokslut 2019 för Samordningsförbundet Roslagen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Roslagen godkänns. 
2. Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Södra Roslagen startades 2014. I förbundet ingick Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Region Stockholm, Täby kommun och Österåkers kommun. Från och med årsskiftet 
2018/2019 övergick förbundet till Samordningsförbundet Roslagen och utökades med kommunerna 
Danderyd, Norrtälje, Vallentuna och Vaxholm. 

Förbundets uppdrag är att stödja lokal samverkan mellan myndigheter inom rehabiliteringsområdet och 
erbjuda möjlighet till gemensam finansiering av rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska avse individer 
som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att deltagarna uppnår eller 
förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete. 

Förbundsstyrelsen har överlämnat årsredovisningen för verksamhetsåret 2019. Styrelsen redovisar att 
Samordningsförbundet under 2019 har uppfyllt sitt uppdrag genom att besluta om arbetsordning och 
finansiering av insatser för att stödja samverkan mellan medlemsparterna. Förbundet har hållit sig till 
beslutad verksamhetsplan och budget. 

Årets resultat uppgår till plus 2,0 mnkr (2018 minus 0,6 mnkr). 

Revisorernas granskning av årsredovisningen framgår av revisionsrapporten daterad 31 mars 2020. I 
revisionsrapporten framgår, av revisorernas utlåtanden, att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av samordningsförbundets finansiella ställning per den 31 december 2019. Revisorerna bedömer 
sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Roslagen har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.    

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Tjänsteutlåtande
2020-05-13

Änr KS 2020/106.106
2 av 2

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-05-13
Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Roslagen
Revisionsrapport, 2020-03-31

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Samordningsförbundet Roslagen
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Inledning – Ordförande har ordet  
 

Samordningsförbundet Södra Roslagen övergick från och med årsskiftet 2018/ 2019 till 
Samordningsförbundet Roslagen. Året har präglats av en utökning med fyra nya kommuner, 
Danderyd, Norrtälje, Vallentuna och Vaxholm. Förbundet har ägnat mycket tid under våren åt 
utbildning och information för att involvera de nya medlemmarna i hur vi gemensamt ska 
utveckla förbundet. Styrelsen besökte även den nationella FINSAM-konferensen i Stockholm.  
 
Både styrelsen, kansliet och medlemmarna har velat bistå med erfarenhet för att snabbt få 
organisationen effektiv för alla medlemmar. Tillsammans utformades en ny gemensam vision, 
värdegrund och prioriteringar för förbundet.   
 
Under våren fick styrelsen en detaljerad presentation av förbundets insatser med tyngdpunkt 
på vår individinsats i  MIA- projektet. I dialog med europeiska socialfonden fick vi möjlighet att 
inkludera våra nya kommunmedlemmar redan från hösten. Projekt MIA Roslagen har t o m den 
31 december 2019 haft 164 unika deltagare, varav 127 personer avslutats. 36% har gjort en 
stegförflyttning närmare arbetsmarknaden och 21% har avslutats mot arbete eller studier. 
Under tidig höst tillsattes en ny projektledare för MIA och ny projektpersonal i de fyra nya 
medlemskommunerna.  
 
Under året har vår förbundschef varit delvis föräldraledig. Samtidigt har hon sett till att på 
styrelsens uppdrag förbereda och genomföra såväl strukturella aktiviteter som insatser på 
individnivå. Den framtida ESF-finansieringen har blivit godkänd för förlängningen av MIA- 
projektet fram till 2022.  Kansliet har med utökningen av förbundet och MIA-projektet  fått en 
förstärkning i form av en redovisningsekonom. 
 
Vi anser oss vara väl förberedda att fortsätta arbeta med MIA- projektet tillsammans med våra 
sex kommuner i Samordningsförbundet Roslagen och jag ser fram emot att det framtida 
samarbetet ska visa fortsatta goda resultat som bidrar till samhällsekonomiska vinster genom 
en effektiv samverkan utifrån individens behov. 

 
 
 
Lotta Lindblad Söderman 
Ordförande 
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1.0 Förvaltningsberättelse  
 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling 
samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019.   Till redovisningen hör 
två bilagor, en sammanställning om förbundets individinsats MIA projektet och en bilaga som 
ger en översikt av årets större genomförda aktiviteter i kansliet, beredningsgruppen och 
styrelsen 
 
 

Sammanfattning av verksamhetsåret 2019 
 

Ekonomiskt resultat: 
 Förbundet hade under 2019 verksamhetskostnader som uppgick till 6,69 milj.kr. Intäkter 

uppgick till 8,67 milj.kr, varav 6 milj.kr utgjorde medlemsbidrag och 2,66 milj.kr utgjordes 
av medfinansiering från Europeiska socialfonden.   

 

Aktivitet på strukturnivå: 
 Utökat förbund med de fyra angränsande kommunerna Danderyd, Norrtälje, Vallentuna 

och Vaxholm 
 

 Kartläggning av förbundets/medlemmarnas målgrupp och samverkansbehov. 
 

 Vårddialogen har utökats med en insatsansvarig med uppdrag att utveckla samarbetet 
med de lokala vårdgivarna. 

 
 Förbundet har arrangerat två gemensamma forum med sammanlagt 124 besökare. 

 
 I den Digitala insatskatalogen finns 10 lokala insatser registrerade.  

 
 Arbetsgrupp Samsyn Sjukskrivna utan sjukpenning (SAMSUS) med syfte att skapa 

samsyn kring till målgruppen ”sjukskrivna utan sjukpenning”. Arbetsgruppen har planerat 
och genomfört två kunskapsökningsinsatser. 
 

 Förbundet gett stöd till Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) genom upphandling 
av arbetsträningsplatser för deltagare i projekt MIA Roslagen samt deltagit i Stockholms 
Läns nätverk för  utvecklingen av Arbetsintegrerande sociala företag . Genom dessa 
nätverk har förbundet delfinansierat ASF-dagen i Stockholms län.  

 
 

Resultat på individnivå: 

 Projekt MIA Roslagen har fram till och med 31 december 2019 haft 164 unika deltagare 
varav 127 personer avslutats. 36% av deltagarna har gjort en stegförflyttning närmre 
arbetsmarknaden och 21 % har avslutas mot arbete eller studier. 
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1.1 Om Samordningsförbundet 
Enligt förbundsordningen är förbundets ändamål att; inom kommunerna 
Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna Vaxholm och Österåkers geografiska 
område, arbeta med finansiell samordning av insatser mellan huvudmännen 
inom rehabiliteringsområdet. Insatserna ska avse individer som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att deltagarna uppnår eller 
förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete.  För att 
lyckas med detta krävs ett stort och samlat engagemang från samtliga 
medlemmar.   
 

Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades den 7 maj 2014 med 
kommunerna Österåker och Täby. Förbundet utökades den 1 januari 2019  
med Danderyd, Norrtälje, Vaxholm och Vallentuna kommun. I samband med 
utökningen byte förbundet namn till Samordningsförbundet Roslagen. 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) samt utifrån den förbundsordning som 
beslutats av samordningsförbundets medlemmar.    
 

Organisation 
 

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan, Region Stockholms samt kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och 
Österåkers kommun som medlemmar.  Förbundets organisation består av en styrelse som utses av 
medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli och en beredningsgrupp bestående av tjänstemän från 
medlemmarna som verkställer styrelsen beslut om finansiering av strukturpåverkande- och 
individinriktade insatser.  Samordningsförbundets och styrelsens förvaltning granskas av revisorer för 
varje medlems räkning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Organisationsskiss 

 

Uppdrag  
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera 
insatser som bedrivs av de samverkande parterna.  Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser 
som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. 
Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.   
 

Samordningsförbundet uppdrag enligt förbundsordningen är att :  
• Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.  
• Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. 
• Stödja samverkan mellan samverkansparterna. 
• Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde. 
• Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas. 
• Besluta om förbundets arbetsordning. 
• Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet. 

• Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.  

Medlemmar Revisorer 

Styrelse 

Administrativt kansli Beredningsgrupp 

Utvärdering av verksamhet 

*Strukturpåverkande insatser             *Individinriktade insatser 
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Mål  
 

Långsiktigt mål 
• Möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering (ex. metoder, arbetssätt). 

• Bidra till samhällsekonomiska vinster (effektivare välfärdsarbete, minskade behov av 

rehabiliteringsinsatser och minskat behov av offentlig försörjning). 

• Utveckla en gemensam helhetssyn utifrån förbundets uppdrag och utifrån individens behov.  

• Vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering (bidra till att individen får rätt insats och ökar 

sin möjlighet till egen försörjning genom arbete och/eller studier).  

• Bidra till effektivare arbetssätt inom rehabiliteringsområdet (genom att ex. undvika dubbelarbete 

och möjliggöra gemensamma sätt att hantera problem som kan uppstå). 

 

Kortsiktiga målet för 2019 var att : 

• ta fram en gemensam vision och prioriteringsordning. 

 
 
Verksamhetsidé och vision 
 

Samordningsförbundets har under 2019 tagit fram verksamhetsidé att vidareutveckla, och främja 
samverkan mellan medlemmarna och andra partners för att medborgare som behöver ett samordnat 
stöd ska få bättre förutsättningar till egen försörjning. Insatser som bedrivs ska främjar målgruppen 
”människor som riskerar1 långvarigt2 bidragsberoende”.  Vid behov prioriteras unga vuxna och 
nyanlända kvinnor. Alla insatser som förbundet startar ska utgå från en behovsanalys, formulerade 
SMARTA3 mål och innehålla en plan för uppföljning av insatsens effekt.  Såväl stegförflyttning som egen 
försörjning ska uppmärksammas.  Förbundets vision är att stärka individens förmåga till egen 
försörjning och ska arbeta utifrån värdegrunden: 
 
                                     Tilltro           – till parterna och individerna  
               Individfokus – med utgångspunkt i medborgarens behov  

               Nyskapande  – med öppenhet för inkluderande och kreativa lösningar  

               Gemensamt  – samverkan för rätt insats  

                                                        
1 Individer som uppfyller en eller flera av följande: 55+ år, utan gymnasieutbildning,  funktionsnedsättning 
2 Med långvarigt menas mer än ett år 
3 Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Attraktiva 
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1.2 Förbundets verksamhet 
 

Året 2019 har präglats av utökningen och inkluderingen av förbundets fyra nya kommunmedlemmar.  
I dialog med euroepiska socialfonden bereddes väg för de nya medlemmarna att redan under hösten delta i 
den pågående individinsatsen MIA-(Södra)Roslagen.  Individinsatsen, som återigen har varit en stor del av 
förbundets verksamhet. Under hösten förbereddes det och arbetades fram en förlängning av MIA-
projektet, från juni 2020 till december 2022.   
 
En stor utmaningar under året har varit att hantera utökningen, vakanser och tillsättning av personal i 
förbundets och i insatserna , bland annat har förbundschef varit (deltid) föräldraledig, rekrytering av 
insatsansvarig till Vårddialog och projektledare till Mia samt tillsättning av projektpersonal i de fyra nya 
kommunerna från hösten. Dessutom vakant Förbundsamordnare samt tillsättning av redovisningsekonom. 
Detta avspeglar sig även i det ekonomiska utfallet genom ett högre eget kapital än beräknat 

 
Översikt över förbundets verksamhet 
 

Administrativ kansliverksamhet  
Uppdrag att verkställa styrelsens beslut om mål, riktlinjer, arbetsordning, finansiering av insatser 
Mål att skapa och stödja en långsiktig struktur för samverkan mellan parterna samt sköta förbundets 
ekonomiförvaltning och upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning 
 
Utvärdering av verksamhet  
Uppdrag att följa upp och utvärdera insatserna genom: Indikatorenkäter, Statens uppföljningssystem (SUS) 
Externa utvärderare SWECO (MIA-projektet) och Effektstudie av MIA 
 
Strukturpåverkande insatser 
Mål att bidra till att utveckla samverkan, ett effektivare arbetssätt och en helhetssyn mellan medlemmarna 
genom insatser: Arbetsgrupp SAMSUS4 , Vårddialog , Gemensamma forum, Digital Insatskatalog och Stödja 
utveckling av ASF5 
 
Individinriktade insatser  
Mål att vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering och en helhetssyn mellan medlemmarna 
genom insatsen: ESF projekt MIA6 - Delprojekt Roslagen 
 

 
Översikt Verksamhetsutveckling de senaste åren 
 

Ekonomi 2019  2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens intäkter            (milj.kr) 8,67 4,68 4,13 2,32 2,44 

Verksamhetens kostnader        (milj.kr) 6,38 5,11 3,68 3,02 1,76 

Årets resultat                               (milj.kr) 1,98 -0,59 0,45 -0,70 0,68 

      

Genomsnitt antal personalresurser7 :      

    -Kansliet 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

    -strukturinsatser 0,5 - - - - 

    -individinsatser 7,0 4,0 4,0 3,0 2,5 

 
 
  

                                                        
4 SAMsyn Sjukskrivna Utan Sjukpenning 
5 Arbetsintegrerande Sociala Företag 
6 Mobilisering Inför Arbete 
7 Redovisas i antal personalresurser sammanlagt och ej i antal personer som är verksamma. 

83



 

9 

Beskrivning av verksamhet och resultat 
Redovisning av resultat och effekter relaterat till Samordningsförbundets uppdrag och mål för 
verksamheten och beslutad budget.  
 

Målgrupper aktuella i verksamheten 
Insatsverksamhet inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och syftar till att deltagarna uppnår, eller förbättrar, sin förmåga till egen 
försörjning genom förvärvsarbete.  
• Förbundets huvudmålgrupp är medborgare (16-64 år) boende i någon av medlemskommunerna som behöver 

samordnat stöd från parterna för att komma vidare till arbete eller studier.  

• Sekundär målgrupp för förbundet är medlemsorganisationerna och dess tjänstemän. Insatser riktade till den 

sekundära målgruppen ska gynna huvudmålgruppen. 
 

Uppföljning av verksamheten 
Förbundet har ansvar att följa upp och utvärdera de av förbundet finansierade insatserna. Detta görs med 
nedanstående utvärderingsverktyg. Se respektive insats för resultat. 
 

• Statens uppföljningssystem (SUS). 
Samordningsförbund ska redovisa alla insatser kopplade till en kostnad i statens uppföljningssystem.  
Förbundet registrerar antalet deltagare i de strukturella och i de operativa insatserna. 

• Indikatorsenkäter 
Nationella nätverket för samordningsförbund har tagit fram utvärderingsindikatorer för att mäta 
samverkan samt effekterna av förbättrad finansiell samordning. Instrumentet bygger på enkäter till 
deltagare, personal och  styrgrupper i förbundets operativa insatser samt till förbundets styrelse. 

• Externa utvärderare 
ESF projektet MIA utvärderas länsövergripande från våren 2019 av SWECO.  
 

 

Uppföljning och resultat - Administrativ kansliverksamhet 
Målet är att förbundet ska skapa en långsiktig struktur i samverkansarbetet mellan medlemmarna. Kansliet 
ansvarar för att planera, följa upp och verkställa styrelsens beslut samt ansvarar för förbundets 
ekonomiska förvaltning.   
 

Långsiktig struktur för samverkan 
 

På lokal nivå har kansliet varit sammankallande till styrelsesammanträden och beredningsgruppsmöten.  
• Förbundet genomförde medlemsdialog den 11 november . 
• Styrelsen har under 2019 fattat beslut om verksamhet och på vilket sätt förbundets medel ska 

användas. De har haft 7 protokollförda möten.  Styrelsen och beredningsgruppen har haft två 
gemensamma sammankomster, delårsavstämning den 28 augusti och årsavslut den 26 november. 

• Samordningsförbundets årsredovisning med räkenskaper samt styrelsens förvaltning granskas av 
revisorer för varje medlems räkning. Under året har ett nytt revisorsbiträde upphandlats och nya 
revisorers tillsats. Under året har nytt revisorsbiträde upphandlats och nya revisorers tillsats. 

• Beredningsgruppen har 2019 haft 6 sammanträden och förberett ärenden till styrelsen. 
För överblick av årets sammanträden och innehåll se bilaga 1. 
 

På länsnivå samverkar förbundscheferna genom kontinuerliga träffar sinsemellan för kunskapsutbyte och 
för att gemensamt driva den regionala utvecklingen av finansiell samordning. Förbundschefen ingår i 
styrgruppen för det länsövergripande Mia-projektet. Mias delprojektledare träffas i länsövergripande 
projektledarträffar.  
 

På nationell nivå är förbundet medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och tar del av 
deras nationella samarbete. Förbundet har även närvarat vid den Nationella konferensen för 
samordningsförbund som anordnas av nationella rådet för FINSAM lagstiftningen. 
 

Förbundets ekonomiska förvaltning 

Med anledning av förbundets utökning rekryterades en redovisningsekonom som påbörjade sitt uppdrag i 
november 2019. 
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Uppföljning och resultat för Strukturpåverkande insatser 
De strukturpåverkande insatsernas övergripande mål är att de ska bidra till att utveckla samverkan, 
effektivare arbetssätt och en helhetssyn mellan medlemmarna. Detta för att sekundärt leda till att 
medborgare, i behov av ett samordnat stöd, får bättre förutsättningar att försörja sig själva. 
 

Kartläggning och behovsanalys  (pågående insats sedan jan 2019) 
I samband med att förbundet utvidgades genomfördes en kartläggning och behovsanalys under våren för 
att identifiera gemensamma behov- och utvecklingsområden. 
 

Vårddialog (pågående insats sedan 2016) 
Insatsansvarig tillsattes under hösten 2019. Uppdraget är att fokusera på  att utveckla samarbetet med 
psykiatrin i första hand. Informera om samordningsförbundet och pågående projekt inom förbundet som 
kan erbjudas på individnivå. Samordnaren har deltagit vid; 

 Försäkringsmedicinsk utbildning riktad till läkare och enhetschefer inom psykiatrin.  
 Träffar med rehabiliteringskoordinatorer och samverkansansvariga på Försäkringskassan.  
 Träffar med MIA-projektets medarbetare.  
 Chefsmöte på psyk.mottagningen i Norrtälje samt möte med Kson/Tiohundra i Norrtälje kommun. 

 

Gemensamma forum (pågående insats sedan 2015) 
Insatsen syftar till att medlemmars tjänstemän får gemensam information och en gemensam kompetens-
utveckling men även att bidra till att utveckla en gemensam samverkanskultur samt att främja kunskap om 
varandras verksamhet.  
• 20 februari genomfördes en introduktionsutbildning om samordningsförbund till styrelse och 

beredningsgrupp. Den följdes upp av en invigning av det utökade Samordningsförbundet Roslagen och 
föreläsning av Ingvar Nilsson om kostnaden för utanförskapet, Fredrik Moser om hur arbetsgivare 
öppnar arbetsmarknaden för personer med funktionsvariationer, Lou Rehnlund från Hjärnkoll om att 
synliggör den psykiska ohälsan i arbetslivet samt avslutades med Leif Klingensjö (SKL) om den 
kommandes Samhällsutmaningar med arbetskraftbrist. Antal deltagare under dagen 100 personer. 

• 26-27 mars finansierade del av den nationella FINSAM konferensen som 2019 var i Stockholms län. 
• 11 oktober gemensamt forum uppstarten för FINSAM veckan ”Jämt med FINSAM” med samordnings-

förbund SUVS8 , Stockholm stad och Sundbyberg.  
• 16 oktober  ”När värdering blir diskriminerade” Föreläsare Hanna Gerdes. Antal deltagare ca 24. 

 

Digital insatskatalog (pågående insats sedan 2017) 
För att bidra till ett effektivare arbetssätt och göra det enklare att hitta de stödåtgärder som finns hos olika 
medlemmar är förbundet sedan 2017 ansluten till Samordningsförbundet Centrala Östergötland digitala 
insatskatalog. Det är en katalog som samlar insatser som finns inom de anslutna samordnings-förbundens 
geografiska område. I katalogen kan handläggare och deltagare söka insatser riktade till olika målgrupper. 
Under 2019 har förbundet haft 10 lokala insatser publicerade i katalogen. 
 
Arbetsgrupp Samsyn sjukskrivna utan sjukpenning (pågående insats sedan 2018) 
Arbetsgruppen har under året bestått av 4-6 deltagare, de har planerat och genomfört två 
kunskapsökningsinsatser. 
• 9 maj, innehåll Försäkringskassan och Vården/Rehabiliteringskoordinatorerna i Norra Stockholm. 

Antal deltagare; ca 10 personer inkl. arbetsgruppen/SAMSUS 

• 9 oktober, innehåll Arbetsförmedlingen samt Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenhet från 
Kommun (Danderyd). Antal deltagare; ca 24 personer inkl. arbetsgruppen/SAMSUS 

 
Stöd till utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) (pågående insats sedan 2015) 
Anledningen till att Förbundet stödjer utvecklingen av lokal ASF är att dessa företag ses som en möjlig väg 
för medborgaren att närma sig egen försörjning.  Förbundet deltar i regionala nätverk samt ett samarbete 
med ESF-projektet ”Kugghjulet”. Lokalt har förbundets individsinsats MIA genomfört regelbundna träffar 
med verksamhetsledarna på lokala ASF. Tidigare har en 10% samordnartjänst funnits under våren 2019 
men den avvecklades under hösten på grund av pensionsavgång. 

  

                                                        
8 Sollentuna, Upplands-väsby Sigtuna 
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Uppföljning och resultat för Individinriktade insatser 
 

Det övergripande målet för insatsen är att deltagare uppnår eller förbättrar, sin förmåga till egen 
försörjning genom förvärvsarbete och/eller studier. 
 

ESF projektet MIA- Roslagen (pågående insats sedan 2016) 

Förbundet driver tillsammans med sex samordningsförbund i Stockholms län ett länsövergripande projekt 
(se bemanning bilaga 2) , MIA (mobilisering inför arbete) finansierat av europeiska socialfonden. Varje 
samordningsförbund har ett eget delprojekt och MIA Roslagen är ett av dem. Projektets genomförandefas 
startade den 1 april 2017 och löper t.o.m. maj 2020. Delprojektet vänder sig till personer (16-64 år) som 
behöver samordnat stöd för att komma vidare till arbete eller studier. Våren 2019 ingick Täby och 
Österåker i MIA Roslagen och från september 2019 utökades delprojektet till Danderyd, Vallentuna, 
Vaxholm, och Norrtälje. 
 
Projektets övergripande mål är att erbjuda samordnat stöd för att fler personer som står långt från 
arbetsmarknaden ska kunna öka sina möjligheter till arbete och egen försörjning. 

•Att 240 personer erbjuds insatser i projektet. Vilket inkluderar planering, kunskap om möjliga insatser, 
försörjning och resurser utifrån individens behov, vilket bidrar till att de närmar sig arbetsmarknaden. 
•Att minst 30 procent av deltagare en ökad egen försörjning  genom arbete eller studier  
•Att minst 40 procent av projektets deltagare kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser inom  
  Arbetsförmedlingen eller kommunen. 
•Att minst 60 procent av projektets deltagare känner en ökad makt över sin situation.  

 
Projektet MIA Roslagens Resultat från projektstart fram till och med 31 december 2019 
 164 unika deltagare (70 män, 93 kv. 1 ej angivit kön) och avslutat 127 deltagare. 
 21 % av de avslutade deltagarna har gått till arbete eller studier.21 deltagare (15 män, 6 kv.) har gått 

vidare till arbete och 6 deltagare (4 män, 2 kv.) till studier.  
 36 % av de avslutade deltagarna har gått vidare till ordinarie arbetsförberedande insats på 

arbetsförmedlingen eller inom kommunen. 46 deltagare (14 män, 32 kv.) 
Projektledningens bedömning är att vi kommer att närma oss målen under återstående projekttid. 
 

Delprojektets metod är att deltagarna först kommer i kontakt med inremitteringsteamet i MIA, genom 
remiss från handläggare eller genom egenanmälan, se personalbemanning i bilaga 2. Teamet är ett 
samverkansteam bestående av representanter från Kommunerna, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. De träffar den potentielle deltagaren tillsammans med ordinarie handläggare och 
kartlägger deltagarens behov, önskemål och förutsättningar. I samråd med deltagaren och handläggare 
erbjuder teamet lämplig insats. MIA Roslagen erbjuder följande insatser:  

• Förrehabiliterande/motiverande kurs (4 ggr/år) 
• Individuellt stöd utifrån metoderna Case Management (CM), Supported Employment (SE) eller 
   Individuell Placement and Support (IPS) 
• Arbetsträning/arbetsprövning på Arbetsintegrerande sociala företag (ASF).  

 

Samverkan med ASF och ESF-projektet ”Kugghjulet” 
Det länsövergripande MIA projektet samverkar med ESF finansierade “Kugghjulet”, som syftar till 
utveckling av arbetsintegrerade sociala företag (ASF).  Delprojektet Roslagen har tät samverkan med ASF i 
området och har genomfört en upphandling av arbetsträningsplatser i de nytillkomna kommunerna . 
 

Utvärdering och Horisontella principer  
För det länsövergripande projektet genomför, SWECO en lärandeutvärdering kring utveckling, anpassning 
och implementering av metoder och arbetssätt i, och mellan, delprojekt. Projektet följs även upp i det 
nationella uppföljningssystemet SUS, projektets utvärderingsverktyg Aventus samt genom indikators-
enkäter till deltagare, styrgrupper, projektmedarbetare och förbundets styrelse. Det länsövergripande 
projektet genomför brukarrevisioner. MIA Roslagen har en relativt jämn könsfördelning avseende 
deltagare i projektet. Enligt den analys av arbetsträningsplatsen som gjorts av det länsövergripande 
projektet framkommer att män får fler timmar och längre insatser än kvinnor samt att män i större 
utsträckning går ut i arbete än kvinnor, kvinnor däremot går i större utsträckning än män tillbaka till 
sjukskrivning. Mer detaljer i bilaga 2.  Information/rapporter om det länsövergripande projektet samt 
delprojekten finns på:  www.miaprojektet.se eller går att efterfrågas hos samordningsförbundets kansli. 
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1.3 Analys av året  
 

Utifrån samordningsförbundets uppdrag och mål har förbundet Roslagen under 2019 möjliggjort och 
inkluderat de ny anslutna kommunerna i en struktur för samverkansarbete med förhoppningar på att 
bidra till samhällsekonomiska vinster och en gemensam helhetssyn.  
 
Förbundet har under våren arbetat fram förutsättningar att inkluderat de nya medlemmarna i förbundets 
pågående europeiska socialfondfinansierade individinsats, en insats som avser att vara till nytta för att 
stärka medborgaren förmåga till egen försörjning. 
 
I verksamhetsplanen för 2019 framgick insatsmålen att: 
 
 Identifiera gemensamma behov och utvecklingsområden: 

Under våren genomfördes en kartläggning och behovsanalys av respektive medlemspart. 
 

 Informera 150 personer om förbundets verksamhet.  
Förbundet har via sina forum nått ut till sammanlagt 158 personer. 
 

 De operativa insatserna skulle rikta sig till förbundets målgrupp.  
Förbundet har under året fortsatt prioritera MIA-projektet som främjar målgruppen ”människor som 
riskerar9 långvarigt10 bidrags-beroende. Projektet har stärkt 21 människor till egenförsörjning och 6 
till studier samt 46 bedöms ha tagit ett steg närmre arbete. 
 

Förväntad utveckling 
Förlängningen av MIA projektet, MIA-vidare,  blev i slutet av året  godkänt av strukturfondpartnerskapet 
och projektet kommer att förlängas från juni 2020- juni 2022. Stödet från europeiska socialfonden 
beräknas till 47% av de stödberättigade kostnaderna. 
 
  

                                                        
9 Individer som uppfyller en eller flera av följande: 55+ år, utan gymnasieutbildning,  funktionsnedsättning 
10 Med långvarigt menas mer än ett år 
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2 Ekonomiskt utfall  
För verksamhetsåret 2019 har förbundet haft intäkter med ≈ 6 milj.kr i medlemsavgifter samt 1,8 milj.kr i 
utbetalda ESF medel och ≈ 870 tkr förväntar ESF medel med för perioden sept.-dec.2019.  
Totalt har förbundet haft intäkter med 8,67 milj.kr för 2019.   
 
Kostnader för 2019 har uppgått till 6,69 miljoner kronor fördelat med ca 1,33 milj.kr i administrativa 
kostnader, 0,56 milj.kr i strukturella kostnader samt 4,8  milj. kr i operativa insatskostnader.   
 
Årets resultat för 2019 uppgår till 1,96 milj.kr. 
 
 

2.1 Kostnadsfördelning 

Större delen av samordningsförbundets medel avsatta för insatser har under 2019 gått till operativa 
insatser, dvs insatser riktade direkt till medborgarna och dess behov av samordnad rehabilitering. 
 
De ekonomiska förhållningsriktlinjer från styrelsen är att de medel som riktar sig till insatsverksamhet ska 
fördelas med minst 70% till operativa individinsatser och 30% till strukturella insatser.  
 

 
 
 

2.2 Hantering av förbundets överskott  
Den 31 december 2018 hade förbundet ett eget kapital på över 1 milj.kr. Dessa medel öronmärkes till 
verksamhet riktad till förbundets dåvarande medlemmar och användes till att medfinansiera kostnaden för 
MIA projektet södra Roslagen under våren 201911 .   
 
Verksamhetens kostnader har varit ca 17% lägre än budgeterat vilket bidragit till att vid utgången av 2019 
hade  förbundet ett eget kapital på 2,97 m.kr.  Den nationella riktlinjen är att förbundets bör ha ett eget 
kapital på 20% av de tilldelade medlen vilket för Roslagen uppgår till 1,73 m.kr.   
 
Anledning till eget kapital 
De utmaningar förbundet har under 2019 har varit personalomsättningen vilket orsakat ett högre eget 
kapital än beräknat. Det högre kapitalet beror även på att  uppstarten av myndighetsgemensamma team i 
de nya kommunerna, en kostnad som i var budgeterad att finansieras helt av förbundet, kom att bli delvis 
finansierad av Europeiska socialfonden och Förbundet kunde därmed rekvirera ytterligare ≈1 milj.kr från 
socialfonden utöver de planerade 1,5 m.kr.  
 
Det finns även behov av ett eget kapital med anledning av att förbundet behöver likviditeten, som 
föreligger i att delta i ett projekt finansierat med medel från Europeiska Socialfonden. Det egna kapitalet 
ger förbundet likviditet att klara de eftersläpningar i medelutbetalningar12 som det innebär att vara med i 
ett projekt finansierat av Europiska socialfonden. 

                                                        
11 Kostnaden för MIA södra Roslagen, där enbart Österåker/Täby ingick, uppgick under våren 2019 till ≈2,14 m.kr. Varav ca 52% 
finansierades av medel från europeiska socialfonden och 48% av förbundets egna kapital från 2018, ≈1,1 m.kr 
12 2019 låg förbundet ute med ≈0,77 milj.kr i väntan på utbetalning från Europeiska socialfonden. 

1,33 m.kr 0,56 m.kr 4,8 m.kr
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 3.0 Resultaträkning  
 Not 

2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

 
Belopp i kr 

     

Verksamhetens medlemsavgifter och intäkter 1 8 675 276 4 679 846  

Verksamhetens kostnader 2 -6 696 205 -5 116 997  

Avskrivningar  0 0  

Verksamhetens resultat  1 979 071 -539 485  

 
Finansiella intäkter  

 
0 

 
0 

 

Finansiella kostnader  -60 0  

Årets resultat  1 979 011 -539 485  

 

4.0 Balansräkning  
  Not 

2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

 
Belopp i kr 

     

Tillgångar 3    

Kundfordring  646 223 175 000  

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter  870 738 759 939  

Korta fodringar  374 527 261 404  

Kassa och bank   2 573 298 1 355 199  

Summa tillgångar  4 464 785 2 551 542  

     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital     

- Årets resultat  1 979 011   

- Övrigt eget kapital  995 345 995 346  

Leverantörsskulder 4 1 008 770 1 159 621  

Kortfristiga skulder och upplupna kostnader 4 481 659 396 575  

Summa eget kapital och skulder   4 464 785 2 551 542  

      

 

 5.0 Kassaflödesanalys    
2019-01-01 

-2019-12-31 
2018-01-01 

-2018-12-31 Belopp i kr. 

Periodens/årets resultat  1 979 011 -593 485  

Justering för ej likviditetspåverkande poster   0 0  
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  

1 979 011 -593 485 
 

     

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -695 145 128 555  

Ökning/minskning kortfristiga skulder   -65 766 -1 024 026  

Kassaflöde för den löpande verksamheten  1 218 100 -1 488 955  
     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0  

     

Årets kassaflöde  1 218 100 -1 488 955  

Likvida medel vid årets början  1 355 198 2 844 154  

Likvida medel vid årets slut  2 573 298 1 355 198  
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6.0 Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning i tillämpliga delar. 

 
7.0 Noter  
 

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter och intäkter    Belopp i kr. 
  

  2019-12-31 2018-12-31 

Medlemsbidrag från staten 3 000 000 1400000 

Medlemsbidrag från Täby kommun 366 106 427 675 

Medlemsbidrag från Österåkers kommun 261 223 272 352 

Medlemsbidrag från Vallentuna 218 065 0 

Medlemsbidrag från Vaxholm 126 457 0 

Medlemsbidrag från Danderyd 209 937 0 

Medlemsbidrag från Norrtälje 318 213 0 

Medlemsbidrag från Region Stockholms 1 500 000 700000 

Medel från ESF(erhållna och förväntade) 2 665 276 1876882 

Försäljning  10 000 2 937 

Summa 8 675 276 4 679 846 
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13 Utifrån verksamhetsplanering 2018, uppdaterad enligt styrelsebeslut avseende omfördelning/uppdatering av kostnadsposter 
14  Övriga kostnader som ex, representation, utbildning, resor, material, oförutsedda kostnader 

Not 2. Verksamhetens kostnader    Belopp 
 avrundande t.kr. 

 

     

Administrativa kostnader Utfall Budget13 Avvikelse  

- Styrelse                                                             
                                       Sammanträdesarvode och ersättning 

338 250 -88 
 

Övrigt14 70 80 10  

 -Revision 55 90 35  

- Kansli                                                             Personalkostnad 618 1000 382  

Utbildning och konferens 28 50 22  

Arbetsplats 98 165 67  

ekonomistöd 22 100 78  

Kommunikation, GDPR och Övrigt14 104 170 66  

Summa administrations kostnader 1333 1905 573 (30%) 

    
 

Strukturpåverkande insatskostnader Utfall Budget Avvikelse  

-Kartläggning inför ny insats 0 50 50  

 -Vårddialog och insatsansvarig (20%) 64 130 66  

- Insatsansvarig strukturella insatser (50%) 253 300 47  

      -Gemensamt forum 179 150 -29  

       -Digital insatskatalog 36 50 14  

       -Sjukskrivna utan sjukpenning (SAMSUS) 1 75 74  

 -Utveckling ASF och insatsansvarig (10%) 31 125 94  

Summa strukturpåverkande insatskostnader 565 880 315 (36%) 

     

Operativ individ insatskostnader Utfall Budget Avvikelse  

  -Mia Roslagen                                   Insatsledare        498 525 27  

Inremitterande teamet           1190 35  

Arbetsförmedling 461     

Försäkringskassan 322     

Kommuner 372     

Individuellt deltagarstöd   1245 261  

Casemanager 322     

SE coach 369     

50% IPS coach 293     

Deltagarkurser                 194 350 156  

Arbetsträning                    1313 1250 -63  

Projektlokal                       301 400 99  

Övriga kostnader14 41 45 4  

Projektgemensamma kostnader 311 300 -11  

Summa operativa individ insatskostnader 4 798 5 305 507 
(10%) 

     

Verksamhetens kostnader  6 696 8 090 1 394 
 
(17%) 
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Not 3. Tillgångar 
Belopp i kr. 

  

Fordringar     
Österåkers kommun medlemsavgift år 2019  261 223 

Region Stockholm medlemsavgift kv 4  375 000 

Försäljning film  10 000 
Summa  
  

646 223 
 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   

Upplupen intäkt ESF medel sep-dec 2019 792 167 
Visma ekonomisystem  3 219 
MiA lokal hyra kvartal 1  75 000 

Webbhotell 352 
Summa 
   

870 738 
 

Korta fodringar     

Moms   374 527 

   
Kassa bank     
Summa på bankkonto 2019-12-31  2 573 298 
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Not 4. Eget kapital och skulder 
                                                                                                                                                  Belopp i kr. 

     

Leverantörsskulder     Upplupna kostnader  
Kansli - konferens -6413  Kansli - ekonom dec -2592 
Insats - forum 31250  Insats MIA -  f.avd Ntj okt-nov -5339 
Insats - MIA lokal -75000  Insats MIA –Representation dec  -743 
Insats - MIA övrigt -60  Insats MIA - Re:inn arbetsträning -3000 
Insats - MIA arbetsverktyg -1178  Insats MIA - Re:inn arbetsträning  -48 000 
Insats - MIA FK personal  -160 914  Insats MIA –Berga arbetsträning  -33000 
Insats - MIA arbetsträning -1875  Insats- MIA kvantum -1148 
Insats - MIA arbetsträning -54375  Insats MIA - team IPS Täby dec -25131 
Styrelse - sammanträde -961  Insats MIA – Projektledare dec -55692 
Kansli- ekonomi -6480  Insats MIA - team soc,sek Täby   -6596 
Insats - MIA deltagarkurs -81000  Insats MIA –Selmas arb.trän -22 500 
Insats - MIA representation -3330  Kansli- planering 2020 -935 
Insats - MIA kommun personal  -17375  Insats - del av konferens ASF -6 307 
Styrelse - sammanträdesarvode -30996  Insats - del av FINSAM  -34 659 
Insats - MIA projekt led utb -16250  Insats- MIA soc NJT 10 -5 375 
Insats - MIA team personal täby -3900  Insats- MIA F.avd NTj 12 -3366 
Insats - MIA  personal AF okt-nov -262206  Insats MIA F.avd V-T 9-12 -18819 
Kansli – samordnare/vårddialog -46966  Insats MIA soc.sek V-T 9-12 -18144 
Kansli - ekonomisystem -4024  Insats MIA soc.sek Dand 9-12 -10830 
Kansli-  personal okt-dec -170 404  Insats- MIA soc NJT 11-12 -10750 

Insats - ASF insatsledare okt -1 971  Insats MIA - Personal f.avd 
Danderyd sept-dec -10830 

kansli - arbetsplats okt-dec -30 000  Insats MIA soc.sek Vaxholm 9-12 -14654 
Styrelse - sammanträdesarvode -40 082  Kansli - Revisorer ÅR 2019 -40000 
Insats- MIA AF personal dec -105260  Insats-MIA projekt kst 1 -103249 
Insats - MIA deltagarkurs 81000    

Summa  -1 008 770  Summa  -481 659 
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3.0 Styrelsens beslut 
 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, 
intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
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Bilaga 1 – Översikt arbete i kansli, beredningsgrupp, styrelse 
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MIA länsövergripande projektorganisation 2019 

 
Bemanning Namn 

Projektägare  Samordningsförbundet östra Södertörn 
länsövergripande  
styrgrupp 

Förbundscheferna från de sex samordningsförbunden, representation 
från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och ESF-rådet samt 
systerprojektet Kugghjulet. 

Projektchef Annica Falk 
Projektstab Verksamhetsutvecklare, Internutvärderare, Ekonom, Kommunikatör. 

Projektledare från de sex Mia projekten; HBS, Stockholm, Södertälje, Värna, 
Södra roslagen och östra södertörn.  

 

MIA lokal projektorganisation 2019 
 

Bemanning Namn Omfattning 

Projektledare:  Cecilia Sjömark, Täby kommun Fr september 2019 100 % 
Projekt-
medarbetare: 

Magnus Axelsson, Arbetsförmedlingen, Teammedlem, SE-
handledare/arbetscoach. 

100 % 

 Carina Lindblom, Försäkringskassan, Teammedlem 100 % 
 Carina Hugsén, Arbetsförmedlingen, Teammedlem, kursledare, SE-

handledare/coach. Fr. september 2019 
100 % 

 Eva Creutz, Arbetsförmedlingen, Teammedlem, SE-
handledare/coach. Fr. december 2019 

100 % 

 Natalie Jubran, Täby kommun, IPS-handledare. Fr. september 2019 50 %  
 Michel Sjögren, Socialsekreterare försörjningsstöd, Österåker 

Kommun. Teammedlem. 
12,5 % 

 Karin Ulfsparre. Socialsekreterare Socialpsykiatrin, LSS/SOL, 
Österåker Kommun. Teammedlem. 

12,5 % 

 Sophie Eriksson Socialpsykiatrin, LSS/SOL, Täby Kommun. 
Teammedlem. 

12,5 % 

 Ziba Soldozy Socialsekreterare försörjningsstöd, Täby Kommun. 
Teammedlem. 

12,5 % 

 Carin Palmgren, LSS-handläggare, Danderyd Kommun. 
Teammedlem. 

12,5 % 

 Mamun Habib, Socialsekreterare försörjningsstöd, Danderyd 
Kommun. Teammedlem. 

12,5 % 

 Lena Lempiäinen, Socialsekreterare försörjningsstöd, Norrtälje 
Kommun. Teammedlem. 

12,5 % 

 Birthe Pereira-Nielsen, LSS-handläggare, 
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. 
Teammedlem. 

12,5 % 

 Camilla Danielsson, Socialsekreterare försörjningsstöd, Vallentuna 
Kommun. Teammedlem. 

12,5 % 

 Rebecca Ring, LSS-handläggare. Vallentuna Kommun. Teammedlem. 12,5 % 
 Bibbi Bibbi Ranevad, Biståndshandläggare socialpsykiatri, 

Vaxholms Kommun. Teammedlem. 
12,5 % 

 Margareta Lilja, kursledare (timanställd) fr. november Ca 25 %  
 

 
 
 
 

Bilaga 2 – MIA projektet 
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Resultat Delprojekt MIA –Roslagen  
 
Av deltagarna har in-remittering till projektet skett från Arbetsförmedlingen (20 pers.), från kommunerna 
(57 pers.), från Landstinget/vården (27 pers.), egenanmälan (4 pers.) och från Försäkringskassan (59 
pers.).  
 
Deltagarnas primära ersättning vid inskrivning i projektet var sjuk- och rehab. penning (69 pers.), 
aktivitets- och sjukersättning (26 pers.) och ekonomiskt bistånd (43 pers.), Majoriteten av deltagarna (118 
personer) har varit i offentlig försörjning mellan 1 – 6 år.  Värt att notera är att projektet tagit emot 10 
deltagare som varit i offentlig försörjning mer än 9 år.  
 
Antal deltagare som är bosatta och anvisade till projektet från de olika kommunerna (2017-2019) 

Österåker kommun: totalt 25 personer – 10 kvinnor och 15 män. 

Täby Kommun: totalt 26 personer, varav 12 kvinnor och 13 män (en ej uppgett kön) 

Danderyd Kommun: 1 kvinna 

Norrtälje Kommun:1 man och 1 kvinna 

Vaxholm Kommun: 1 man 

Vallentuna Kommun: 0 

 

Notera att dessa siffror representerar de inskrivna deltagarna i projektet. Kommunerna har anvisat fler 
personer till in-remitteringsmöten men där den fortsatta individuella planeringen inte resulterade i att 
personen blev inskriven i projektet.  
 
Aktiva deltagare per den 31:a december 2019 är 37 deltagare. 
 
Länsövergripande utvärdering 
-Delrapport MIA-projektets andra år15 
 
Lokal utvärdering16 
-Enkät till handläggare 
För att kunna ta del av handläggarnas (på AF, FK, kommunerna) erfarenheter kring MIA-projektet har en 
webbenkät som distribuerats till handläggarna under oktober 2018.  Resultaten presenteras för 
styrgruppen i februari 2019. 
 
-Effektanalys 
I rapporten analyseras om projektet har bidragit till skillnader i offentliga kostnader– lägre eller högre – 
liksom om dessa kostnader flyttats mellan olika kostnadsställen/aktörer (t.ex. kommun, arbetsförmedling). 
Analys är gjord på d deltagare som avslutats i projektet per den 31/12, 2018 och presenterades i mars 
2019. 
 
Önskas rapporter eller mer information om MIA projektet kontakta förbundschef Sophia Dahlgren eller 
delprojekt ledare Cecilia Sjömark  
  

                                                        
15 http://www.miaprojektet.se/kontakt/dokument-41171144 
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Revisionsberättelse för år 2019 

Till styrelsen i Samordningsförbundet Roslagen, org. nr 222000-3079, och dess förbundsmedlemmar. 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Roslagen för år 2019.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 

och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 

finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 

kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 

övriga delar.  

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 

beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 

revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 

revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 

bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna 

kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 

fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 

fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 

eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 

säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 

en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 

misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 

annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 

för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
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misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 

utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 

min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 

styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 

fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 

måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 

händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 

och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 

god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten 

sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 

rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.  

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande  

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 

samordningsförbundet Roslagen för år 2019. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet Roslagen har bedrivit verksamheten 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 

kontrollen har varit tillräcklig.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 

verksamhetsmål som är uppställda.  

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 

Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 

uttalande. 
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Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 

inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 

styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 

granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 

och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 

fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 

Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 

som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Åkersberga den 31 mars 2020 

 

_____________________________ _____________________________ 

Bengt Olin   Lena Samuelsson 

För Kommunmedlemmarna  För Region Stockholm 

 

_____________________________ 

Niklas Schierenbeck 

Auktoriserad revisor 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-05-07

Änr KS 2020/9.351
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 65 Förslag till framtida lösning för avloppsrening Vaxholms stad

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

 Vaxholms framtida avloppvattenrening ska ske genom samarbete med Österåkers kommun. 
 samarbetet förutsätter ett avloppsreningsverk aktivt slam i Margretelund i Österåkers kommun 

och att kommunerna, Österåker och Vaxholm, kommer överens om grunderna för ett sådant 
samarbete.

 till förhandlingsgrupp utses kommunstyrelsens presidium samt kommunchef stödd av andra 
lämpliga personer.

 utsedd förhandlingsgrupp återkommer till kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen med ett 
slutligt framförhandlat avtalsförslag avseende gemensamt reningsverk med Österåkers kommun.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads avloppsreningsverk i Blynäs har tillstånd att ta emot avloppsvatten motsvarande 8 000 
pe (personekvivalenter). Inför att maxkapaciteten nås behöver verket byggas ut, med tillstånd till en 
möjlig utbyggnad till 13 000 pe och/eller ersättas av en annan avloppsreningslösning. 

Blynäs avloppsreningsverk har kapacitet att ansluta de detaljplaner som är antagna eller pågående, men 
har dock inte kapacitet att ansluta de fastigheter som enligt lag på sikt har rätt att vara anslutna till en 
allmän VA-anläggning, såsom områden på Rindö, Stegesund och Tynningö, och inte heller för att möta 
en ev. expansion av kommunen bortom dagens gällande exploateringsprogram. 

En belastningsutredning för Vaxholm stads framtida behov t om 2050 indikerar ett kapacitetsbehov på 
ca 17 600 pe. Behovsbeskrivningen bygger på olika bedömningar med flera osäkerhetsfaktorer, t ex 
tidsaspekten för prognosen till 2050 är lång samt belastningsprognosen bygger på nuvarande antaget 
exploateringsprogram som antogs av kommunfullmäktige 2013. Tidsplanen och vissa av objekten i 
exploateringsprogammet är till vissa delar inaktuella. Bedömningen blir därmed något grov, men ändå 
tillräcklig tillförlitlig för att fylla sitt behov.

Roslagsvatten har fått i uppdrag av Österåkers och Vaxholms kommuner att ta fram en förstudie för ett 
nytt avloppsreningsverk som ska kunna ersätta befintliga reningsverk i de båda kommunerna med i 
första hand kapacitet för en ökad anslutning till kommunalt VA och även för en förväntad 
befolkningsökning inom de närmaste 20–30 åren. 

Roslagsvatten presenterade för Vaxholmsvattens styrelse den 9 mars 2020 de alternativ som bolaget 
anser bör vara Vaxholms stad framtida avloppsreningslösning, och preciserade med en 
rekommendation. Vaxholmsvattens styrelse fattade den 25 mars 2020 beslut om att gå på 
Roslagsvattens linje och föreslår kommunfullmäktige besluta om det samma enligt ovan angivet 
beslutsförslag.

Yrkanden
Michael Baumgarten L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2020-04-20, Marie Wiklund
Protokoll från Vaxholmsvattens styrelsemöte 2020-03-25 
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Presentation förslag till beslut, Roslagsvatten 2050 Lokal avloppsvattenbehandling 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Marie Wiklund, kommunchef Vaxholms stad.

För kännedom: Susanne Edén, stadsbyggnadschef Vaxholms stad                                                                    
Christian Wiklund, VD Roslagsvatten                                                                                      
Terees von Stedingk, kommunansvarig Roslagsvatten
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Förslag om framtida avloppsrening för Vaxholms stad

Förslag till beslut
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar ett inriktningsbeslut om 

att Vaxholms framtida avloppvattenbehandling ska ske genom samarbete med Österåkers kommun 

att samarbetet förutsätter ett avloppsreningsverk aktivt slam i Margretelund i Österåkers kommun 
och att kommunerna, Österåker och Vaxholm, kommer överens om grunderna för ett sådant 
samarbete

att till förhandlingsgrupp utses kommunstyrelsens presidium samt kommunchef stödd av andra 
lämpliga personer

att utsedd förhandlingsgrupp återkommer till kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen med ett 
slutligt framförhandlat avtalsförslag avseende gemensamt reningsverk med Österåkers kommun.

Sammanfattning
Vaxholms stads avloppsreningsverk i Blynäs har tillstånd att ta emot avloppsvatten motsvarande 8 000 
pe (personekvivalenter). Inför att maxkapaciteten nås behöver verket byggas ut, med tillstånd till en 
möjlig utbyggnad till 13 000 pe och/eller ersättas av en annan avloppsreningslösning. 

Blynäs avloppsreningsverk har kapacitet att ansluta de detaljplaner som är antagna eller pågående, men 
har dock inte kapacitet att ansluta de fastigheter som enligt lag på sikt har rätt att vara anslutna till en 
allmän VA-anläggning, såsom områden på Rindö, Stegesund och Tynningö, och inte heller för att möta 
en ev. expansion av kommunen bortom dagens gällande exploateringsprogram. 

En belastningsutredning för Vaxholm stads framtida behov t om 2050 indikerar ett kapacitetsbehov på 
ca 17 600 pe. Behovsbeskrivningen bygger på olika bedömningar med flera osäkerhetsfaktorer, t ex 
tidsaspekten för prognosen till 2050 är lång samt belastningsprognosen bygger på nuvarande antaget 
exploateringsprogram som antogs av kommunfullmäktige 2013. Tidsplanen och vissa av objekten i 
exploateringsprogammet är till vissa delar inaktuella. Bedömningen blir därmed något grov, men ändå 
tillräcklig tillförlitlig för att fylla sitt behov.

Kommunledningskontoret
Marie Wiklund
Kommunchef
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Roslagsvatten har fått i uppdrag av Österåkers och Vaxholms kommuner att ta fram en förstudie för ett 
nytt avloppsreningsverk som ska kunna ersätta befintliga reningsverk i de båda kommunerna med i 
första hand kapacitet för en ökad anslutning till kommunalt VA och även för en förväntad 
befolkningsökning inom de närmaste 20–30 åren. 

Roslagsvatten presenterade för Vaxholmsvattens styrelse den 9 mars 2020 de alternativ som bolaget 
anser bör vara Vaxholms stad framtida avloppsreningslösning, och preciserade med en 
rekommendation. Vaxholmsvattens styrelse fattade den 25 mars 2020 beslut om att gå på 
Roslagsvattens linje och föreslår kommunfullmäktige besluta om det samma enligt ovan angivet 
beslutsförslag.

Ärendebeskrivning
Roslagsvatten har fått i uppdrag av Österåkers och Vaxholms kommuner att ta fram en förstudie för ett 
nytt avloppsreningsverk som ska kunna ersätta befintliga reningsverk i de båda kommunerna med i 
första hand kapacitet för en ökad anslutning till kommunalt VA och även för en förväntad 
befolkningsökning inom de närmaste 20–30 åren. Tidigare fritidshusområden omvandlas succesivt till 
områden med permanentboende. Där behövs en förbättring av avloppen för att minska påverkan på 
vattenmiljön och för att möta lagkrav på behov av samlade lösningar.

Nuvarande avloppsrening för Österåker och Vaxholm består i huvudsak av två avloppsreningsverk med 
kapacitet om Blynäs, Vaxholms stad 8 000 pe samt Margretelund, Österåkers kommun 40 000 pe.

Det finns tillstånd för Blynäs till 13 000 pe men för att klara belastningen som tillstånden medger 
behöver anläggningen på Blynäs byggas ut med en ny total behandling av 5 000 pe och kväverening för 
13 000 pe, dvs ombyggnad av hela den biologiska behandlingen.

Båda avloppsreningsverken i Vaxholm och Österåker är i behov av renovering och båda utbyggnaderna 
innebär att det behöver byggas nya anläggningsdelar på båda tomterna.

Kommunerna har också ett antal mindre avloppsreningsverk. I Vaxholm finns det fyra anläggningar med 
en total kapacitet på 3 400 pe.

Roslagsvatten har utrett tre huvudspår för framtida lösning för Vaxholms stad. 1) lokal utbyggnad inom 
kommungränsen, 2) gemensam avloppsrening med Österåker samt 3) anslutning till Käppalaverket. 
Inom huvudförslaget anslutning till Österåker fanns därtill olika lösningar, både i val av plats och i val av 
utförande. Respektive huvudförslag utvärderades enligt 18 beslutskriterier (investering, drift, 
taxepåverkan, andra ekonomiska faktorer, tid, sekventiell utbyggnad, flexibilitet i framtiden, miljö, 
jungfrulig mark, recipient, tillstånd, omgivningspåverkan drift, transporter, detaljplaner, RUFS, 
arbetsmiljö samt risk i projektet). 

Roslagsvattens rekommendation till Vaxholms stad (se detaljer i bifogad presentation):
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Bedömning
Roslagsvatten har gjort en beslutsanalys gällande val av Vaxholms stads framtida avloppsrening. 18 
kriterier har legat till grund för beslutet. De alternativ som har utvärderats är 1) lokal 
avloppsreningslösning inom Vaxholms stad 2) gemensam avloppsrening med Österåker och 3) 
anslutning till Käppalaverket. 

Av de tre föreslagna inriktningarna signalerar Roslagsvatten med varningstriangel kopplat till två av 
förslagen – lokal avloppsrening samt till anslutning till Käppalaverket. Det finns osäkerheter i de två 
projekten som lyfts som avgörande och de konsekvenser de för med sig. För lokal avloppslösning lyfts 
problematiken med risk för att kommunens behov av rening ses som en totalsumma, och inte utifrån 
flera småverks enskilda kapaciteter, vilket riskerar ställa krav från länsstyrelse och naturvårdsverket på t 
ex kväverening och läkemedelsrening på alla dess reningsverk. Gällande Käppalaverket krävs 
samstämmighet hos alla ägarkommuner, något som ärendet tidigare har fastnat i samt därtill nya 
besked om utsläppsnivåer på Käppalaverket, vilket medför ökade svårigheter att ansluta fler kommuner. 
Resultatet visar att en gemensam avloppsrening med Österåker är det bästa alternativet, under 
förutsättning att även Österåker beslutar enligt Roslagsvattens rekommendation. Roslagsvattens 
rekommendation för Österåker är ett aktivslamverk placerat i Margretelund. 

Vaxholmsvattens styrelse föreslår som första inriktning att ställa sig bakom Roslagsvattens 
rekommendation och att förutsättningarna för ett samarbete diskuteras och förhandlas med 
Österåkers kommun. Förhandlingsgrupp som företräder kommunen i detta uppdrag föreslås 
representeras av kommunstyrelsens presidium samt kommunchef stödd av andra lämpliga personer.

Måluppfyllelse
Avloppsrening är en central funktion för ett fungerande samhälle. Anläggning/utbyggnad av ett 
reningsverk har en stor finansiell påverkan och dess kapacitet ska inte bara räcka till nuvarande behov 
utan är en långsiktig investering. Rening och utsläppsnivåer påverkar vår miljö och vårt närområde, och 
bidrar till vattenkvaliteten över lång tid i vår recipient. Ett beslut om framtida väg behöver därför 
grundas utifrån att hitta en långsiktig lösning med en långsiktig partner. En gemensam lösning ger större 
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volymer, och fler bärare av kostnader, vilket ger en styrka för ett så stort projekt som utbyggnation av 
rening innebär för Vaxholms stad. Vaxholms stads målområde kvalitet, livsmiljö och ekonomi stärks 
genom att följa det föreslagna alternativet 2) gemensam avloppsrening med Österåker.   

Finansiering
Enligt belastningsutredningen har Vaxholms stad ett behov på ca 17 600 pe fram till 2050. Stor 
osäkerhet råder i dessa beräkningar. Behovsbeskrivningen bygger på olika bedömningar med flera 
osäkerhetsfaktorer, t ex tidsaspekten för prognosen till 2050 är lång samt belastningsprognosen bygger 
på nuvarande antaget exploateringsprogram som antogs av kommunfullmäktige 2013. Tidsplanen och 
vissa av objekten i exploateringsprogrammet är till vissa delar inaktuella. 

Den mer överskådliga tidsperioden fram till 2035 indikerar ett behov om ca 11 000 pe. Anslutning till 
gemensamt reningsverk bör därav i första hand fokusera på en lösning fram till 2035. Ytterligare behov 
bör därefter hanteras i en kommande etapp, då bättre beslutsunderlag ligger till grund med klargjort 
framtida behov, vilket möjliggör korrekta ingångsvärden och därmed möjliggör bättre underlag till 
korrekta fördelningsnyckeltal mellan involverade parter.

Uppföljning och utvärdering
Förhandlingsgruppen ges i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen 
med ett slutligt framförhandlat avtalsförslag avseende gemensamt reningsverk i Margretelund.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande
Protokoll från Vaxholmsvattens styrelsemöte 2020-03-25 
Presentation förslag till beslut, Roslagsvatten 2050 Lokal avloppsvattenbehandling 

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Marie Wiklund, kommunchef Vaxholms stad.

För kännedom: Susanne Edén, stadsbyggnadschef Vaxholms stad                                                                    
Christian Wiklund, VD Roslagsvatten                                                                                      
Terees von Stedingk, kommunansvarig Roslagsvatten
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Roslagsvatten 2050
Lokal avloppsvattenbehandling.

2020-03-09
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Alternativ Vaxholm
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Vaxholm,
lokal utbyggnad

Vaxholm,
anslutning Österåker

Vaxholm,
anslutning Käppalaverket
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Blynäs ARV

Vaxholm alternativ 1, 
lokal utbyggnad

Karlsudd ARV

Kullöns ARV

Byvikens ARV

Rindö hamn ARV

Tynningö
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Vaxholm alternativ 2, anslutning Österåker
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Blynäs ARV

Margretelund

Karlsudd ARV

Byviken ARV

Rindö hamn ARV

Kullön ARV

Tynningö 

Täljö
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Vaxholm alternativ 3, 
anslutning Käppalaverket
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Blynäs ARV

Käppalaverket

Karlsudd ARV

Kullöns ARV

Byvikens ARV

Rindö hamn ARV
Tynningö 
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Vaxholm sammanfattning
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Vaxholm rekommendation
Vi möjliggör hållbara samhällen 
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Österåker rekommendation
Vi möjliggör hållbara samhällen 
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Beslutskriterier

Investering Drift Taxepåverkan Andra ekonomiska faktorer Tid

Sekventiell utbyggnad Flexibilitet i framtiden Miljö Jungfrulig mark
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Recipient Tillstånd Omgivningspåverkan bygg Omgivningspåverkan drift Transporter

Detaljplaner RUFS Arbetsmiljö Risk i projekt

Beslutskriterier

126



Vaxholm, investering (Mkr)
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Investering 259
444 

(varav 219 överföringsledningar)
292

• 23 125 (18,5 % av 125 000 pe)
• Inkluderar både reningsverk och överföringsledningar

• Kostnadsfördelning Österåkersvatten/Vaxholmsvatten: 81,5 % / 18,5 %
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Vaxholm, drift (Mkr/år)
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Investering 259
444 

(varav 219 överföringsledningar)
292

Drift 11,0 4,5 11,3

• 23 125 (18,5 % av 125 000 pe)
• Inkluderar både reningsverk och överföringsledningar

• Kostnadsfördelning Österåkersvatten/Vaxholmsvatten: 81,5 % / 18,5 %

128



Vaxholm, taxepåverkan
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Vaxholm, taxepåverkan
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Vaxholm, andra ekonomiska faktorer
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- Energikostnad ökar

- Utebliven 
samhällsutveckling

- Efter 2050

- Anslutning Resarö

- Exploaterbar mark 

- Ägarförhållanden - Osäkerhet kring 
investeringar för hela 
förbundets behov
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Vaxholm, tid
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Planeringsfas

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Tillstånd

Upphandling

Lokalt alternativ

Österåker

Ledningar och anslutningar utförs samtidigt

Start entreprenad, Q1

Tillstånd

KäppalaverketTillstånd
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Vaxholm, sekventiell utbyggnad
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Investering Tillstånd

Tid

+

–
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Vaxholm, flexibilitet i framtiden
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+ Möjlighet att utnyttja ”kompakt 
teknik” MBR. Lika förslag i berg 
Täljö.

+ Med MBR kan anläggningen 
byggas ut till 200 000 pe.

- Oklara förutsättningar, 
behöver utredas för 
samtliga verk

- Befintlig bebyggelse begränsas

- Oklar. Nuvarande tillstånd
innebär i praktiken ett tak för 
hur många personer som kan
anslutas till avloppsrenings-
verket. Kräver tekniska
framsteg eller tillståndsmässig
justering.
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Vaxholm, RUFS
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Mellankommunal 
samverkan om 

VA-frågor är viktig för 
robusthet och låg 

miljöpåverkan. Viktigt 
att säkra kapacitet för 

regionala behov och stå 
emot klimatförändringar 

och andra kriser. 

Tänkbara platser 
för nya tekniska 

anläggningar behöver 
säkerställas i goda, 

regionala lägen.

+
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RUFS, regional utvecklingsplan för Stockholm
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– En analys av recipienten bör 
i varje enskilt fall avgöra om ett 
lokalt reningsverk bör anslutas   
till ett regionalt system, andra 
bör byggas ut.

+ Robusthet och 
låg miljöpåverkan

+ Tänkbar kapacitet för 
regionala behov

+ Robusthet och 
låg miljöpåverkan
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Bättre ur miljösynpunkt Sämre ur miljösynpunkt

Vaxholm, miljö
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Minst påverkan Viss påverkan
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Vaxholm, jungfrulig mark
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Kullöns ARV

Vaxholm, recipient
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Blynäs ARV
Byvikens ARV

Rindöhamn ARV
Karlsudds ARV

Margretelunds ARVTäljö ARV
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Vaxholm, tillstånd
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Lokalt alternativ KäppalaverketÖsteråker
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Vaxholm, omgivningspåverkan byggfas
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- Ja, närliggande 
bebyggelse och till 
viss del trafikmässigt

+ Nej + Nej
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Vaxholm, omgivningspåverkan drift
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- Ja, närliggande 
bebyggelse

- Karlsudd: ökad risk 
för luktstörningar, 
ökade transporter

- Blynäs
avloppsreningsverk, 
Rindö hamn, Kullön, 
Byviken: Oförändrat

+ Nej + Nej

142



Vaxholm, transporter
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- Ja, närliggande bebyggelse 
och vissa vägsträckor

Blynäs avloppsreningsverk, 
Karlsudd: mer än idag 
eftersom anslutna ökar

Rindö hamn, Kullön: 
Oförändrat

+ Nej + Nej
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Vaxholm, detaljplaner
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+ Blynäs
avloppsreningsverk: 
finns detajplan

+ Kullön: finns 
detajplan

- Rindö hamn 

- Karlsudd 

- Byviken

+ Finns, beroende på 
vilket alternativ som 
väljs

+ Finns
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Vaxholm, arbetsmiljö
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- Många små anläggningar ger fler 
arbetsmoment och risker med bl.a. 
ensamarbete och förflyttningar

- En mängd utrustning måste flyttas 
och tas med för underhåll av 
instrument och maskiner

- Mindre anläggningar har begränsade 
utrymmen vilket ger svårare 
situationer för lyft och tillsyn

- Många tillfällen med exponeringsrisk 
för kemikalier

+ En ökad anslutning till större 
verk förändrar arbetsmomenten 
och arbetsmiljön marginellt för 
personalen där.

+ Stor positiv inverkan med att byta 
mindre lokala reningsanläggningar 
till lokala pumpstationer. 
Mycket färre tillsynsbesök och 
arbetsmoment.
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Vaxholm, risk i projekt
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Riskanalysen i förenkling: 

Urval av analysens fem största risker

1. Kategorier ”Politiska beslut”, ”Teknik”, ”Tid”, ”Ekonomi” och ”Miljörisker” 

2. Summering ger samlad ”topp 5 risksumma”: 

a) Anslutning Österåker 0,28

b) Anslutning Käppala 1,18

c) Utbyggnad av lokalt verk: 1,51

3. Tydlig skillnad
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Alternativ Österåker

A
lte

rn
ativ Ö

ste
råke

r

Margretelund,
aktivslam

Margretelund,
membranteknik 

Täljö, i berg
aktivslam

Täljö, i berg
membranteknik

Täljö, ovan berg
aktivslam
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Lokalitet Österåker
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rMargretelund
Täljö
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Teknik Österåker
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Österåker 
alternativ 1: 

Margretelund,
aktivslam

A
lte

rn
ativ Ö

ste
råke

r

62 000 pe
1: Förbehandling

2: Försedimentering

3: Biologi

4: Mellansedimentering

5. Slutbehandling
Vatten

6: Slambehandling

7. Rötkammare

8: Gasbehandling

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A. Biologisk behandling, 
för 93 000 pe

B

B. Biologisk behandling, 
för 125 000 pe
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Österåker 
alternativ 2: 

Margretelund,
membranteknik

A
lte

rn
ativ Ö

ste
råke

r

62 000 pe
1: Förbehandling

2. Försedimentering

3: Biologi

5. Slutsteg

6: Slambehandling

7. Rötkammare

8: Gasbehandling

A

A. Biologisk behandling, 
för 93 000 pe

B

B. Biologisk behandling, 
för 125 000 pe
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Österåker
alternativ 3: 
Täljö i berg, 
aktivslam
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Österåker
alternativ 4: 
Täljö i berg, 

membranteknik
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ativ Ö
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r

Österåker
alternativ 5: 

Täljö på berg, 
aktivslam
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Nästa steg

N
ästa ste

g

Projektuppstart enligt Roslagsvattens rekommendationer. 

Beslut från respektive kommun i lämpligt forum.
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Protokoll Kommunstyrelsen
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Änr KS 2012/10023.214
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……………………….
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..……………………..
Justerare

§ 85 Detaljplan för Storäng östra, Dp 401, antagande nr 2

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Planförslaget antas med undantag för skrafferat område på plankartan med fastigheten Överby 2:49 och 
skrafferat område med fastigheten Överby 2:82.

Jäv
Per-Eric Grön (M) anmäler jäv och deltar inte handläggning och beslut i detta ärende. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att påbörja 
planarbetet för Storäng, Dp 401. Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit ute på samråd 
våren 2013.

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2015-01-14 att genomföra samråd för planförslaget. 
Samråd hölls 8 februari – 20 mars 2015. Inkomna synpunkter och förslag till ändringar har sammanställts 
i en samrådsredogörelse. Efter samrådet har förslaget till detaljplan för Storäng delats upp i två 
detaljplaner med avseende på huvudmannaskap: Detaljplan för Storäng östra (Dp 401) enskilt 
huvudmannaskap och detaljplan för Storäng västra (Dp 413) kommunalt huvudmannaskap. 
Samrådsredogörelsen gäller för båda planförslagen, Dp 401 och Dp 413. 

Dp 401 för Storäng östra består av den del av det ursprungliga planområdet, där det finns befintlig 
bostadsbebyggelse. Planområdet ligger på södra Resarö och avgränsas av Resarövägen i norr, i väster av 
obebyggd mark inom Storäng västra (Dp 413) och i öster av Lilläng. Marken är privatägd. Planområdet är 
idag oplanlagt. 

Syftet med detaljplanen för Storäng östra är i huvudsak att utveckla området till ett attraktivt 
bostadsområde med bevarade natur- och kulturmiljövärden. Syftet med detaljplanen är också att 
försörja fastigheterna med kommunalt vatten och avlopp för att förbättra de sanitära förhållandena i 
området. Vatten och avlopp har byggts ut under 2019. Genomförande av detaljplanen bedöms inte 
innebära någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan 
2030 och den fördjupade översiktsplanen för Resarö från år 1993. 

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 24 augusti 2016 § 35 har granskning 
genomförts för förslaget till detaljplan under tiden den 15 september- 6 oktober 2016. Efter 
granskningen reviderades planförslaget, så att strandskyddet ligger kvar inom vattenområde med 
bryggor (W1) vid bostadsfastigheter. Detta innebär att tillkommande åtgärder prövas genom 
strandskyddsdispens. 

Denna ändring bedömdes vara en väsentlig ändring som kräver att en ny granskning genomförs för 
planförslaget enligt 5 kap §25 plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Ny granskning beslutades genom 
delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande 2017-04-06. Granskning nummer två genomfördes 
under tiden 12 april- 2 maj 2017. Inkomna yttranden och ändringar av planförslaget finns sammanställda 
i ett gemensamt granskningsutlåtande daterat 2017-05-24 för granskning nummer ett och två. 

Förslaget till detaljplan antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017, §29. Beslutet överklagades 
därefter till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens 
antagandebeslut enligt dom den 26 juni 2018 i mål nr P4220-17. Upphävandet skedde mot bakgrund av 
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användningen av planbestämmelser i detaljplanen som inte ansågs uppfylla kravet på tydlighet enligt 4 
kap 32§ plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

Planförslaget har mot denna bakgrund reviderats och otydliga planbestämmelser har tagits bort som 
bestämmelser angående ”Befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning och som inte 
överensstämmer med planbestämmelserna ska anses som planenliga”. Syftet med denna typ av 
bestämmelser var att åtgärda problem med befintliga byggnader som inte stämmer med detaljplanens 
generella planbestämmelser. En genomgång av befintliga byggnader med avseende på deras storlek, 
nockhöjd och placering har utförts. Förslag till nya planbestämmelser har därefter tagits fram för ett 
flertal befintliga byggnader som inte stämmer överens med planbestämmelserna i det tidigare förslaget 
till detaljplan som antogs av kommunfullmäktige. Förslagen till ändringar inför granskning nr 3 framgår 
av tillägg till granskningsutlåtande efter granskning 1 och 2, daterat 2019-06-17.

Planförslaget behandlades i kommunstyrelsens planeringsutskott 2019-05-22/ § 22 för beslut om 
granskning nr 3. Planeringsutskottet beslutade att återremittera planförslaget för att förvaltningen ska 
bereda planeringsutskottets ledamöter och ersättare ett tillfälle för genomgång av detaljplanen innan 
ärendet tas upp till utskottet i augusti. Genomgång av planförslaget med planeringsutskottet skedde 
den 17 juni 2019. Planförslaget har därefter ändrats. 

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 22 augusti 2019 § 22 har ny granskning, 
nr 3 i ordningen, hållits om förslag till detaljplan. Granskningen har ägt rum under tiden den 6 
september- 2 oktober 2019. Inkomna yttranden under granskning nr 3 framgår av granskningsutlåtandet 
för granskning nr 3, daterat 2010-01-09. Under granskningstiden inkom 18 yttranden, varav 9 st från 
fastighetsägare. Förslag till ändringar efter granskning nr 3 framgår på s. 38.

För planförslaget har en kompletterande miljöteknisk markundersökning utförts av AFRY 2020-02-12 för 
ett område med tre bostadsfastigheter, där det tidigare funnits en handelsträdgård. Av resultatet 
framgår att arsenik påträffades på en av fastigheterna, Överby 2:82, i halter över känslig 
markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark 
(Naturvårdsverket, 2016). Fastigheten föreslås undantas från antagande, då markanvändning för 
bostäder inte är lämplig, då riktvärdet för KM överskrids för halten av arsenik inom fastigheten. 

Fastigheten Överby 2:49 föreslås undantas från antagande med hänsyn till att in- och utfart till 
fastigheten inte kan lösas i samband med detaljplanen för Storäng östra. Tillgång till väg för fastigheten 
behöver lösas utanför planområdet via marksamfälligheten Överby s:3 i samband med det pågående 
planarbetet för Storäng västra.

Förslaget för Dp 401 för Storäng östra innebär att nya fastigheter kan bildas genom avstyckning från 
befintliga bostadsfastigheter. All bebyggelse i Storäng kommer även att få tillgång till kommunalt VA. 
Planarbetet finansieras genom planavgift i samband med att bygglov söks. 

Yrkanden
Christopher Day (WP) yrkar avslag på planeringsutskottets beslutsförslag.

Fredrik Östman (C) yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag. 
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Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till 
planeringsutskottets beslutsförslag, i enlighet med Fredrik Östmans (C) yrkande. 

Reservationer
Christopher Day (WP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget yrkande i enlighet med 
bilaga 1 till protokollet.

Handlingar
1. Protokollsutdrag PLU 2020-05-27/§ 14
2. Tjänsteutlåtande, 2020-04-06
3. Plankarta för Storäng östra, Dp 401, 2016-06-29, rev 2017-04-05, rev 2017-05-16, rev 2017-05-

24, rev 2019-06-17, rev 2020-04-06
4. Plan- och genomförandebeskrivning för Storäng östra, Dp 401, 2016-06-29, rev 2017-04-05, rev 

2017-05-16, rev 2017-05-24, rev 2019-06-17, rev 2020-04-06 
5. Bilaga 1 till plan- och genomförandebeskrivning, Karta över markintrång
6. Granskningsutlåtande för granskning nr 3, 2020-04-06
7. Tillägg till granskningsutlåtande efter granskning nr 1 och 2, 2019-06-17
8. Granskningsutlåtande för granskning nr 1 och 2, 2017-05-24
9. Samrådsredogörelse, 2016-06-29

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Paula Sund, sbf

För kännedom: Susanne Edén, sbf
Beatrice Berglund, sbf
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§ 14 Detaljplan för Storäng östra, Dp 401, antagande nr 2

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Granskningsutlåtande efter granskning nummer 3 godkänns.

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta:

Planförslaget antas med undantag för skrafferat område på plankartan med fastigheten Överby 2:49 och 
skrafferat område med fastigheten Överby 2:82.

Jäv
Per-Eric Grön (M) anmäler jäv och deltar inte handläggning och beslut i detta ärende. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att påbörja 
planarbetet för Storäng, Dp 401. Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit ute på samråd 
våren 2013.

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2015-01-14 att genomföra samråd för planförslaget. 
Samråd hölls 8 februari – 20 mars 2015. Inkomna synpunkter och förslag till ändringar har sammanställts 
i en samrådsredogörelse. Efter samrådet har förslaget till detaljplan för Storäng delats upp i två 
detaljplaner med avseende på huvudmannaskap: Detaljplan för Storäng östra (Dp 401) enskilt 
huvudmannaskap och detaljplan för Storäng västra (Dp 413) kommunalt huvudmannaskap. 
Samrådsredogörelsen gäller för båda planförslagen, Dp 401 och Dp 413. 

Dp 401 för Storäng östra består av den del av det ursprungliga planområdet, där det finns befintlig 
bostadsbebyggelse. Planområdet ligger på södra Resarö och avgränsas av Resarövägen i norr, i väster av 
obebyggd mark inom Storäng västra (Dp 413) och i öster av Lilläng. Marken är privatägd. Planområdet är 
idag oplanlagt. 

Syftet med detaljplanen för Storäng östra är i huvudsak att utveckla området till ett attraktivt 
bostadsområde med bevarade natur- och kulturmiljövärden. Syftet med detaljplanen är också att 
försörja fastigheterna med kommunalt vatten och avlopp för att förbättra de sanitära förhållandena i 
området. Vatten och avlopp har byggts ut under 2019. Genomförande av detaljplanen bedöms inte 
innebära någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan 
2030 och den fördjupade översiktsplanen för Resarö från år 1993. 

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 24 augusti 2016 § 35 har granskning 
genomförts för förslaget till detaljplan under tiden den 15 september- 6 oktober 2016. Efter 
granskningen reviderades planförslaget, så att strandskyddet ligger kvar inom vattenområde med 
bryggor (W1) vid bostadsfastigheter. Detta innebär att tillkommande åtgärder prövas genom 
strandskyddsdispens. 

Denna ändring bedömdes vara en väsentlig ändring som kräver att en ny granskning genomförs för 
planförslaget enligt 5 kap §25 plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Ny granskning beslutades genom 
delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande 2017-04-06. Granskning nummer två genomfördes 
under tiden 12 april- 2 maj 2017. Inkomna yttranden och ändringar av planförslaget finns sammanställda 
i ett gemensamt granskningsutlåtande daterat 2017-05-24 för granskning nummer ett och två. 
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Förslaget till detaljplan antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017, §29. Beslutet överklagades 
därefter till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens 
antagandebeslut enligt dom den 26 juni 2018 i mål nr P4220-17. Upphävandet skedde mot bakgrund av 
användningen av planbestämmelser i detaljplanen som inte ansågs uppfylla kravet på tydlighet enligt 4 
kap 32§ plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

Planförslaget har mot denna bakgrund reviderats och otydliga planbestämmelser har tagits bort som 
bestämmelser angående ”Befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning och som inte 
överensstämmer med planbestämmelserna ska anses som planenliga”. Syftet med denna typ av 
bestämmelser var att åtgärda problem med befintliga byggnader som inte stämmer med detaljplanens 
generella planbestämmelser. En genomgång av befintliga byggnader med avseende på deras storlek, 
nockhöjd och placering har utförts. Förslag till nya planbestämmelser har därefter tagits fram för ett 
flertal befintliga byggnader som inte stämmer överens med planbestämmelserna i det tidigare förslaget 
till detaljplan som antogs av kommunfullmäktige. Förslagen till ändringar inför granskning nr 3 framgår 
av tillägg till granskningsutlåtande efter granskning 1 och 2, daterat 2019-06-17.

Planförslaget behandlades i kommunstyrelsens planeringsutskott 2019-05-22/ § 22 för beslut om 
granskning nr 3. Planeringsutskottet beslutade att återremittera planförslaget för att förvaltningen ska 
bereda planeringsutskottets ledamöter och ersättare ett tillfälle för genomgång av detaljplanen innan 
ärendet tas upp till utskottet i augusti. Genomgång av planförslaget med planeringsutskottet skedde 
den 17 juni 2019. Planförslaget har därefter ändrats. 

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 22 augusti 2019 § 22 har ny granskning, 
nr 3 i ordningen, hållits om förslag till detaljplan. Granskningen har ägt rum under tiden den 6 
september- 2 oktober 2019. Inkomna yttranden under granskning nr 3 framgår av granskningsutlåtandet 
för granskning nr 3, daterat 2010-01-09. Under granskningstiden inkom 18 yttranden, varav 9 st från 
fastighetsägare. Förslag till ändringar efter granskning nr 3 framgår på s. 38.

För planförslaget har en kompletterande miljöteknisk markundersökning utförts av AFRY 2020-02-12 för 
ett område med tre bostadsfastigheter, där det tidigare funnits en handelsträdgård. Av resultatet 
framgår att arsenik påträffades på en av fastigheterna, Överby 2:82, i halter över känslig 
markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark 
(Naturvårdsverket, 2016). Fastigheten föreslås undantas från antagande, då markanvändning för 
bostäder inte är lämplig, då riktvärdet för KM överskrids för halten av arsenik inom fastigheten. 

Fastigheten Överby 2:49 föreslås undantas från antagande med hänsyn till att in- och utfart till 
fastigheten inte kan lösas i samband med detaljplanen för Storäng östra. Tillgång till väg för fastigheten 
behöver lösas utanför planområdet via marksamfälligheten Överby s:3 i samband med det pågående 
planarbetet för Storäng västra.

Förslaget för Dp 401 för Storäng östra innebär att nya fastigheter kan bildas genom avstyckning från 
befintliga bostadsfastigheter. All bebyggelse i Storäng kommer även att få tillgång till kommunalt VA. 
Planarbetet finansieras genom planavgift i samband med att bygglov söks. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag avseende att granskningsutlåtande efter 
granskning nummer 3 godkänns och finner bifall till eget yrkande.
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Vidare yrkar ordföranden bifall till förvaltningens beslutsförslag avseende att planförslaget antas med 
undantag för skrafferat område på plankartan med fastigheten Överby 2:49 och skrafferat område med 
fastigheten Överby 2:82.

Anna-Lena Norden (WP) yrkar avslag på ordförandens yrkande avseende planförslagets antagande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Reservationer
Anna-Lena Nordén (WP) reserverar sig skriftligt mot beslutet avseende planförslagets antagande i 
enlighet med bilaga 1 till protokollet.

Handlingar
1. Tjänsteutlåtande, 2020-04-06
2. Plankarta för Storäng östra, Dp 401, 2016-06-29, rev 2017-04-05, rev 2017-05-16, rev 2017-05-

24, rev 2019-06-17, rev 2020-04-06
3. Plan- och genomförandebeskrivning för Storäng östra, Dp 401, 2016-06-29, rev 2017-04-05, rev 

2017-05-16, rev 2017-05-24, rev 2019-06-17, rev 2020-04-06 
4. Bilaga 1 till plan- och genomförandebeskrivning, Karta över markintrång
5. Granskningsutlåtande för granskning nr 3, 2020-04-06
6. Tillägg till granskningsutlåtande efter granskning nr 1 och 2, 2019-06-17
7. Granskningsutlåtande för granskning nr 1 och 2, 2017-05-24
8. Samrådsredogörelse, 2016-06-29

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Paula Sund, sbf

För kännedom: Susanne Edén, sbf
Beatrice Berglund, sbf

Ajournering kl. 11:10-11:15
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Tjänsteutlåtande
2020-04-06

Änr KS 2012/10023.214
1 av 6

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Plusgiro: 165411-0

Detaljplan för Storäng östra, Dp 401, antagande nr 2                  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar: 

Granskningsutlåtande efter granskning nummer 3 godkänns.

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta:

Planförslaget antas med undantag för skrafferat område på plankartan med fastigheten Överby 2:49 och 
skrafferat område med fastigheten Överby 2:82.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att påbörja 
planarbetet för Storäng, Dp 401. Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit ute på samråd 
våren 2013.

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2015-01-14 att genomföra samråd för planförslaget. 
Samråd hölls 8 februari – 20 mars 2015. Inkomna synpunkter och förslag till ändringar har sammanställts 
i en samrådsredogörelse. Efter samrådet har förslaget till detaljplan för Storäng delats upp i två 
detaljplaner med avseende på huvudmannaskap: Detaljplan för Storäng östra (Dp 401) enskilt 
huvudmannaskap och detaljplan för Storäng västra (Dp 413) kommunalt huvudmannaskap. 
Samrådsredogörelsen gäller för båda planförslagen, Dp 401 och Dp 413. 

Dp 401 för Storäng östra består av den del av det ursprungliga planområdet, där det finns befintlig 
bostadsbebyggelse. Planområdet ligger på södra Resarö och avgränsas av Resarövägen i norr, i väster av 
obebyggd mark inom Storäng västra (Dp 413) och i öster av Lilläng. Marken är privatägd. Planområdet är 
idag oplanlagt. 

Syftet med detaljplanen för Storäng östra är i huvudsak att utveckla området till ett attraktivt 
bostadsområde med bevarade natur- och kulturmiljövärden. Syftet med detaljplanen är också att 
försörja fastigheterna med kommunalt vatten och avlopp för att förbättra de sanitära förhållandena i 
området. Vatten och avlopp har byggts ut under 2019. Genomförande av detaljplanen bedöms inte 

 Stadsbyggnadsförvaltningen
Paula Sund
Planarkitekt
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innebära någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan 
2030 och den fördjupade översiktsplanen för Resarö från år 1993. 

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 24 augusti 2016 § 35 har granskning 
genomförts för förslaget till detaljplan under tiden den 15 september- 6 oktober 2016. Efter 
granskningen reviderades planförslaget, så att strandskyddet ligger kvar inom vattenområde med 
bryggor (W1) vid bostadsfastigheter. Detta innebär att tillkommande åtgärder prövas genom 
strandskyddsdispens. 

Denna ändring bedömdes vara en väsentlig ändring som kräver att en ny granskning genomförs för 
planförslaget enligt 5 kap §25 plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Ny granskning beslutades genom 
delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande 2017-04-06. Granskning nummer två genomfördes 
under tiden 12 april- 2 maj 2017. Inkomna yttranden och ändringar av planförslaget finns sammanställda 
i ett gemensamt granskningsutlåtande daterat 2017-05-24 för granskning nummer ett och två. 

Förslaget till detaljplan antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017, §29. Beslutet överklagades 
därefter till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens 
antagandebeslut enligt dom den 26 juni 2018 i mål nr P4220-17. Upphävandet skedde mot bakgrund av 
användningen av planbestämmelser i detaljplanen som inte ansågs uppfylla kravet på tydlighet enligt 4 
kap 32§ plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

Planförslaget har mot denna bakgrund reviderats och otydliga planbestämmelser har tagits bort som 
bestämmelser angående ”Befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning och som inte 
överensstämmer med planbestämmelserna ska anses som planenliga”. Syftet med denna typ av 
bestämmelser var att åtgärda problem med befintliga byggnader som inte stämmer med detaljplanens 
generella planbestämmelser. En genomgång av befintliga byggnader med avseende på deras storlek, 
nockhöjd och placering har utförts. Förslag till nya planbestämmelser har därefter tagits fram för ett 
flertal befintliga byggnader som inte stämmer överens med planbestämmelserna i det tidigare förslaget 
till detaljplan som antogs av kommunfullmäktige. Förslagen till ändringar inför granskning nr 3 framgår 
av tillägg till granskningsutlåtande efter granskning 1 och 2, daterat 2019-06-17.

Planförslaget behandlades i kommunstyrelsens planeringsutskott 2019-05-22/ § 22 för beslut om 
granskning nr 3. Planeringsutskottet beslutade att återremittera planförslaget för att förvaltningen ska 
bereda planeringsutskottets ledamöter och ersättare ett tillfälle för genomgång av detaljplanen innan 
ärendet tas upp till utskottet i augusti. Genomgång av planförslaget med planeringsutskottet skedde 
den 17 juni 2019. Planförslaget har därefter ändrats. 

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 22 augusti 2019 § 22 har ny granskning, 
nr 3 i ordningen, hållits om förslag till detaljplan. Granskningen har ägt rum under tiden den 6 
september- 2 oktober 2019. Inkomna yttranden under granskning nr 3 framgår av granskningsutlåtandet 
för granskning nr 3, daterat 2010-01-09. Under granskningstiden inkom 18 yttranden, varav 9 st från 
fastighetsägare. Förslag till ändringar efter granskning nr 3 framgår på s. 38.

För planförslaget har en kompletterande miljöteknisk markundersökning utförts av AFRY 2020-02-12 för 
ett område med tre bostadsfastigheter, där det tidigare funnits en handelsträdgård. Av resultatet 
framgår att arsenik påträffades på en av fastigheterna, Överby 2:82, i halter över känslig 
markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark 
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(Naturvårdsverket, 2016). Fastigheten föreslås undantas från antagande, då markanvändning för 
bostäder inte är lämplig, då riktvärdet för KM överskrids för halten av arsenik inom fastigheten. 

Fastigheten Överby 2:49 föreslås undantas från antagande med hänsyn till att in- och utfart till 
fastigheten inte kan lösas i samband med detaljplanen för Storäng östra. Tillgång till väg för fastigheten 
behöver lösas utanför planområdet via marksamfälligheten Överby s:3 i samband med det pågående 
planarbetet för Storäng västra.

Förslaget för Dp 401 för Storäng östra innebär att nya fastigheter kan bildas genom avstyckning från 
befintliga bostadsfastigheter. All bebyggelse i Storäng kommer även att få tillgång till kommunalt VA. 
Planarbetet finansieras genom planavgift i samband med att bygglov söks. 

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att påbörja 
planarbetet för Storäng, Dp 401. Området ligger på södra Resarö och avgränsas av Resarövägen i norr, i 
väster av befintligt koloniområde och i öster av Lilläng. Planområdet är tidigare oplanlagt. 

I översiktsplan 2030 för Vaxholm (antagen av KF 2013-12-16) redovisas aktuellt planområde som del av 
område för planerad bebyggelseutveckling samt område med strategiskt läge för samhällsservice mm. I 
fördjupning av översiktsplan för Resarö (antagen av KF 1993-09-27) anges bl a att den övergripande 
målsättningen bör vara att acceptera och underlätta den pågående omvandlingen från fritidsboende till 
permanentboende.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för Storäng baseras på ett planprogram. Stadsbyggnadsförvaltningen fick 2013-03-06 i 
uppdrag av kommunstyrelsens planeringsutskott att genomföra programsamråd om detaljplanen, samt 
att antalet bostäder i planområdet ska uppgå till cirka 90 stycken. Programsamråd genomfördes den 5 
april – 7 maj 2013. Inkomna synpunkter under programsamrådet och minnesanteckningar från 
programsamrådsmötet den 22 april 2013 har sammanfattats i en programsamrådsredogörelse.

Ett förslag till detaljplan för Storäng behandlades i kommunstyrelsens planeringsutskott 2014-03-05. 
Förslaget återremitterades för att göra vissa justeringar. Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 
2015-01-14 att genomföra samråd för planförslaget. Samråd hölls den 8 februari – 20 mars 2015. 
Inkomna synpunkter och förslag till ändringar har sammanställts i en samrådsredogörelse. 

Efter samrådet har förslaget till detaljplan för Storäng delats upp i två detaljplaner med avseende på 
huvudmannaskap: Detaljplan för Storäng östra (Dp 401) och detaljplan för Storäng västra (Dp 413). ). I 
Dp 413 för Storäng västra föreslås kommunalt huvudmannaskap för allmän plats (vägar och 
naturområden) och i Dp 401 för Storäng östra föreslås enskilt huvudmannaskap. Inom planområdet för 
Dp 413 för Storäng västra ägs marken i huvudsak av kommunen. Dp 401 för Storäng östra består av den 
del av det ursprungliga planområdet, där det finns befintlig bostadsbebyggelse. Marken här är privatägd 
och Resarö vägförening är huvudman för vägarna. 

Planområdet för Storäng östra (Dp 401) ligger på södra Resarö och avgränsas av Resarövägen i norr, i 
väster av obebyggd mark inom Storäng västra (Dp 413) och i öster av Lilläng. Planområdet är idag 
oplanlagt. 
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Syftet med detaljplanen för Storäng östra är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde med 
bevarade natur- och kulturmiljövärden. Syftet med detaljplanen är också att försörja fastigheterna med 
kommunalt vatten och avlopp för att förbättra de sanitära förhållandena i området. Vatten och avlopp 
har byggts ut under 2019. Planområdet omfattas idag av strandskydd inom 100 m från strandlinjen på 
land och i vatten. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande 
miljöpåverkan. Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan 2030 och den fördjupade 
översiktsplanen för Resarö från 1993. 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 24 augusti 2016 § 35 har granskning hållits om förslag till 
detaljplan. Granskningen har ägt rum under tiden den 15 september- 6 oktober 2016. Inom Storäng 
östra föreslogs upphävande av strandskyddet för den kvartersmark för bostäder (B), allmän platsmark 
(Lokalgata) samt småbåtshamnar (V1) och de vattenområden med bryggor (WV1, WV2 och W1) som 
berörs av strandskydd. I övrigt låg strandskyddet kvar för öppet vattenområde. 

Efter granskningen föreslogs planen revideras, så att strandskyddet ligger kvar inom vattenområde med 
bryggor vid bostadsfastigheter(W1) mot bakgrund av Länsstyrelsens yttrande vid granskningen. Av 
Länsstyrelsens yttrande framgår bl a att strandskyddet bör ligga kvar inom planens vattenområden, så 
att tillkommande åtgärder prövas genom strandskyddsdispens. Förslaget till upphävande av strandskydd 
kvarstår dock för de vattenområden som ligger vid V1, småbåtshamnar.

Denna ändring bedömdes vara en väsentlig ändring som kräver att en ny granskning genomförs för 
planförslaget enligt 5 kap §25 plan- och bygglagen, PBL 2010:900. Ändringar föreslogs även med hänsyn 
till inkomna synpunkter under granskningen. I övrigt utfördes redaktionella ändringar och rättelser av 
planhandlingarna. Föreslagna ändringar framgick av plan- och genomförandebeskrivningen. 

Ny granskning, nr 2, beslutades genom delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande 2017-04-06. 
Ny granskning genomfördes under tiden 12 april- 2 maj 2017. Totalt inkom under den första 
granskningen 29 yttranden och under den andra granskningen 13 yttranden. Inkomna yttranden finns 
sammanställda i ett gemensamt granskningsutlåtande. De ändringar som föreslås av planförslaget efter 
de båda granskningarna framgår av granskningsutlåtandet, daterat 2017-05-24. 

Förslaget till detaljplan antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017, §29. Beslutet överklagades 
därefter till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens 
antagandebeslut enligt dom den 26 juni 2018 i mål nr P4220-17. Upphävandet skedde mot bakgrund av 
användningen av planbestämmelser i detaljplanen som inte ansågs uppfylla kravet på tydlighet enligt 4 
kap 32§ plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 

Planförslaget har mot denna bakgrund reviderats och otydliga planbestämmelser har tagits bort som 
bestämmelser angående ”Befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning och som inte 
överensstämmer med planbestämmelserna ska anses som planenliga”. Syftet med denna typ av 
bestämmelser var att åtgärda problem med befintliga byggnader som inte stämmer med detaljplanens 
generella planbestämmelser. En genomgång av befintliga byggnader med avseende på deras storlek, 
nockhöjd och placering har utförts. Förslag till nya planbestämmelser har därefter tagits fram för ett 
flertal befintliga byggnader som inte stämmer överens med planbestämmelserna i det tidigare förslaget 
till detaljplan som antogs av kommunfullmäktige. 
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Planförslaget behandlades i kommunstyrelsens planeringsutskott 2019-05-22/22 § för beslut om att 
ställa ut planförslaget för granskning en tredje gång. Planeringsutskottet beslutade att återremittera 
planförslaget för att förvaltningen ska bereda planeringsutskottets ledamöter och ersättare ett tillfälle 
för genomgång av detaljplanen innan ärendet tas upp till utskottet i augusti. Genomgång av 
planförslaget med planeringsutskottet skedde den 17 juni 2019. Planförslaget har därefter ändrats. 
Förslagen till ändringar inför granskning nr 3 framgår av tillägg till granskningsutlåtande efter granskning 
1 och 2, daterat 2019-06-17.

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 22 augusti 2019 § 22 har ny granskning, 
nr 3 i ordningen, hållits om förslag till detaljplan. Granskningen har ägt rum under tiden den 6 
september- 2 oktober 2019. Under granskning nr 3 inkom 18 yttranden varav 9 från fastighetsägare 
inom planområdet. Inkomna yttranden finns sammanställda i ett granskningsutlåtande för granskning nr 
3, daterat 2020-01-07. De ändringar som föreslås av planförslaget efter granskning nr 3 framgår på s. 38.

För planförslaget har en kompletterande miljöteknisk markundersökning utförts av AFRY den 12 februari 
2020 för området med tre bostadsfastigheter, där det tidigare funnits en handelsträdgård. Av resultatet 
framgår att arsenik påträffades på en av fastigheterna, Överby 2:82, i halter över känslig 
markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark 
(Naturvårdsverket, 2016). Fastigheten föreslås undantas från antagande, då markanvändning för 
bostäder inte är lämplig, då halten av arsenik överskrider riktvärdet för KM. Enligt plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900) 2 kap 4 och 5 §§ regleras att mark endast får tas i anspråk för att bebyggas om marken 
från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet med bl.a. hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 
Fastigheten kommer att ligga utanför detaljplan. Enligt rekommendationen i den miljötekniska 
markundersökningen behöver avgränsning ske av området med förhöjd halt av arsenik.

Fastigheten Överby 2:49 föreslås undantas från antagande med hänsyn till att in- och utfart till 
fastigheten inte kan lösas i samband med detaljplanen för Storäng östra. Enligt lantmäteriet bedöms 
inte plan- och genomförandebeskrivningen vara tydlig rörande de fastighetsrättsliga konsekvenserna 
enligt 4 kap 33 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Tillgång till väg för fastigheten behöver lösas via 
del av marksamfälligheten Överby s:3 inom planområdet för Storäng västra, där planarbete pågår. I ett 
senare skede kan bostadsbebyggelsen och fastighetens in- och utfart regleras i ett sammanhang. 
Fastigheten kommer till dess att inte vara planlagd.

Bedömning
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som kräver en 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Måluppfyllelse
Detaljplaneringen och genomförandet av detaljplanen ska uppnå följande mål: Livsmiljö, Kvalité och 
Ekonomi. Detaljplanen för Storäng östra kommer när den är genomförd att bidra till att stärka alla tre 
målområden. Livsmiljön kommer att bli bättre i Storäng då den befintliga och tillkommande bebyggelsen 
ansluts till kommunalt VA, samtidigt förbättras vattenkvalitén i Kodjupet. Detaljplanen möjliggör nya 
bostäder i kommunen som ger ett tillskott till invånare i Vaxholms stad. 

169



Tjänsteutlåtande
2020-04-06

Änr KS 2012/10023.214
6 av 6

Finansiering
Kommunen svarar för upprättande av detaljplanen. Intäkter för nedlagt arbete tas ut som planavgift i 
enlighet med taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet i samband med att bygglov söks.                                                                                                                                                     

Förslagets konsekvenser
Detaljplanen ger möjlighet att stycka befintliga fastigheter under förutsättning av att de inte ligger för 
lågt i förhållande till vattnet. I detaljplanen för Storäng östra medges avstyckning för nya fastigheter om 
minst 1500 kvm respektive 2000 kvm, där marken har ansetts vara lämplig för bostadsbebyggelse. Detta 
innebär att cirka 30 nya fastigheter skulle kunna skapas i de bebyggda delarna av Storäng. 

Detaljplanen möjliggör utbyggnad av kommunalt VA i området, som ersätter enskilda anläggningar av 
varierande kvalitet, vilket förbättrar vattenmiljön och vattenkvaliteten i de omgivande vattenområdena. 
Utbyggnaden av vatten och avlopp har slutförts under 2019.

I planen anges varsamhetsbestämmelser(k) till skydd för kulturmiljön och den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen. 

En cirka 60 meter lång sträcka av Metspövägen, infartsväg från Resarövägen till östra delen av Storäng, 
breddas i Dp 401 för Storäng östra för att möjliggöra för ökad trafik att på ett säkert sätt svänga ut på, 
och in från, Resarövägen. 

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, 2020-04-06
2. Plankarta för Storäng östra, Dp 401, 2016-06-29, rev 2017-04-05, rev 2017-05-16, rev 2017-05-

24, rev 2019-06-17, rev 2020-04-06
3. Plan- och genomförandebeskrivning för Storäng östra, Dp 401, 2016-06-29, rev 2017-04-05, rev 

2017-05-16, rev 2017-05-24, rev 2019-06-17, rev 2020-04-06 
4. Bilaga 1 till plan- och genomförandebeskrivning, Karta över markintrång
5. Granskningsutlåtande för granskning nr 3, 2020-04-06
6. Tillägg till granskningsutlåtande efter granskning nr 1 och 2, 2019-06-17
7. Granskningsutlåtande för granskning nr 1 och 2, 2017-05-24
8. Samrådsredogörelse, 2016-06-29

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Paula Sund

För kännedom: Susanne Edén
Beatrice Berglund
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Förslag till 
Detaljplan för Storäng östra, Dp 401
Fastigheterna Överby 2:20–2:24 m fl, Vaxholms stad, Stock-
holms län

Plan- och genomförandebeskrivning
 

Handlingar                                                                                             

- Plankarta med planbestämmelser
- Denna plan- och genomförandebeskrivning
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Planens huvuddrag                                                                                                

Syftet med detaljplanen för Storäng östra är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde 
med bevarade natur- och kulturmiljövärden. Områdets nuvarande bebyggelsemönster ska bevaras 
genom att bibehålla vägstrukturen inom området och därmed även i huvudsak samma fastighetsin-
delning i byggnadskvarter, där fastighetsägarna själva bestämmer i vilken takt de avser att öka anta-
let fastigheter genom avstyckning. Den tillkommande bebyggelsen ska anpassas till terrängförhål-
landena, befintlig vegetation och stora träd på fastigheterna samt bebyggelsemiljön i området. Kul-
turhistoriskt värdefull bebyggelse i området ska värnas genom att ange varsamhetsbestämmelser i 
planen. 

Syftet med detaljplanen är också att försörja fastigheterna med kommunalt vatten och avlopp för 
att förbättra de sanitära förhållandena i området. Utbyggnaden av vatten och avlopp har slutförts 
under 2019.

Förenlighet med miljöbalken                                                                   

Förslaget till detaljplan är förenligt med bestämmelserna i miljöbalkens tredje kapitel avseende 
lämplig användning av mark och vattenresurser. Några riksintressen enligt fjärde kapitlet berörs in-
te.

Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap
Vid planering ska kommuner och myndigheter säkerställa vissa miljökvalitetsnormer enligt miljöbal-
kens 5 kap. Miljökvalitetsnormer, MKN är satta av Vattenförvaltningen och är föreskrifter om kvali-
teten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt som behövs för att varaktigt skydda människors hälsa 
och miljö. Miljökvalitetsnormen beskriver den lägsta kvalitet en vattenförekomst ska uppnå vid en 
viss tidpunkt. Alla vattenförekomster har kartlagts och fått en statusbedömning. 

Den 16 december 2016 fastställde Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt en för-
valtningsplan med åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer för distriktets vattenförekomster, för 
perioden 2016-2021.

Planområdet Storäng avrinner idag till vattenförekomsten Kodjupet i Norra Östersjöns vattendi-
strikt. Kodjupet utgör ett kustvatten med otillfredsställande ekologisk status.  Miljökvalitetsnormen 
för god ekologisk status har en tidsfrist till år 2027. Miljöproblemen som ligger till grund för sta-
tusklassningen är främst övergödning och syrefattiga förhållande till följd av näringsläckage av kvä-
ve och fosfor. För att uppnå en god ekologisk status måste utsläpp av övergödande ämnen, som 
kväve och fosfor, minska. Enligt den dagvattenutredning som har tagits fram för Storäng klarar om-
rådet utsläppskraven för alla ämnen utom fosfor och kväve både före och efter utbyggnaden av Sto-
räng. Genom utbyggnad av VA-nätet inom området kommer även riktvärdena för kväve och fosfor 
att uppnås vilket bidrar till arbetet med att uppnå ”God ekologisk status 2027”.

Den kemiska statusen, utan överallt överskridande ämnen, är bedömd som god för Kodjupet. Den 
kemiska för kvicksilver och dess föreningar samt bromerad difenyleter uppnår ej god ytvattenstatus. 
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Enligt miljökvalitetsnormen ska god kemisk status behållas och målet för kvicksilver är att de nuva-
rande halterna av kvicksilver inte får öka i förhållande till de halter som låg till grund för vattenmyn-
dighetens statusklassning 2016. 

Plandata                                                                                                        

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden
Planområdet är beläget på södra Resarö och avgränsas av Resarövägen i norr, i väster av obebyggd 
mark och i öster av bebyggelsen i Lilläng. I söder går planområdesgränsen i Kodjupet mellan Resarö 
och Edholma.  

Arealen är ca 21,7 hektar, varav 5,2 hektar utgör vattenområden.

Marken inom planområdet omfattar fastigheterna Överby 2:20- 24; 2:26- 28; 2:30- 39; 2:48- 49; 
2:52; 2:71-73; 2:76; 2:78; 2:82-84; 2:86-90; 2:92;  2:96- 97 samt  Överby s:3-4. Därutöver omfattas 
även en mindre del av fastigheterna Överby 2:41, 2:42 och 2:47. 

Marken ägs av enskilda fastighetsägare. Vägmarken inom planområdet, ägs av delägarna i mark-
samfälligheten Överby s:3, där ägandet är uppdelat i andelstal. Kommunen är delägare i marksam-
fälligheten, som även består av vägmark utanför planområdet.

En marksamfällighet, Överby s:4, är uppdelad på tre stycken skiften utmed stranden. Avsikten med 
områdena när de bildades var att de skulle kunna utnyttjas för lastning och lossning med båt (lasta-
geplatser). Överby s:4 ägs av flera fastigheter gemensamt. Kommunen är delägare i marksamfällig-
heten.

Tidigare ställningstagande                                                                          

Riksintresse
Området ingår enligt 4 kap 2§ miljöbalken i riksintresseområdet för skärgårdsmiljön. Syftet med 
riksintresset är att långsiktigt hushålla med de begränsade mark- och vattenområdena inom kust- 
och skärgårdsområdet. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast 
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Turismen 
och friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av förändringar. Fritidsbebyggelse 
får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Bestämmelserna utgör 
inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Vaxholms stads 
uppfattning är att planområdet Storäng och den utveckling som detaljplaneringen möjliggör är att 
betrakta som en utveckling av den befintliga tätorten. Därmed anses detaljplaneringen inte påverka 
riksintresset.

Översiktsplan
Kommunfullmäktige i Vaxholm antog 2013-12-16 Översiktsplan för Vaxholm 2030. I översiktsplanen 
anges bland annat:
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o Området kring Storäng ska detaljplaneras med syfte att bygga ut kommunalt vatten och av-
lopp samt möjliggöra för ny bebyggelse med bland annat bostäder och förskola. Området 
ligger nära Killingen vilket innebär att det finns god tillgång på naturområde för rekreation 
och friluftsliv. Intill Storäng finns en busshållplats och området ligger nära bytespunkten för 
kollektivtrafik vid Engarn vilket ger området möjligheter till en god kollektivtrafikförsörjning. 
Tillgängligheten till hållplatser och Engarn ska förbättras med gång- och cykelstråk längs Re-
sarövägen. Dessa stråk ska kopplas ihop med gång- och cykelstråk vidare mot Vaxön.

o Behov och lokalisering av nya grundskolor och förskolor ska studeras i kommande planering 
för ny bebyggelse på Rindö, Resarö och Vaxön.

o Planeringen av cykelvägar ska prioriteras inom utvecklingsområden på Vaxön, Resarö och 
Rindö och gäller främst resor mellan bostad och skola, till hållplatser, natur- och rekrea-
tionsområden, handel, service och aktivitetsanläggningar. 

o Längs Resarövägen och Överbyvägen planeras för ett sammanhängande cykelstråk.
o Vaxholm ska erbjuda boende i varierande storlekar och upplåtelseformer på Vaxön, Rindö 

och Resarö.
o Fördjupning av översiktsplanen i delen Resarö antogs av kommunfullmäktige den 27 sep-

tember 1993 (Resarö, förslag till miljöprogram, 1992 bilaga till FÖP Resarö).  Fördjupningen 
är i huvudsak aktuell, men i samband med programarbete för södra delarna av Resarö kan 
delar av fördjupningen behöva revideras.

I den fördjupade översiktsplanen för Resarö från 1993 anges bland annat:

o  Att den övergripande målsättningen bör vara att acceptera och underlätta den pågående 
omvandlingen från fritidsboende till permanentboende, samt att genom planläggning sty-
ra förtätningen så att en god boendemiljö skapas med bibehållande av den ursprungliga 
bebyggelseskaraktären och känslan av skärgårdsö.

o   Praktiskt taget all bebyggelse på Resarö bör vara möjlig att utnyttja som permanentbostad 
och bör därför ges en för omvandlingsområden anpassad standard på vägar och teknisk 
försörjning med hänsyn till lokala förutsättningar. 

o   Den framtida detaljplaneringen kommer att precisera tomtstorlekarna för respektive plan 
beroende på de lokala förutsättningarna.

o   Avsteg från normal vägstandard i nybyggnadsområden får göras med hänsyn till den be-
fintliga bebyggelsemiljön.

Detaljplan, fastighetsplan, förordnanden och måldokument
Området saknar gällande detaljplan eller fastighetsplan. 

Området omfattas i dag av strandskydd inom ett område som sträcker sig 100 meter från strandlin-
jen på land och i vatten. För att möjliggöra ytterligare bebyggelse inom strandskyddsområdet krävs 
att strandskyddet upphävs i dessa områden. 
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Strandskyddet föreslås bevaras inom vattenområden som planläggs som öppet vatten, vattenområ-
de för bryggor och öppet vatten med allmänna ledningar under vattnet. Detta beskrivs närmare un-
der rubriken ”Strandskydd”.  

Planprocessen och förfarande
Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utar-
beta förslag till detaljplan för Storäng. 

Planeringsprocessen inleddes med samråd av ett planprogram under tiden den 5 april – 7 maj 2013. 
Inkomna synpunkter har sammanfattats i en programsamrådsredogörelse. Ett programsamråds- 
möte hölls den 22 april 2013 minnesanteckningar från mötet finns i programsamrådsredogörelsen.

Ett förslag till detaljplan presenterades för kommunstyrelsens planeringsutskott (PLU) den 2014-03-
05. Förslaget återremitterades i syfte:

○ Att bibehålla GC-vägens nuvarande dragning genom området (i princip). 

○ Att belysa konsekvenserna vid styckning av befintliga fastigheter i enlighet med de syn-
punkter som framkommit i programsamrådet.  

○ Att båtuppläggningen flyttas till områdets västra del.  

○ Att båtuppläggningens ytbehov analyseras.  

○ Att redovisa en brygganläggning (typ Lilläng) i västra delen av området bemärkt ”natur-om-
råde”.  

○ Att pröva möjlighet till 2 huvudbyggnader. 

Dessa synpunkter inarbetades i samrådsförslaget. Beslut om att genomföra samråd fattades av PLU 
2015-01-14. Samråd om förslag till detaljplan genomfördes under perioden 8 februari – 20 mars 
2015. Inkomna synpunkter under samrådet har sammanställts i en särskild samrådsredogörelse. Un-
der samrådstiden fanns möjligheter för fastighetsägarna i området att träffa dåvarande planchefen 
för enskilda samtal om planförslaget, ca 20 möten genomfördes. 

Efter samrådet av detaljplanen har planen delats upp i två detaljplaner; detaljplanen för Storäng 
västra (Dp 413) och detaljplanen för Storäng östra (Dp 401). Detaljplanen för västra delen av Sto-
räng har kommunalt huvudmannaskap för allmän plats medan detaljplanen för östra delen har en-
skilt huvudmannaskap. Framtagen samrådsredogörelse för samrådet för Dp 401 Storäng gäller för 
båda delarna av denna detaljplan dvs förslag till detaljplan för Storäng östra, Dp 401, och detaljplan 
för Storäng västra, Dp 413.

Dp 401 för Storäng östra består av den del av det ursprungliga planområdet där det finns befintlig 
bostadsbebyggelse. Marken inom planområdet är privatägd förutom marksamfälligheterna Överby 
s:3 och s:4, där kommunen är andelsägare. Resarö vägförening är huvudman för vägarna. Inom 
planområdet för detaljplan, Dp 413 för Storäng västra, ägs marken av kommunen.
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Beslut om att ställa ut planförslaget för granskning fattades av PLU 2016-08-24. Granskningen ge-
nomfördes under tiden den 15 september- 6 oktober 2016. Efter granskningen reviderades planför-
slaget och ställdes ut på nytt för ny granskning. Den andra granskningen skedde under tiden den    
12 april- 2 maj 2017. Inkomna yttranden och de ändringar som genomfördes av planförslaget vid de 
båda granskningarna framgår av granskningsutlåtandet, 2017-05-24, som är gemensamt för den 
första och andra granskningen.

Planförslaget antogs av kommunfullmäktigen den 19 juni 2017, § 29. Beslutet överklagades därefter 
till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens beslut att anta de-
taljplanen enligt dom den 26 juni 2018 i mål nr P 4220-17. Upphävandet sker mot bakgrund av an-
vändningen av planbestämmelser i detaljplanen som inte anses uppfylla kravet på tydlighet enligt 4 
kap 32 § plan- och bygglagen, PBL. 

Efter att mark- och miljödomstolen i juni 2018 upphävde kommunens beslut att anta planförslaget 
för Storäng östra har planförslaget omarbetats. Detaljplaneförslaget har mot bakgrund av Mark- 
och miljödomstolens beslut reviderats och otydliga planbestämmelser har tagits bort som bestäm-
melser angående ”Befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning och som inte överensstämmer 
med planbestämmelserna ska anses planenliga”. Syftet med denna typ av bestämmelse var att åt-
gärda problem med befintliga byggnader som inte stämmer med detaljplanens generella planbe-
stämmelser. En genomgång och inmätning av befintliga byggnader med avseende på deras storlek, 
nockhöjd och placering har utförts. Planbestämmelser har därefter tagits fram för befintliga byggna-
der som inte stämmer överens med det tidigare förslaget till detaljplan som antogs av kommunfull-
mäktige. Planförslaget har efter revidering ställts ut på nytt för ny granskning, den tredje i ordning-
en. Den tredje granskningen skedde under tiden den 6 september – 2 oktober 2019. Inkomna ytt-
randen och förslag till ändringar efter granskningen framgår av granskningsutlåtandet för gransk-
ning nr 3, daterat 2020-04-06.

Detaljplanen för Storäng östra upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900), i dess lydelse 
före den 1 januari 2015.

Miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att genomförandet inte innebär någon betydande påver-
kan på miljön som fordrar en miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning en-
ligt miljöbalken. Denna bedömning delas av länsstyrelsen.

Förutsättningar och förändringar                                                               

Natur
Växt- och djurliv
Området ligger naturskönt vid vattnet. I den fördjupade översiktsplanen anges att området har högt 
eller mycket högt naturvärde. 
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Området består av öppna marker som tidigare varit åkermark och stora bostadstomter med ädel 
löv- och blandskog. Vid vattnet finns områden med vass. 

Naturområden med ädellövträd finns på kullarna inom västra delen av Storängområdet utanför 
planområdet samt på kullarna norr om Resarövägen. Dessa områden bildar tillsammans viktiga 
spridningskorridorer på södra Resarö och har höga naturvärden. Enstaka äldre ekar finns spridda 
över hela planområdet för Storäng östra på privat fastigheter. Några särskilda skydd för träd fö-
reslås inte i planen. Fastighetsägare bör dock i möjligaste mån ta hänsyn till dessa träd.

I dag finns det ett antal sammanhängande vassbälten inom kvartersmark inom planområdet, där fö-
reslås inte byggnader få uppföras.

Vattenområdena i Vaxholm har under sommaren 2014 inventerats av AquaBiota Water research. I 
rapporten, Naturvärdesbedömning av Vaxholms kustvatten, ingår vattnen vid Storäng i delområ-
det Resarö Ytterby samt delområdet Resarö, Kullö, Edholma. Dp 401 för Storäng östra ingår i båda 
delområde-
na.

Utsnitt ur karta över naturvärden i vattnet, från Naturvärdesbedömning av Vaxholms kustvatten. 
Planområdet för Storäng ungefärligt markerat med ljusgul färg mitt i bild. Det orangea området 
bredvid Storäng är vattenområdet för delområdet Resarö Ytterby. Det gröna är delområdet Resarö, 
Kullö, Edholma.  Vattenområdena för Dp 401 för Storäng östra ingår i båda delområdena.

I Delområdet Resarö, Ytterby  ingår östra delen av vattenområdena i planområdet som en smärre 
del av hela delområdet. Delområdet Resarö, Ytterby är relativt skyddat genom sitt läge innanför ett 
antal öar. Kajer, båtplatser och hamnverksamhet liksom utfyllnader vid villatomter medför dock att 
stranden modifierats och endast några mindre vasspartier finns mellan anläggningarna. Befintlig 
hamnverksamhet och båttrafik bedöms vara störande för många fiskarter och sjöfågel och även den 
mänskliga påverkan bedöms leda till att ekologiska funktioner och möjligheter för fiskrekrytering 
bedöms som små. 
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De relativt grunda mjukbottnarna i området härbärgerar ett mellanstort antal arter av vattenvege-
tation som förekommer i sparsamma mängder över en stor yta. Vid sedimentprovtagning har på-
träffats ett exemplar av östersjömussla på fem meters djup vilket indikerar att syrerikt vatten åt-
minstone emellanåt strömmar in från Trälhavet. Enligt AquaBiotas inventering bedöms naturvärdet 
för delområdet för Resarö, Ytterby vara lågt till följd av att stränderna modifierats och att ekologis-
ka funktioner antagligen kraftigt reducerats, samtidigt bedöms känsligheten som låg eftersom om-
rådets stränder redan är ianspråktagna och saknar högre värden samt ekologiska funktioner. 

I Delområdet Resarö, Kullö, Edholma ingår övriga vattenområden inom planområdet som ingår 
som en mindre del av hela delområdet. Delområdet Resarö, Kullö, Edholma är relativt skyddat mot 
vågor genom sitt läge innanför Skarpö, Kullö och Edholma. Vattenomsättningen torde trots det vara 
relativt hög då området utgör ett sund mellan flera öar. Stränderna täcks nästan uteslutande av ett 
ca 5-15 meter brett vassbälte. Vid vasskanten är djupet ca 1,5 meter och bottensubstratet sandigt 
eller lerigt. Utanför vassen utgörs bottnen av gyttja och där växer endast mycket glesa bestånd av 
ålnate samt på enstaka fläckar slangalg. 

Områdets stränder är relativt naturliga med endast enstaka bryggor. Båttrafiken är relativt frekvent 
och störningskänsliga arter av fisk, fågel och däggdjur torde inte finna en livsmiljö i området. Områ-
det bedöms ha en viss betydelse för fisk, främst som födosöksområde, men sannolikt även som re-
produktionsområde. Områdets öppna läge innebär en hög vattenomsättning, varför de topografiska 
förhållandena inte är optimala för rekrytering av varmvattenkrävande arter av fisk. Den frekventa 
båttrafiken bidrar till att vattenutbytet ökar, så att yngel riskerar frysa ihjäl eller spolas ut på djupa-
re vatten. 

Enligt AquaBiotas inventering bedöms naturvärdet för delområdet Resarö, Kullö, Edholma vara av 
lokalt intresse då stränderna i begränsad grad är ianspråktagna som tomter med bryggor, hus mm. I 
delområdet bedöms vissa förutsättningar för ekologiska funktioner såsom fiskrekrytering finnas. 
Områdets känslighet bedöms som måttlig utifrån att naturvärdena, värdena för fisk och antalet eko-
logiska funktioner sannolikt är begränsade. Känsligheten avser framför allt muddring då området är 
utsatt för strömmar och vattenrörelser som kan medföra varaktig grumling. Vidare är området 
känsligt för ökad exploatering. 

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU (Sveriges geologiska utredningar) består marken i planområdet i huvudsak av postglacial 
lera, sandig morän och berg i dagen. Se karta nedan. 

Delar av Storängområdet har undersökts geotekniskt vid åtminstone tre tillfällen, 1991 genomförde 
Alfred Orrje AB på uppdrag av Vaxholms stad en översiktlig geoteknisk undersökning av stadens fas-
tigheter bl a i nordvästra delen av Storäng utanför planområdet med provborrning. 2015 genomför-
de Reinertsen AB på uppdrag av Roslagsvatten geotekniska undersökningar inför projektering av 
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VA-nätet samt 2016 utförde ÅF Infrastructure AB en geoteknisk undersökning för Storäng västra, Dp 
413.

Någon geoteknisk utredning på enskilt ägda fastigheter med befintlig bebyggelse inom planområdet 
för Storäng östra har inte genomförts i samband med planarbetet. 

Planområdet ligger inte inom område där det kan finnas risk för ras och skred enligt SGI, Statens 
geotekniska institut. Behov av att utföra någon särskild utredning angående ras och skred bedöms 
därför inte finnas. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer risken för ras och skred som liten. 

Val av grundläggningsmetod vid husbygge bör föregås av geoteknisk undersökning. Det är markäga-
rens ansvar att utföra och bekosta den geotekniska undersökningen.

 

Utdrag från karta över jordarter. (Källa: www.sgu.se)

Dagvatten 
En dagvattenutredning finns framtagen av SWECO Enviroment AB, 2013-10-31 för hela Storängom-
rådet, där planområdet för denna detaljplan ingår (Dp 401 för Storäng östra). 

Avrinningsområdet för dagvatten avgränsas av Resarövägen i norr. Österut sträcker det sig till och 
med Lillängsvägen som ligger utanför planområdet och västerut till kolonilottsområdet som ligger 
inom Dp 413 för Storäng västra. Avrinningen från Resarövägen och naturområdet norr om den av-
leds i diken längs vägen ned till Killingeviken som ligger nordväst om planområdet och ingår alltså 
inte i det studerade avrinningsområdet.

Idag avrinner befintligt dagvatten inom planområdet i huvudsak via diken längs vägarna och infiltre-
ras i marken. Vägarna med diken inom planområdet förvaltas av Resarö vägförening. Av utförd dag-
vattenutredning framgår att delar av Storäng är låglänt och att i delar av planområdet har dikena 
dåligt fall vilket resulterar i stillastående vatten. I delar av området finns behov av underhåll och ut-
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ökning av dikenas kapacitet. I planen möjliggörs utökning av dikenas kapacitet genom att z, marken 
ska vara tillgänglig för infiltrationsdiken anges utmed Nätstigen och del av Metspövägen.

Förslag till lösningar för lokalt omhändertagande av dagvattnet för bebyggelsen anges i utförd dag-
vattenutredning för Storäng t ex avvattning av tak via stuprörsutkastare, ränndalar och översilning 
av grönytor för infiltration och fördröjning innan det antingen rinner till ett dike eller avvattnas di-
rekt mot recipienten. Gröna tak anges som alternativ för att minska avrinningen från hustak och ga-
ragetak. Många fastigheter har redan idag grusade parkeringsytor och uppfarter där vattnet kan in-
filtreras vilket är en bra lösning även fortsättningsvis. 

Den framtagna dagvattenutredningen för Storängområdet visar att dagvattnet inte är förorenat och 
inte behöver någon rening. Att tillföra dagvattnet till recipienten Kodjupet bedöms inte inverka ne-
gativt på den ekologiska eller kemiska statusen. Detta gäller även när området är utbyggt enligt 
denna detaljplan. 

Markföroreningar 
I området har det tidigare funnits en handelsträdgård. Handelsträdgården var verksam på Överby 
2:71, från vilken sedermera fastigheterna Överby 2:82 och 2:86 avstyckades. Verksamheten omfat-
tade minst två växthus men även frilandsodling. Verksamheten avvecklades någon gång under 
1960-talet. 

Länsstyrelsen genomförde en MIFO 1 inventering 2013 av fastigheten och har då tilldelat den f.d. 
handelsträdgården riskklass 3 - måttlig risk för människa och miljö. Av försiktighetsskäl och i av-
saknad av säkra uppgifter utgick riskklassningen från att bekämpningsmedel använts i verksamhe-
ten. Länsstyrelsen konstaterade därför att ytterligare undersökningar behövde göras för att säker-
ställa markens lämplighet för ändamålet. 

I dialog med tillsynsmyndigheten, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, har en därför en 
markundersökning av fastigheterna Överby 2:71, 2:82 och 2:86 genomförts. Undersökningen MI-
FO-fas 2 utredning genomfördes av konsultföretaget ÅF, okt 2015, genom analys av markprover, 
vattenprover och grundvatten. 

Som stöd vid bedömning av föroreningsgrad och risker för människors hälsa och miljö används Na-
turvårdsverket generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009). Riktvärdena revi-
derades 2016. Naturvårdsverkets generella riktvärden finns både för känslig markanvändning (KM) 
och mindre känslig markanvändning (MKM). KM används för parkmark, bostäder och förskolor och 
MKM används vid industrier, vägar och kontor. 

Det finns inga generella riktvärden för grundvatten. Vid bedömning situationen av grundvattnet har 
Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (Livsmedelsverket, 2014) använts som en jämförelse. Fö-
reskrifterna har två nivåer: tjänligt med anmärkning och otjänligt. I ett grundvattenprov påträffades 
mangan och kalcium i halter vilka bedöms som tjänliga med anmärkning enligt Livsmedelverkets 
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dricksvattenföreskrifter. Även aromatiska kolväten >C8-C10 i halter om 0,07 μg/l har påträffats i 
grundvattenprovet, men de överskrider inte föreslagna riktvärden. 

I ett brunnsprov 2015 påträffades natrium i halter vilka bedöms som tjänliga med anmärkning. Inga 
halter påträffades över Livsmedelverkets föreskrifter för otjänligt dricksvatten.

I markprover påträffades  vid den miljötekniska markundersökningen 2015 förhöjda halter av bari-
um, kobolt, nickel och bly, varav nickel och kobolt i halter över KM. Övriga analyserade tungmetaller 
ligger klart under KM. Barium, nickel och kobolt är inga typiska restprodukter från handelsträdgår-
dar. Metallhalterna bedöms inte utgöra någon hälsorisk för människor. Alifatiska kolväten <C16-C35 
detekterades, men halterna ligger under KM. Inga andra alifatiska kolväten noterades över detek-
tionsgränsen.

Halter av mangan, natrium och kalcium påträffades 2015 i grundvattnet. Förhöjd halt av mangan 
och kalcium i dricksvatten kan medföra att vattnet missfärgas och det kan orsaka skador på tvätt. 
De förhöjda halterna av natrium, vilka påträffades i brunnsvattnet, härstammar troligtvis från av-
härdningsfilter. Erhållna halter av mangan, natrium och kalcium i grundvatten innebär ingen hälso-
risk för människor och grundvattnet bedöms inte som förorenat.

Efter dialog med SRMH, Södra Roslagens miljökontor, har en kompletterande miljöteknisk markun-
dersökning utförts av AFRY (f d ÅF) den 12 februari 2020 med anledning av inkomna synpunkter på 
den tidigare utförda miljötekniska markundersökningen från 2015 och de förhöjda halterna av nic-
kel och kobolt över KM inom handelsträdgårdsområdet. 6 st markprover togs som analyserades för 
markdjupen 0- 0,5 m och 0,5- 1 m, varav tre av markproverna togs inom handelsträdgårdsområdet 
på fastigheterna Överby 2:71, 2:82 och 2:86 samt övriga tre på mark där ingen handelsträdgårds-
verksamhet förekommit. Resultatet från provtagningen visade att arsenik påträffades över KM på 
fastigheten Överby 2:82. Halten arsenik är inte acceptabel med tanke på markanvändningen (villa-
tomt). Förhöjda halter över KM hittades även av nickel och kobolt på tre fastigheter utanför han-
delsträdgårdsområdet samt av kobolt över KM på fastigheten Överby 2:71 inom den f d handels-
trädgården. Halterna nickel och kobolt förekommer i bedömd naturlig jord, överstiger KM margi-
nellt och bedöms vara naturligt förhöjda.

Vid provtagningen 2015 utfördes även en MIFO-inventering där vägs föroreningarnas farlighet, för-
oreningsnivå, spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde mot varandra. Därefter 
bedöms risken utifrån en skala med fyra steg där 1 betyder mycket stor risk för människa och miljö 
och 4 betyder liten risk för människa och miljö. Handelsträdgården har klassats enligt MIFO fas 2 till 
klass 3, 2015. I samband med provtagningen 2020 utfördes även en riskbedömning enligt MIFO fas 
2. I riskbedömningen sammanvägs parametrarna föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, sprid-
ningsförutsättningar samt områdets känslighet och skyddsvärde i en sammantagen riskklass från 
Riskklass 4 -låg/liten risk till riskklass 1 -mycket hög/stor risk.

Inom området har vid den tidigare markundersökningen 2015 av handelsträdgården påträffats bly, 
nickel och kobolt i halt över KM. Bly bedöms ha en mycket hög farlighet och nickel och kobolt en 
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hög farlighet. Vid undersökningen 2020 påträffades förutom bly, nickel och kobolt även arsenik i 
halter över KM som bedöms ha en mycket hög farlighet. Bekämpningsmedel har en mycket hög far-
lighet, men har påträffats i låga halter väl under riktvärden för KM. Inga rester av eldningsoljor har 
noterats. 

Vid provtagningen 2020 har barium påträffats i nivå med KM och arsenik har påträffats i nivå över 
KM i ytlig fyllnadsjord (15 mg/kg). Kobolt har påträffats i halt över KM i bedömd naturlig mark (>0,5 
meter under markytan). Utanför handelsträdgårdsområdet har bly, nickel och kvicksilver i halter 

över KM påvisats. Volym förorenade massor inom handelsträdgårdsområdet bedöms understiga 
1000m3 vilket gör att föroreningsnivån bedöms som liten. Markförhållandena i området består till 
stor del av postglacial lera och gyttjig lera, dvs täta jordar. Spridningsförutsättningarna bedöms där-
med som små. 

På fastigheterna för den f d handelsträdgården finns idag bostäder vilket medför mycket hög käns-
lighet för mark och grundvatten. Skyddsvärdet i området bedöms som måttligt då ekosystemet är 
vanligt förekommande i regionen.

Enligt MIFO fas 2 får den f d handelsträdgården sammantaget riskklass 3 vilket innebär att den ut-
gör en måttlig risk för människa och miljö. Utbyggnaden av det kommunala VA-nätet har slutförts 
under 2019. De boende i området kommer, då fastigheterna kan anslutas, inte längre att använda 
grundvatten som dricksvatten vilken innebär att känsligheten för dricksvattnet kommer sänkas. 
Skulle markanvändningen eller andra förutsättningar ändras, eller ny information framkomma, kan 
riskklassen komma att ändras.

I rapporten för den kompletterande miljötekniska markundersökningen (AFRY, maj 2020) lämnas 
följande rekommendationer:

• En avgränsning av påträffad förhöjd arsenikhalt inom det f d handelsträdgårdsområdet på fastig-
heten Överby 2:82 behöver utföras.

• Inför eventuella schaktarbeten i områden där förhöjda halter påträffats behöver en handlingsplan 
tas fram. I handlingsplanen beskrivs bland annat efterbehandlingsförfarande, åtgärdsmål med till-
hörande riskbedömning och riktlinjer för hantering av förorenat material. Handlingsplanen utgör en 
del av anmälan om efterbehandling och beskriver hur påträffade föroreningar ska hanteras baserat 
på planerade byggnationer på platsen.

• Inför eventuell byggnation eller exploatering inom områden som ligger utanför handelsträdgårds-
området och där halter över KM påträffats, rekommenderas att en riskbedömning och eventuellt 
kompletterande provtagning utförs. 

Länsstyrelsen har även påpekat att platser för småbåtsverksamhet ofta leder till miljögifter både på 
land och i vatten. De tre samfälldägda lastageplatserna inom planområdet skulle kunna vara sådana 
platser. I samråd med tillsynsmyndigheten har dock det bedömts som osannolikt att den begränsa-
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de båtuppläggning av roddbåtar som sker/skett på platsen skulle ha medfört några markförorening-
ar. I övrigt finns inga tecken på att planområdet innehåller några markföroreningar. 

Fornlämningar
Några kända fornminnen finns inte inom planområdet.

Bebyggelseområden
Bostäder (Befintliga)
I Storäng finns 37 fastigheter med friliggande villor. Bebyggelsen är blandad med många olika stilar. 
Den äldsta bebyggelsen tillkom under tidigt 1900-tal då Resarö började bebyggas med sommarvil-
lor, i området finns även enklare sportstugor och moderna byggnader från 2000-talet. Till byggna-
derna hör i många fall ett flertal komplementbyggnader till exempel uthus, sjöbodar, garage.  De 
många mindre komplementbyggnaderna tillsammans med de större bostadshusen bidrar till karak-
tären i området. 

Exploateringsgraden (det vill säga total byggnadsyta/fastighets landareal) i den befintliga bebyggel-
sen varierar inom området. Det finns stora hus på små tomter och vice versa. 

Villabebyggelsen är kulturhistoriskt intressant. En kulturmiljöutredning har därför genomförts av 
Stockholms läns museum (Rapport 2013:20, Kulturmiljöunderlag inför detaljplaneläggning av områ-
det Storäng).

Byggnadskultur och gestaltning
Bebyggelsen i Storäng har trots ett till största del permanent boende kvar sin karaktär av fritidshus-
område med hus från skilda epoker. De tidigaste husen har en tydlig sommarnöjeskaraktär medan 
de lite senare tillkomna sportstugorna är mer anspråkslösa. Sportstugorna har i flera fall övergått till 
att bli komplementhus då det på flera fastigheter har uppförts nya större hus för permanentboen-
de. Tomterna är förhållandevis stora och har en blandning av ren naturkaraktär där stora träd kry-
per tätt inpå byggnaderna och anlagda trädgårdar. De flesta tomterna omgärdas av enkla genom-
siktliga staket eller av häckar. Många infarter till tomterna är helt öppna eller har enkla dekorativa 
grindar av smidesjärn eller trä. 

Bebyggelsen i Storäng är tillkommen under en lång tidsperiod och är därför inte enhetlig till sin ka-
raktär. I Storäng är det, enligt Stockholms läns museums kulturmiljöutredning, förutom enskilda 
byggnader, områdets helhetskaraktär med de stora trädbevuxna tomterna med sina enkla, låga sta-
ket och grindar i den kuperade terrängen samt de grusbelagda vägarna som är värdebäran-
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de.                                                                                                         
Exempel på staket och häck. Foto: Albin Uller. Ur Stockholms läns museums kulturutredning

I rapporten för Storäng anges följande för områdets helhet viktiga karaktärsdrag som bör beaktas: 

 Vägarnas sträckning samt grusbeläggning
 Tomternas storlekar samt de stora träden
 Tomternas hägnader med enkla staket och grindar.

Dessa gemensamma karaktärsdrag tillsammans med enskilda välbevarade byggnader som represen-
terar olika epoker av fritidshusbebyggelse bidrar till den starka ursprungliga känsla som området 
har. Viktiga karaktärsdrag för byggnaderna är de material som är tidstypiska för deras uppkomst, 
som till exempel tvåkupigt lertegel samt fasaderna med liggande panel som var vanligt under både 
perioden för sommarnöjesbebyggelse samt för de senare uppförda sportstugorna. Vidare är detal-
jer som fönster viktiga för byggnadernas uttryck. Flertalet av de utpekade byggnaderna har kvar si-
na ursprungliga fönster och dessa är viktiga att bevara. 

Till hela Resarös karaktär hör det lantliga vägnätet med smala körbanor, diken, häckar med mera. I 
bebyggelseområdena dimensionerades vägarna med tanke på sommarbruk och utan tanke på fram-
tida biltrafik. En viktig del av kulturmiljön är även de bryggor och båthus som är ett självklart inslag i 
den skärgårdsmiljö som Storäng utgör. Viktigt är att de båthus och sjöbodar som finns underhålls så 
att de bevaras och att det vid eventuella nyuppföranden anpassas i skala och uttryck till området.

Resarös bebyggda miljöer finns beskrivna i förslag till miljöprogram för Resarö från 1992. Miljöpro-
grammet innehåller bra information och är värd att använda vid byggnation inom den befintliga be-
byggelsen. Råd för färgsättning och utförande kan även hämtas ur "Bevarandeplan för Vaxholm".

Varsamhetsbestämmelser
Ett antal av de befintliga byggnader som pekats ut i Stockholms läns museums utredning, Kulturmil-
jöunderlag inför detaljplaneläggning av området Storäng, förses med varsamhetsbestämmelser, där 
de material, detaljer och uttryck som redovisats i rapporten beaktas. Bestämmelsen tydliggör vilka 
karaktärsdrag och värden hos byggnaden som varsamheten speciellt ska inriktas på vid en ändring 
av byggnaden. 

Den befintliga bebyggelsen i Storäng delas upp i två kategorier: byggnader med väl bevarad karaktär 
och byggnader med delvis bevarad karaktär. Vidare lyfts även material och detaljer fram som viktiga 
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då dessa är en stor del av det kulturhistoriska värdet. På plankartan anges k, byggnad med skraffe-
ring (välbevarad eller delvis välbevarad) anses värdefull. 

Till kategorin ”väl bevarad karaktär” hör byggnader som har kvar sin ursprungliga karaktär samt har 
bevarade material och detaljer. Kategorin ”delvis bevarad karaktär” innehåller byggnader som har 
genomgått vissa förändringar men som ändå har kvar huvuddelen av sin ursprungliga karaktär samt 
material och detaljer. För byggnaderna i båda kategorierna redovisas i punktform de karaktärsdrag 
som är viktiga att beakta i detaljplanen vid bygglovsprövningar. Några av de i utredningen utpekade 
byggnaderna har undantagits från bestämmelser, då de enligt beslut ska rivas eller då deras ur-
sprungliga karaktär har förvanskats.

Byggnader med väl bevarad karaktär

Överby 2:20. Uppförd 1909. Ursprunglig bygg-
nadsvolym med frontespis åt söder samt mind-
re takkupa åt norr. 

–    Indragen entré och balkong åt öster           
– Mansardtak täckt med tvåkupigt lertegel 

samt väl utförda plåtarbeten                         
– Fasader klädda med liggande panel           
– Ursprungliga entrédörrar                           
– Ursprungliga småspröjsade fönster

Överby 2:39. Uppförd 1918.

– Sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel      

Överby 2:36. Huvudbyggnad samt före detta 
hönshus uppförda 1923. Ursprunglig byggnadsvo-
lym med frontespis och glasad veranda åt söder 
samt mindre takkupa och öppen entréveranda åt 
norr.

– Mansardtak täckt med rött tegel             
– Fasader med liggande faspanel                
– Ursprungliga entrédörrar                         
– Ursprungliga spröjsade fönster               
– Hönshusets material och uttryck

Överby 2:52. Huvudbyggnad samt flera mindre 
uthus uppförda 1922.
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– Fasader med röd slamfärgsmålad liggande 
faspanel                                                             

– Vitmålade småspröjsade fönster samt grön-
målade fönsterluckor.

Överby 2:72. Båtskjul/verkstad uppförd 1954.

– Sadeltak täckt med enklare takmaterial  
– Fasader med röd slamfärgsmålad  liggande
    panel                                           
– Skjutdörrarna

Överby 2:90. Okänt uppförandeår.

– Tydligt avläsbar ursprunglig byggnadsvolym   
– Sadeltak täckt med lertegel      
– Ursprungliga fönster 

– Ursprunglig kvadratisk byggnadsvolym    
– Valmat mansardtak med utsvängd takfot 

täckt med tvåkupigt lertegel                          
– Fasader klädda med locklistpanel            
– Ursprungliga småspröjsade fönster

Överby 2:73. Uppförd 1961.

– Ursprunglig byggnadsvolym                      
– Sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel     
– Fasader med locklistpanel                         
– Ursprungliga entré- och garagedörrar samt   

fönster  

Byggnader med delvis bevarad karaktär

Överby 2:22. Uppförd 1959.                               Överby 2:24. Okänt uppförandeår
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– Tydligt utläsbar ursprunglig byggnadsvolym 
– Sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel         
– Fasader med liggande fasspontpanel           
– Ursprungliga fönster

– Sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel             
– Fasader med röd slamfärgsmålad liggande pa-

nel  
– Spröjsade fönster

 
Överby 2:30. Okänt uppförandeår.

– Sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel            
– Tydligt avläsbar ursprunglig byggnadsvolym   
– Fasader med röd slamfärgsmålad liggande  

panel

Över-
by 2:84. Okänt uppförandeår. Tillbyggd 1984.

– Tydligt avläsbar ursprunglig byggnadsvolym  
– Sadeltak                                                                
– Fasader med liggande spontad panel                
– Flera ursprungliga komplementbyggnader

Alla foton under detta avsnitt är tagna av Albin Uller, Stockholms läns museum.

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
I dag finns inga arbetsplatser i området. Tidigare har det bedrivits en mindre varvsverksamhet på 
fastigheten Överby 2:72 och på fastigheterna 2:82; 2:71; 2:80 har det funnits en handelsträdgård. 

Service (offentlig och kommersiell)
Området saknar offentlig och kommersiell service. Närmaste livsmedelsaffär ligger vid korsningen 
Resarövägen/ Ytterbyvägen ca 1 km från planområdet. Här ligger även Resarö skola som är den när-
maste grundskolan för barn i klasser F-6. Här finns även förskola.

Ny bebyggelse
Fastighetsindelning

I detaljplaneringen har eftersträvats att områdets natur- och kulturmiljövärden bibehålls på det sätt 
som det beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Resarö. Detta möjliggörs bland annat genom 
att ett flertal stora fastigheter bevaras i området. Stora fastigheter ger möjligheter att bevara träd 
och vegetation och kulturvärden, samtidigt som avståndet och rymden mellan byggnader bevaras 
jämfört vid bebyggelse på mindre fastigheter. 

I tidigare detaljplanering av norra Resarö har bestämmelser om minsta tomtstorlek samt bestäm-
melser om antalet tomter använts. Bestämmelser om antalet tomter kan inte användas enligt plan- 
och bygglagen från 2010. I denna detaljplan regleras istället fastighetsindelning som minsta fastig-
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hetsstorlek vid fastighetsbildning enligt planbestämmelsen, d1000.. Av planbestämmelsen framgår 
även att fastighetsbildning inte får ske, där byggrätten för fastigheten överskrids med avseende på 
största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad och största tillåtna sammanlagda byggnadsarea för 
komplementbyggnader. Det innebär att byggrätten för fastigheten inte får överskridas för bildad 
fastighet. 

Inom Storäng finns 37 befintliga fastigheter med bostadshus inom B, kvartersmark för bostäder. De-
taljplanen ger möjlighet att inom område B stycka befintliga fastigheter under förutsättning att de 
inte ligger för lågt i förhållande till vattnet och att storleken på fastigheterna blir minst 1500 m2, i en 
del fall är minsta storleken på nybildade fastigheter 2000 m2 . Nybildade fastigheter och den åter-
stående delen av fastigheten ska vara lämpade för sitt ändamål med avseende på bl a belägenhet, 
storlek, väg och VA.  Med belägenhet avses t ex låglänt läge i förhållande till havsnivån och dåliga 
terrängförhållanden. Med minsta fastighetsstorlek om 1500 m2 respektive  2000 m2 skulle det kun-
na vara möjligt att stycka ca 30 nya fastigheter inom kvartersmark för bostäder. Se vidare under ru-
briken Fastighetsbildning på kvartersmark i avsnittet för Fastighetsrättsliga frågor.

Minsta fastighetsstorlek om 1500 m2 gör det möjligt att bevara viss vegetation, men slänter och 
uppfyllnader krävs ofta för att anpassa tomterna. Denna storlek är vald som minsta fastighetsstor-
lek för fastigheter inom byggnadskvarteren i de inre delarna av planområdet.

Minsta fastighetsstorlek om 2000 m2 för avstyckning är vald för delar av planområdet som påverkas 
av läget i förhållande till havsnivån och av terrängförhållandena. Delar av dessa fastigheter ligger 
under marknivån + 3 m över nollplanet i höjdsystem RH2000. Detta redovisas som korsmarkerad 
mark under 3-meterskurvan på plankartan, där endast komplementbyggnader får uppföras. Det gäl-
ler de flesta av fastigheterna inom byggnadskvarteren vid stranden. 

För fastigheter som ligger lågt i förhållande till havsnivån, dvs helt eller till större delen under 3 me-
terskurvan på plankartan är minsta fastighetsstorlek vald med hänsyn till risken för översvämning. 
Det innebär att dessa fastigheter inte kommer att kunna avstyckas.  Se även avsnitt om Översväm-
ning. 

Efter de förändringar som genomförts i plan- och bygglagen under 2014 är det numera möjligt att 
uppföra ytterligare en bostad inom en huvudbyggnad, likaså finns möjlighet att uppföra en komple-
mentbostad (s k Attefallshus) enligt de regler som gäller för Attefallsåtgärder enligt plan- och bygg-
lagen (PBL 2010:900) samt plan- och byggförordningen (PBF 2011:338). Detta innebär att det teore-
tiskt möjliga antalet bostäder på respektive fastighet i Storäng östra blir tre. 

Byggrätt/ utnyttjandegrad

Exploateringsgraden (byggnadsyta/fastighets landareal) inom den befintliga bebyggelsen är som 
högst ca 10 procent. Därför föreslås att byggnadsarean för huvudbyggnad ska vara högst 10 procent 
av fastighetens landareal. På så sätt följer huvudbyggnadens storlek fastighetens storlek. Byggnads-
arean för huvudbyggnaden får dock inte vara större än 200 m2 och endast en huvudbyggnad per fas-
tighet får uppföras. Byggrätten regleras genom planbestämmelsen e1, som anger största tillåtna 
byggnadsarea för huvudbyggnader med undantag för huvudbyggnader med särskild planbestäm-
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melse, e3 (se nedan). För tre fastigheter där största tillåtna byggnadsarea överskrids anges särskild 
planbestämmelse, e3000, som anger befintlig huvudbyggnads byggnadsarea. 

Befintliga altaner som inräknas i byggnadsarean för en huvudbyggnad ingår inte i den byggrätt som 
tillåts genom de planbestämmelser som reglerar huvudbyggnadernas byggrätt, dvs e1 och e3. Det 
beror på att altanen skulle kunna rivas och att altanens byggnadsarea då istället skulle kunna använ-
das för att bygga till en befintlig huvudbyggnad med motsvarande yta. 

Till bebyggelsen i skärgården hör traditionellt olika former av uthus och båthus. Detaljplanen möjlig-
gör därför en största sammanlagd byggnadsarea för komplementbyggnader, såsom garage/carport 
och uthus, till totalt högst 4 procent av fastighetens landareal. Den största tillåtna sammanlagda 
byggnadsarean är dock högst sammanlagt 120 m2, varav den största tillåtna byggnadsarean för en 
enskild komplementbyggnad är 60 m2. Byggrätten regleras genom planbestämmelsen e2, som anger 
största tillåtna byggnadsarean för komplementbyggnader, sammanlagt och för en enskild komple-
mentbyggnad med undantag för komplementbyggnader med särskild planbestämmelse, e4 (se ne-
dan).

För enskilda befintliga komplementbyggnader där byggnadsarean är större än 60 m2 anges en sär-
skild planbestämmelse, e4000. Bestämmelsen anger största tillåtna byggnadsarea för en enskild 
komplementbyggnad. Det är den verkliga byggnadsarean för komplementbyggnaden som anges. 
Byggnadsarean för komplementbyggnaden inräknas i den största tillåtna sammanlagda byggnadsa-
rean för komplementbyggnader på fastigheten, dock högst med 120 m2. Denna bestämmelse anges 
för en enskild komplementbyggnad, större än 60 m2,  på fastigheter som är större än 3000 m2 som 
är möjliga att stycka enligt detaljplanen. Det anges även på en fastighet för en komplementbyggnad 
större än 60 m2som är kulturhistoriskt värdefull.                                                                                                     

Utformning, placering och utförande

Den högsta tillåtna nockhöjden för huvudbyggnader är 9,5 meter i detaljplanen vilket möjliggör hu-
vudbyggnader i två våningar. För befintlig huvudbyggnad med högre nockhöjd anges särskild plan-
bestämmelse som högsta tillåtna nockhöjd i meter över nollplanet räknat i höjdsystem RH 2000. 

För komplementbyggnader är den högsta tillåtna nockhöjden 4,5 meter. För befintliga komplement-
byggnader med högre nockhöjd anges särskild planbestämmelse som högsta tillåtna nockhöjd i me-
ter över nollplanet räknat i höjdsystem RH 2000. 

Byggnaderna föreslås som friliggande hus vilket regleras med planbestämmelsen fril, friliggande. 
Detta gäller både huvudbyggnader och komplementbyggnader. Huvudbyggnaden får innehålla 
högst två bostäder varav den ena högst får ha högst 60 m2 bruttoarea (BTA). 

I detaljplanen anges minsta avstånd för placering som 4 meter till fastighetsgräns för friliggande hu-
vudbyggnad respektive 2 meter för komplementbyggnad. För befintliga byggnader som ligger när-
mare fastighetsgränsen anges särskilda planbestämmelser. För befintlig huvudbyggnad anges, p1, 
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huvudbyggnad får placeras 2 m från fastighetsgräns. Ny huvudbyggnad ska dock placeras minst 4 m 
från fastighetsgräns. Detta införs för huvudbyggnad på en fastighet. 

För befintliga komplementbyggnader som ligger närmare fastighetsgränsen anges, p2, komplement-
byggnad får placeras i fastighetsgräns. Vid nybyggnad ska dock komplementbyggnad placeras minst 
2 m från fastighetsgräns. Detta införs för komplementbyggnader på sju fastigheter.

I planen regleras även takutformning för nya byggnader genom planbestämmelsen, f1, med avseen-
de på taktyp och lägsta takvinkel för huvudbyggnader. 

Planbestämmelse finns även som reglerar att ny bebyggelse ska utföras med träfasader. 

För utformning och utförande av bostadshus med hänsyn till trafikbuller från Resarövägen, anges 
särskild planbestämmelse, m1, se avsnitt om Vägtrafikbuller. 

För de befintliga byggnader som anses vara kulturhistoriskt värdefulla anges varsamhetsbestämmel-
ser genom planbestämmelsen, k. Detta berör 11 befintliga byggnader varav sju bedöms ha en väl 
bevarad karaktär. Se vidare avsnitt om Byggnadskultur och gestaltning.

För mark som är låglänt regleras även möjligheten att bygga bostadshus genom planbestämmelsen, 
b1, som innebär att bostadshus får uppföras om de utformas och utförs så att de inte påverkas ne-
gativt av en eventuell översvämning upp till nivån + 2,70 meter över nollplanet i höjdsystemet 
RH2000. På plankartan redovisas ett område kring respektive byggnad, där byggnation prövas enligt 
bl a planbestämmelsen, b1, samt övriga bestämmelser i detaljplanen. Detta gäller huvudbyggnader-
na på tio fastigheter inom planområdet. Se även avsnitt om Översvämning angående utförande av 
bostadshus som ligger låglänt, dvs under 3-meterskurvan. 

I planen anges även en generell bestämmelse för lägsta grundläggningsnivå om + 2,70 meter över 
nollplanet räknat i höjdsystem RH 2000. Se bild nedan.

Bild över grundläggningsnivå (Källa: Klimatanpassning i planering och byggande- analys åtgärd och 
exempel, Boverket 2010)

Begränsning av markens utnyttjande
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Detaljplanen reglerar var byggnader inte får uppföras genom bestämmelsen för prickmarkerad 
mark på plankartan s k prickmark. Utmed vägarna anges prickmark med en bredd av ca 5 meter. 
Syftet med detta är att behålla vägutrymmet utmed vägarna utan byggnader med hänsyn till trafik-
säkerheten och siktförhållandena. Prickmark anges även på vissa fastigheter vid vattnet med hänsyn 
till sammanhängande områden med vassbälten på land. På prickmark får andra anläggningar än 
byggnader uppföras på marken t ex altan, parkeringsplats, mur och staket.

I detaljplanen regleras genom planbestämmelsen för korsmarkerad mark, att byggnader inte får 
uppföras med undantag för komplementbyggnader. Korsmarkerad mark anges längs med vattnet, 
där markens höjd ligger under 3-meterskurvan på plankartan. Korsmarkerad mark anges även för 
övriga markområden, där marken är låglänt dvs ligger under 3-meterskurvan. Ett flertal fastigheter 
ligger helt eller delvis under 3-meterskurvan. På korsmark är det tillåtet förutom komplementbygg-
nader att uppföra anläggningar som t ex altan, parkeringsplats, mur och staket.

För befintliga byggnader är det inte alltid lämpligt att bekräfta byggnadens läge genom att ange sär-
skilda planbestämmelser för byggnaden som gör att den inte strider mot detaljplanen. I plan- och 
bygglagen finns en inbyggd rätt till pågående markanvändning. Den innebär att befintlig bebyggelse 
får finnas kvar även om den strider mot bestämmelserna i en ny detaljplan. Det kan handla om be-
fintliga byggnader som ligger inom prickmark enligt plankartan, vilkas placering inte bedöms lämplig 
t ex med hänsyn till trafiksäkerhet eller av hänsyn till grannfastighet. Rivs eller skadas byggnaden 
kan dock återuppförande av byggnaden hindras genom att bygglov inte medges. Om bygglov vägras 
för att ersätta en byggnad som är riven eller förstörd genom en olyckshändelse med en i huvudsak 
likadan byggnad, finns dock rätt till ersättning under vissa förutsättningar enligt 14 kap 5§ PBL. Ef-
tersom en grundläggande förutsättning för att få bygglov är att byggnaden som lovet rör är planen-
lig, dvs överensstämmer med gällande detaljplan, kan prick- eller korsmarkerad mark hindra att 
byggnaden får återuppföras. Möjlighet kan dock ofta finnas till återuppförande inom andra delar av 
fastigheten under förutsättning att byggrätten inte överskrids. Prövning av återuppförande av bygg-
nad sker vid ansökan om bygglov.

Bygglovsbefriade åtgärder

I plan- och bygglagen, PBL (2010:900), finns särskilda regler kring bygglovsbefriade åtgärder för en- 
och tvåbostadshus. Vissa lovbefriade åtgärder får vidtas under angivna förutsättningar utöver den 
byggrätt som anges i detaljplanen. Det kan dock krävas även andra tillstånd som dispens från 
strandskydd eller att anmälan måste ske vid bygglovsbefriade åtgärder. En anmälningspliktig åtgärd 
får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och startbesked har erhållits. Ett byggnadsverk får i regel 
inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän slutbesked givits. Ett exempel 
på anmälningspliktig åtgärd är det s k Attefallshuset som kan utföras som komplementbyggnad eller 
som komplementbostadshus.

Område för småbåtshamn
Inom planområdet finns en marksamfällighet, Överby s:4, som har tre delområden i södra delen av 
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planområdet som sköts av Resarö-Storängs villaägareförening u.p.a. Inom områdena finns tre bryg-
gor. De föreslås i planen som kvartersmark för småbåtshamn, V1. Avsikten med områdena när de 
bildades var att de skulle kunna utnyttjas för lastning och lossning med båt (lastageplatser). Överby 
s:4 ägs av flera fastigheter gemensamt. Kommunen är delägare som fastighetsägare till fastigheter 
inom planområdet för Dp 413 för Storäng västra. Se även nedan under Vattenområden.

Område för tekniska anläggningar
Planområdet ingår i verksamhetsområde för VA. Vaxholmsvatten AB bygger ut det allmänna VA-nä-
tet i Storängområdet. För bortledning av spillvatten har en pumpstation uppförts i den västra delen 
av Storäng utanför aktuellt planområde. Från pumpstationen via en sjöledning leds spillvattnet till 
Blynäs avloppsreningsverk. 

Tillgänglighet
Byggnader och tomter ska vara tillgängliga enligt de krav som framgår av plan- och bygglagen, PBL.

Trygghet
Fler permanenta bostäder inom planområdet kan bidra till en ökad trygghet i området, då detta bi-
drar till fler rörelser i området alla tider på dygnet, vilket främjar tryggheten. Detta kan även öka sä-
kerheten mot brott. 

Skyddsrum
För närvarande är det inte aktuellt att ställa krav på skyddsrum i området.

Friytor
Lek och rekreation
Utrymme för utevistelse finns idag inom de allmänt tillgängliga naturområdena utanför planområ-
det i  den västra delen av Storäng (Dp 413).

Vattenområden
Vattenområden, bryggor
Planområdet ligger vid vattnet. De fastigheter i Storäng som har sjötomt har i regel en brygga. Till 
bryggorna hör ofta båthus eller sjövisten. Ett antal fastighetsägare har även iordningställt kajer i an-
slutning till sina bryggor. 

Område W anger öppet vattenområde som inte får överbyggas. Område W1 anger vattenområden 
med bryggor, vid bostadsfastigheter. Strandskyddsdispens krävs för uppförande av brygga. Se vida-
re under avsnittet om Strandskydd.

Område W2 anger öppet vattenområde med allmänna ledningar under vattnet. I detta område finns 
i dag telekabel.                             

Inom planområdet finns en marksamfällighet, Överby s:4, som har tre delområden inom vilka Re-
sarö-Storängs villaägareförening u.p.a har uppfört och sköter tre bryggor. Vid dessa bryggor har bo-
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ende utan sjötomt möjlighet att ha båtplats. Dessa tre bryggor ligger i västra och östra delen av 
planområdet vid/inom WV1 , vattenområde för brygga med båtplatser, samt en brygga i mellersta 
delen av planområdet vid/inom WV2, vattenområde för brygga med båtplatser med allmänna led-
ningar under vattnet.  Bryggor ska ha ytskikt av trä. Största bredd för bryggor är 2,5 meter. För vat-
tenområden WV1 och WV2, är strandskyddet upphävt i detaljplanen. Strandskyddsdispens krävs där-
med inte för uppförande av brygga däremot kan bygglov krävas. Se även under avsnittet om Strand-
skydd.

Strandskydd
Planområdet för östra Storäng ligger vid vattnet och omfattas i dag av strandskydd inom 100 meter 
från strandlinjen på land och i vatten. Strandskyddet syftar långsiktigt till att trygga förutsättningar-
na för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 
på land och i vatten.

Kommunen får i en detaljplan upphäva strandskyddet för ett område om det finns särskilda skäl för 
det och om intresset av att detaljplanera området väger tyngre än strandskyddsintresset. Förfaran-
det för upphävandet av strandskyddet i detaljplan regleras i 4 kap 17 § plan- och bygglagen, PBL. De 
särskilda skäl som ska ligga till grund för upphävande av strandskydd regleras i 7 kap 18 c § miljöbal-
ken (MB). Enligt 11 kap 10 § PBL ska Länsstyrelsen överpröva kommunens beslut avseende en de-
taljplan om strandskyddet har upphävts i strid med gällande bestämmelser enligt PBL.  

De områden som berörs av strandskydd, där strandskyddet föreslås upphävas inom detaljplanen är 
kvartersmark som betecknas med B, bostäder; V1, småbåtshamn och allmän plats, LOKALGATA  

samt vattenområdena som betecknas med WV1, brygga med båtplatser  och WV2, brygga med båt-
platser med allmänna ledningar under vattnet på plankartan.  På plankartan anges a1, strandskydd 
upphävs inom skrafferat område med administrativ gräns. 

Strandskyddet kvarstår i övrigt inom detaljplanen för vattenområdena W, öppet vattenområde; W1, 
vattenområde för bryggor,  vid bostadsfastigheter och W2, öppet vattenområde med allmänna led-
ningar under vattnet. 

Där strandskydd råder krävs dispens från strandskydd enligt 7 kap, miljöbalken, MB, för åtgärder in-
om strandskyddsområdet. Dispens krävs därför om nya bryggor planeras på bostadsfastigheter eller 
om befintliga bryggor behöver förändras. Strandskyddsdispens krävs även när en brygga ska ri-
vas och ersättas med en ny på samma plats, eller om en befintlig brygga ska utökas. För att få 
strandskyddsdispens måste särskilda skäl finnas. De särskilda skäl som ska ligga till grund för att 
strandskyddsdispens ska medges regleras i 7 kap 18 c § miljöbalken (MB). 

Ansökan om strandskyddsdispens lämnas till kommunen som beslutar om dispens kan medges för 
de delar av planområdet som berörs av strandskydd, där strandskyddet inte är upphävt i detaljpla-
nen. Kommunen kan besluta att medge dispens, men Länsstyrelserna har ansvaret att granska och 
eventuellt överpröva kommunernas beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen avgör sedan i sin 
överprövning om kommunens beslut ska godkännas, ändras eller upphävas. Detta innebär att 
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strandskyddsdispens kan nekas. Prövningen av dispens från strandskydd sker enligt miljöbalkens 
regler.

Enligt Länsstyrelsen ska enskilda bryggor prövas restriktivt och vid prövningen ska det göras en av-
vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse att ta området i anspråk. Det kan 
därför finnas risk för att strandskyddsdispens inte alltid kan medges och att förutsättningarna för 
dispens kan variera inom olika delar av planområdet. I vissa fall kan även en anmälan till Länsstyrel-
sen krävas enligt bestämmelserna om vattenverksamhet i 11 kap. miljöbalken för åtgärder inom 
vattenområdet. Länsstyrelsen avgör om åtgärden ska klassas som vattenverksamhet. 

På fem bryggor inom W1 -området finns befintliga byggnader. Nya byggnader kräver att strand-
skyddsdispens och bygglov medges. I detaljplanen ges ingen byggrätt för dessa byggnader som lig-
ger inom, W1, vattenområde med bryggor. De befintliga byggnaderna inom W1- område räknas inte 
in i den sammanlagda byggnadsarean för komplementbyggnader på land. Bygglov kommer inte att 
medges för nya byggnader på bryggor. Byggnader får dock ligga kvar och underhållas. Rivs eller ska-
das en byggnad kan dock återuppförande av byggnaden hindras. Om bygglov vägras för att ersätta 
en byggnad som är riven eller förstörd genom en olyckshändelse med en i huvudsak likadan bygg-
nad finns dock rätt till ersättning under vissa förhållanden enligt 14 kap 5 § PBL. Prövning av åter-
uppförande av byggnad sker vid ansökan om bygglov.

Motiv för upphävande
För att kunna genomföra detaljplanen förutsätts att strandskyddet för planområdet delvis upphävs. 

De särskilda skäl som ska ligga till grund för upphävande av strandskydd regleras i 7 kap 18 c § miljö-
balken (MB). De skäl som är tillämpliga i detta fall är att området redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samtidigt kan i viss mån upphävande för 
en anläggning som måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området (små-
båtshamn) vara tillämpligt. 

Kvartersmarken för bostäder, B, har redan har tagits i anspråk som tomtmark för bostadsändamål 
dvs för bebyggelse och anläggningar på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. Det är fråga om etablerade tomtplatser med anlagda gårdar med gräsmattor, rabatter, mu-
rar och gångstigar. Vägmarken, LOKALGATA, är även sedan länge ianspråktagen som väg inom om-
rådet.

Områdena som föreslås för småbåtshamn med vattenområden, V1, WV1 och WV2, är ianspråktagna 
för bryggor och som lastageplatser för lastning och lossning med båt. 

Konsekvenser för naturmiljön
De områden där strandskyddet föreslås upphävas har redan ianspråktagits. Byggnader och bryggor 
har uppförts och påverkat naturmiljön. Det gäller kvartersmarken för bostäder, B, och de områden 
som föreslås för småbåtshamn med vattenområden, V1, WV1 och WV2.
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På den mark på land inom befintlig bebyggelse som idag inrymmer sammanhängande vassbälten får 
enligt planbestämmelserna inte byggnad uppföras genom att prickmark redovisas på plankartan. I 
de delar där det finns vassbälten i vattenområdet angränsar dessa till vassbältena på land. Strand-
skyddet för dessa vattenområden, W1, vattenområde för bryggor, vid bostadsfastigheter föreslås in-
te upphävas i detaljplanen. Vassbälten på land anges som prickmark, dvs mark där byggnader inte 
får uppföras. Detaljplanens påverkan på vassbälten bedöms därför vara marginell. 

Rekreativa konsekvenser

Strandskyddets upphävande bedöms inte ha någon påverkan på de rekreativa värdena. De områden 
för befintlig bostadsbebyggelse (B) där strandskyddet föreslås upphävas är inte allemansrättsligt till-
gängliga idag, då de bedöms vara ianspråktagna för bostadsändamål. 

Den kvartersmark vid vattnet som i dag är allemansrättsligt tillgängliga är de tre områdena av sam-
fälligheten Överby s:4 (V1, småbåtshamn på plankartan). Inom Överby s:4 har Resarö-Storängs vil-
laägareförening u.p.a uppfört bryggor. För dessa tre områden föreslås strandskyddet upphävas lik-
som i vattenområdena (WV1 och WV2) utanför. De bedöms redan vara ianspråktagna av bryggor.

Konsekvenser för landskapsbild

För område markerat med B, kvartersmark för bostäder, kan tillkomma ytterligare bostäder på 
mark som ligger högre än + 2,70 meter över nollplanet räknat i höjdsystem RH 2000. 

För vidare motivering av upphävande av strandskyddet inom kvartersmark för bostäder, B, se ge-
nomgång nedan av respektive berörd fastighet med byggnader och brygganläggningar som kan ses 
på flygbilderna. 

Här anges även om storleken på fastigheten möjliggör styckning enligt detaljplanen. Nybildade fas-
tigheter och den återstående delen ska dock förutom storleken vara lämpade för sitt ändamål med 
avseende på bl a belägenhet, väg och VA. Se vidare avsnitt om Fastighetsbildning. 
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Överby 2: 49

Flygbild över Överby 2:49, fastighetsgränsen 
och strandsskyddsgränsen är ungefärligt mar-
kerad med rödstreckad linje respektive med 
svartprickad linje.

På Överby 2:49 finns ett relativt nybyggt hus och fastigheten är tydligt ianspråktagen. Den angrän-
sande fastigheten 2:48 avgränsas med häckar. I väster gränsar fastigheten till ett område som pla-
neras bli naturområde. Hela det strandskyddade området bedöms ingå i hemfridszonen. Mellan hu-
vudbyggnaden och vattnet finns en stor gräsmatta.  I den västra delen av fastigheten finns ett parti 
med naturmark och som berörs av strandskydd. Vid vattnet finns en kajanläggning med en utstic-
kande brygga som i princip omfattar hela fastighetens gräns mot vattnet. Vid vattnet finns en mind-
re byggnad, ett sjöviste. 

Överby 2:48 

Flygbild över Överby 2:48, fastighetsgränsen och 
strandsskyddsgränsen är ungefärligt markerad med 
rödstreckad linje respektive med svartprickad linje.
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På Överby 2:48 finns ett relativt nybyggt hus och fastigheten är tydligt ianspråktagen. Angränsande 
fastigheter avgränsas med häckar och staket. Hela det strandskyddade området bedöms ingå i hem-
fridszonen. Vid strandbrynet har marken fyllts ut och fastigheten möter vattnet med en stenslänt. 
Mellan huvudbyggnaden och stenslänten finns en stor gräsmatta med planteringar. Trädgården är 
terrasserad. I den västra delen av fastigheten finns ett parti med naturmark som berörs av strand-
skydd. Denna del är dock inte allemansrättsligt tillgänglig då Överby 2:48 har en stor granhäck och 
ett staket, utanför strandskyddat område, mot angränsande naturområde. Vid vattnet finns en 
brygga och en kaj/strandskoning uppskattningsvis 30 meter lång. Vid vattnet finns en mindre bygg-
nad, sjöviste. Detaljplanen möjliggör styckning av fastigheten med hänsyn till fastighetens areal.

Överby 2:38

Flygbild över Överby 2:38, fas-
tighetsgränsen är ungefärligt 
markerad med rödstreckad lin-
je. Fastigheten ingår i sin helhet 
i strandskyddat område

På Överby 2:38 finns ett relativt nybyggt hus och fastigheten är tydligt ianspråktagen. Angränsande 
fastigheter avgränsas med häckar. För att nå fastigheten från Metspövägen finns ett 50 meter långt 
skaft. Vid strandbrynet har marken fyllts ut och fastigheten möter vattnet med en stenslänt. Mellan 
huvudbyggnaden och stenslänten finns en stor gräsmatta. Trädgården är terrasserad. Vid vattnet 
finns en brygganläggning, där den längsta delen är uppskattningsvis 15 meter lång. Den längre delen 
sträcker sig över fastighetsgränsen och bildar en u-formad kaj/strandskoning med en total längd om 
ca 50 meter.  Vid vattnet finns en mindre byggnad, sjöviste. I vattnet ligger en sjövärmeanläggning 
för fastigheten. Hela det strandskyddade området bedöms ingå i hem fridszonen. Detaljplanen möj-
liggör styckning av fastigheten med hänsyn till fastighetens areal.
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 Överby 2:20

 

Flygbild över Överby 2:20, fastig-
hetsgränsen och strandsskydds-
gränsen är ungefärligt markerad 
med rödstreckad linje respektive 
med svartprickad linje. Större de-
len av fastigheten ligger utanför 
strandskyddsområdet.

 

Fastigheten Överby 2:20 avgränsas med häckar och vegetation mot angränsande fastigheter. Vid 
vattnet är i princip hela fastigheten i ianspråktagen med sjöviste och brygganläggning. Tomten sak-
nar orörd naturmiljö och är i sin helhet ianspråktagen som trädgård. Hela fastigheten bedöms ingå i 
huvudbyggnadens hemfridszon. Detaljplanen möjliggör styckning av fastigheten med hänsyn till fas-
tighetens areal.

Överby 2:92

Flygbild över Överby 2:92, fastighetsgränsen är ungefärligt markerad med rödstreckad linje. Fastig-
heten ingår i sin helhet i strandskyddat område

Fastigheten Överby 2:92 avgränsas med häckar och vegetation mot angränsande fastigheter. Den 
klippta gräsmattan fortsätter hela vägen ned till vattnet. Strandbrynet är i sin helhet väl synligt från 
huvudbyggnaden. Vid och i vattnet finns en brygg- och kajanläggning som delas med grannfastighe-
ten. Fastigheten saknar orörd naturmiljö och är i sin helhet ianspråktagen som trädgård. Hela fastig-
heten bedöms ingå i huvudbyggnadens hemfridszon. Detaljplanen möjliggör styckning av fastighe-
ten med hänsyn till fastighetens areal.
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Överby 2: 37

Flygbild över Överby 2:37, fastighetsgrän-
sen och strandsskyddsgränsen är unge-
färligt markerad med rödstreckad linje 
respektive med svartprickad linje. Unge-
fär hälften av fastigheten ligger utanför 
strandskyddsområdet.

 

Fastigheten Överby 2:37 är delad i två skiften. På den större delen ligger huvudbyggnaden vilken in-
te berörs av strandskydd, i övrigt är det skiftet tydligt ianspråktagen med klippta gräsmattor och av-
gränsande vegetation mot Metspövägen. Den mindre delen av fastigheten ligger vid vattnet. Någon 
byggnad finns inte i denna del och gränsen mot Överby s:4 är otydlig. I huvudsak verkar denna del 
av fastigheten användas för uppläggning av roddbåtar. 

I strandzonen finns lite vass och en stenig/grusig strand. För den mindre delen av fastigheten möj-
liggör detaljplanen uppförande av komplementbyggnad/er och brygga. Strandskyddsdispens krävs 
för brygga. Området ingår inte i hemfridszonen, men närheten till befintlig komplementbyggnad, se 
bild nedan, gör att det inte kan anses påverka syftet med strandskyddet negativt om en komple-
mentbyggnad till uppförs i detta läge. Detaljplanen möjliggör styckning av fastigheten med hänsyn 
till fastighetens areal.

 

Bild på huvudbyggnaden på Överby 2:37 samt det mindre skiftet vid vattnet.
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Överby 2:73

Flygbild över Överby 2:73, 
fastighetsgränsen är unge-
färligt markerad med röd-
streckad linje. Fastigheten 
ingår i sin helhet i strand-
skyddat område

Överby 2:73 är tydligt avgränsad från Metspövägen och från Överby 2:37 med en häck. Tomten är 
tydligt ianspråktagen och består till största del av klippt gräsmatta och stora lövträd. I strandbrynet 
finns en smal träbrygga. Hela tomten ingår i fastighetens hemfridszon. 

Överby 2:36

Flygbild över Överby 2:36, fastighets-
gränsen och strandsskyddsgränsen är 
ungefärligt markerad med rödstreckad 
linje respektive med svartprickad linje. 
Större delen av fastigheten ligger inom 
strandskyddsområdet.

Inom fastigheten Överby 2:36 är det endast trädgården som omfattas av strandskydd. Några bygg-
nader finns inte i området men den är tydligt ianspråktagen. En allé av fruktträd är placerade i en 
axel från huvudbyggnadens mitt ned mot en brygga vid vattnet. Detta gör även att trädgården är en 
tydlig del av fastighetens hemfridszon. Vid strandbrynet finns ett vassbälte som är ca 10 meter 
brett. Detaljplanen möjliggör styckning av fastigheten med hänsyn till fastighetens areal.
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Överby 2:52

Flygbild över Överby 
2:52, fastighetsgränsen 
och strandsskyddsgrän-
sen är ungefärligt mar-
kerad med rödstreckad 
linje och med vit prickad 
linje. Större delen av 
fastigheten ligger inom 
strandskyddsområdet.

Överby 2:52 är bebyggd med en stor nyklassicistisk byggnad från 1920-talet. Byggnaden bildar till-
sammans med trädgården en helhet, detta förstärks även genom den trädgårdsgång som bildar en 
axel ned mot bryggan vid vattnet. Hela trädgården får anses ingå i byggnadens hemfridszon. Träd-
gården är ianspråktagen med en stor gräsmatta, planteringar och terrasseringar i anslutning till hu-
vudbyggnaden. Vid vattnet finns en brygganläggning och strandskoning med sjövisten och mellan 
dessa en mindre strand. I den östra delen av strandbrynet finns bl a ett vassbälte. 

Då fastigheten är stor möjliggör detaljplanen delningar av fastigheten, vilket innebär att det teore-
tiskt kan tillkomma fler huvudbyggnader inom den nuvarande fastighetens gränser. Detta bedöms 
dock inte påverka strandskyddets syften då området närmast vattnet med vass enligt planförslaget 
inte får bebyggas. Detaljplanen möjliggör styckning av fastigheten med hänsyn till fastighetens are-
al.
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På Överby 2:35 finns ett relativt nybyggt hus och fastigheten är tydligt ianspråktagen. Vid strandbry-
net har marken fyllts ut och fastigheten möter vattnet med en stenslänt. Denna möter sedan en 
gräsmatta, vilken täcker hela området mellan huvudbyggnaden och vattnet. I vattnet finns en 20 
meter lång brygga med segelbåtsdjup. Mellan huvudbyggnaden och Tre fiskares väg finns ett antal 
stora ekar, i denna del av fastigheten finns även ett garage. Mot Tre fiskares väg är fastigheten av-
gränsad med staket och grind. Detaljplanen möjliggör styckning av fastigheten med hänsyn till fas-
tighetens areal.

Överby 2:87

                                                       
Flygbild över Överby 2:87, fastighetsgränsen och strandsskyddsgränsen är ungefärligt markerad 
med rödstreckad linje och med svartprickad linje. Större delen av fastigheten ligger inom strand-
skyddsområdet.

På Överby 2:87 finns en stor huvudbyggnad som i princip tar hela fastighetens bredd i anspråk, mel-
lan huvudbyggnaden och Tre fiskares väg finns ett antal stora ekar men även ett garage, mot Tre fis-
kares väg är fastigheten avgränsad med staket och grind. Mellan huvudbyggnaden och vattnet finns 
en stor gräsmatta och även en komplementbyggnad. Detaljplanen möjliggör styckning av fastighe-
ten med hänsyn till fastighetens areal.

Överby 2:35

Flygbild över Överby 2:35, fastig-
hetsgränsen och strandsskyddsgrän-
sen är ungefärligt markerad med 
rödstreckad linje och med svartpric-
kad linje. Större delen av fastigheten 
ligger inom strandskyddsområdet.
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Överby 2:87 sedd från vattnet.

Vid vattnet finns en strandskoning/kaj och ett båthus. Fastigheten delar en liten sandstrand med 
den angränsande fastigheten Överby 2:24. Fastigheten är tydligt ianspråktagen och hela fastigheten 
bedöms ingå i huvudbyggnadens hemfridszon. 

Överby 2:24

Flygbild över Överby 2:24, fastighetsgränsen är ungefärligt markerad med rödstreckad linje. Fastig-
heten ingår i sin helhet i strandskyddat område. 

         
Överby 2:24:s staket mot Tre fiskares väg respektive           Överby 2:24:s båthus sedd från Överby S:4     
Långrevsvägen.

Fastigheten Överby 2:24 avgränsas med staket mot angränsande lokalgator. Fastigheten är ian-
språktagen med en huvudbyggnad och ett flertal mindre byggnader. Vid vattnet finns en mindre 
strand som delas med grannfastigheten och som inte är allemansrättsligt tillgänglig.
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 I övrigt möter fastigheten vattnet med en uppbyggd strandskoning och ett båthus. Mot den an-
gränsande lastageplatsen har det uppförts ett avskärmande plank. Fastigheten saknar orörd na-
turmiljö och är i sin helhet ianspråktagen som trädgård med stor gräsmatta. Fastigheten är mindre 
än 3000 m2. 

 Överby 2:23

Flygbild över Överby 
2:23, fastighetsgränsen 
är ungefärligt marke-
rad med rödstreckad 
linje. Fastigheten ingår 
i sin helhet i strand-
skyddat område. 

                               
Huvudbyggnaden vy från söder       Bodar på fastigheten

Fastigheten Överby 2:23 avgränsas med staket och vegetation mot angränsande fastigheter. På land 
är fastigheten ianspråktagen med byggnader och är därmed inte allemansrättsligt tillgänglig. I fas-
tighetens inre hörn, vid vägen, ligger huvudbyggnaden och på den övriga fastigheten finns ett flertal 
bodar utplacerade.  Fastigheten består till lika delar av gräsytor som snårig vegetation. Vid fastighe-
tens nordöstra hörn finns en äldre brygga. Fastigheten omges av ett vassbälte som på den södra si-
dan är ca 15 m brett, och på den norra sidan ca 5 m brett.  I detaljplaneförslaget finns en viss ut-
vecklingsmöjlighet för den befintliga huvudbyggnaden, i övrigt har fastigheten bedömts ligga för 
lågt för att vara  lämplig för ytterligare bostadsbebyggelse. Byggrätt för komplementbyggnader 
medges dock. 
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Fastigheten Överby 2:23 sedd över vattnet från söder.

Överby 2:84 

Flygbild över Överby 2:84, 
fastighetsgränsen är unge-
färligt markerad med röd-
streckad linje. Fastigheten 
ingår i sin helhet i strand-
skyddat område.

Överby 2:84 är tydligt avgränsad från Metspövägen och från Överby 2:37 med en häck. Tomten är 
tydligt ianspråktagen och består till största del av klippt gräsmatta och stora lövträd. I strandbrynet 
finns en smal träbrygga. Hela tomten bedöms ingå i fastighetens hemfridszon. Fastigheten är ca 
2000 m2.

Överby 2:22 

Flygbild över Överby 2:22, 
fastighetsgränsen och 
strandsskyddsgränsen är 
ungefärligt markerad med 
rödstreckad linje och med 
svartprickad linje. Fastighe-
ten ingår i princip i sin hel-
het i strandskydds- områ-
det.
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Fastigheten Överby 2:22 avgränsas med staket och vegetation mot angränsande fastigheter. Vid 
vattnet finns en brygga och fastigheten möter vattnet i en strandskoning. Tomten saknar orörd na-
turmiljö och är i sin helhet ianspråktagen som trädgård. 

Överby 2:72

Flygbild över Överby 2:72, fastighetsgränsen och strandsskyddsgränsen är ungefärligt markerad 
med rödstreckad linje respektive med svartprickad linje. Större delen av fastigheten ingår i strand-
skyddsområdet.

På Överby 2:72 finns en äldre huvudbyggnad samt en gammal varvsbyggnad. Fastigheten har en L-
form vilket gör att hela fastigheten inte kan överblickas från huvudbyggnaden. Fastigheten avgrän-
sas dock med staket mot Långrevsvägen och Nätstigen, mot öster avgränsas fastigheten med ett 
stort dike. Fastigheten är därför inte allemansrättsligt tillgänglig. På bryggan syns även en byggnad 
på flygbilden. 

Överby 2:89

Överby 2:89 har ingen direkt vattenkontakt men påverkas något av strandskydd i fastighetens syd-
östra hörn. Det strandskyddade området ligger mellan Tre fiskares väg och en komplementbyggnad.  
Den strandskyddade delen får anses ingå i huvudbyggnadens hemfridszon då den ligger direkt synlig 
från entrén.
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Överby 2:90 

Flygbild över Överby 
2:90, fastighetsgränsen 
och strandsskyddsgrän-
sen är ungefärligt marke-
rad med rödstreckad lin-
je och med vitprickad lin-
je. Ungefär hälften av 
fastigheten ingår i 
strandskyddsområdet.

 Överby 2:90 har ingen direkt vattenkontakt men halva fastigheten inklusive huvudbyggnaden på-
verkas av strandskydd. Den strandskyddade delen utgörs av ett öppet område som ligger vid kors-
ningen Tre fiskares väg och Långrevsvägen. Området är helt synligt både från vägen och från huvud-
byggnaden.  Fastigheten har mer karaktär av naturtomt/hagmark än andra fastigheter i området 
men är tydligt hävdad och i ianspråktagen.  Den strandskyddade delen får anses ingå i huvudbygg-
nadens hemfridszon då den ligger direkt synlig från byggnaden.

Överby s:3

Överby s:3 är en samfällighet för vägmark och planläggs som LOKALGATA i de delar som berörs av 
strandskydd. De delar av Överby s:3 som ligger inom strandskyddat område är i dagsläget ianspråk-
taget som lokalgata och förvaltas av Resarö vägförening. De är allemansrättsligt tillgängliga men en-
skilt förvaltade därför föreslås dessa områden undantas från strandskydd.

Överby s:4

Överby s:4 är indelad i tre delar och planläggs som V1. Vattenområdena utanför planläggs som WV1 
och WV2. Alla tre delar ligger i sin helhet inom strandskyddat område. Fastigheten föreslås använ-
das för hamn och angöring för brygga. Områdena är sedan lång tid ianspråktagna för ändamålet. 
Fastigheterna är allemansrättsligt tillgängliga men bommar har satts upp vid två av områdena för 
att reglera angöring med bil. 

     
Den östra delen av Överby s:4 sedd från mitten av området      Flygbild av den östra brygg 
och vid bryggan.                                                                                 an inom Överby s:4.
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Flygbild över mitten delen av Överby s:4. Området är tydligt avgränsat med plank, staket och bom.

Flygbild över den västra delen av Överby s:4. Området är 
tydligt avgränsat med häckar och bom. 

Gator och trafik
Biltrafik
Det finns tre vägar som löper genom planområdet. Från Resarövägen leder Metspövägen in i plan-
området. Metspövägen går i nord-sydlig riktning från Resarövägen i norr ner till ångbåtsbryggan i 
söder. Långrevsvägen löper i en båge genom planområdet. Den går parallellt med Resarövägen från 
Metspövägen i väster för att i öster böja av ner mot vattnet i söder. Den tredje vägen, Tre fiskares 
väg, löper parallellt med vattnet i öst- västlig riktning i södra delen av planområdet. De tre vägarna 
kan sägas omringa den största och centralt belägna, bebyggda kullen i området. Vägarna inom plan-
området förvaltas av Resarö vägförening och ligger inom Överby s:3. 

De befintliga vägsträckningarna föreslås användas även i fortsättningen. I planen anges vägarna som 
LOKALGATA med enskilt huvudmannaskap. Vägområdet är dock trångt och på vissa ställen ligger 
slänter och diken på tomtmark vilket bör undvikas. Vägarna avses behållas även om de på vissa stäl-
len går över tomtmark. De smala vägarna bidrar till att hålla hastigheten nere vilket är bra men det 
kan också finnas problem där det smala vägområdet i kombination med skarpa hörn och krön ger 
dålig sikt. I några fall redovisas därför mindre del av fastigheter som allmän plats, lokalgata, där kör-
banan går inne på tomtmark. Se även under rubriken Fastighetsbildning angående upplåtelse av 
mark för allmän plats.
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I miljöprogram för Resarö anges att det är ur miljösynpunkt viktigt att vägbredden hålls nere och att 
körhastigheter, mötesmöjligheter med mera anpassas så att överstandard undviks. Vägbeläggning-
en är traditionellt grus vilket starkt bidrar till karaktären. Där detta av praktiska och ekonomiska skäl 
inte kan behållas är det önskvärt att vägbeläggningens yta dock har gruskaraktär.

I Storäng finns goda möjligheter för större fordon att ta sig runt utan att behöva backa. På några 
platser, där vägarna inte möjliggör genomfart föreslås att nya vändplaner anordnas. Vändplaner fö-
reslås i västra delen av Tre fiskares väg samt vid de s k lastageplatserna på Överby s:4 vid Metspövä-
gen, Långrevsvägen och Tre fiskares väg. 

För korsningen Resarövägen/Metspövägen har en trafikutredning tagits fram 2013-03-26 av 
Structor Mark Stockholm AB, PM- Trafikutredning, tillfart från Metspövägen. I utredningen studeras 
om korsningen behöver flyttas eller byggas om. Utifrån den analys som gjorts är bedömningen att 
befintlig utfart kan behållas med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Utan åtgärder och med ökat tra-
fikflöde bör man dock överväga att flytta tillfarten till ett annat läge. 

De åtgärder som studerats i trafikutredningen för korsningen Resarövägen/Metspövägen är åtgär-
der för att minska lutningen i tillfarten, siktröjning och tydligare utformning. I första hand rekom-
menderas att åtgärder görs för att minska lutningen. I planen möjliggörs åtgärder på Metspövägen 
genom att infarten från Resarövägen breddas fram till Långrevsvägen på den västra sidan av Met-
spövägen på fastigheten Överby 2:42 som ligger utanför planområdet. 

Arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder har utförts i korsningen Metspövägen/Resarövägen 
genom att siktröjning har utförts i korsningen på fastigheten Överby 2:42.

Utfartsförbud redovisas inte i detaljplanen, då detta inte kan redovisas i plangräns och reglera för-
hållanden utanför planområdet. För ny utfart mot Resarövägen där Trafikverket är väghållare krävs 
tillstånd enligt Väglagen av Trafikverket. För bebyggelse inom Dp 413 för Storäng västra som grän-
sar i öster mot planområdet planeras utfart ske mot Resarövägen utanför planområdet för Storäng 
östra. 

In- och utfart med bil till Överby 2:49 sker idag via tillfällig väg över den kommunägda fastigheten 
Överby 2:46 utanför planområdet. Arrendeavtalet för vägen har upphört vilket gör att rätt till väg 
saknas för närvarande till fastigheten. Möjlighet finns att anordna in- och utfart inom planområdet 
för Storäng västra (Dp 413) väster om fastigheten Överby 2:49  på del av marksamfälligheten Över-
by s:3. Överby s:3 är idag inte är utbyggd väster om Tre fiskares väg, troligen beroende på höjdskill-
nader. Marksamfälligheten Överby s:3 ägs av fastighetsägarna inom Storängområdet varav Överby 
2:49 är en delägare. 

Gång- och cykelvägar
I dagsläget cyklar och går man genom Storäng på Långrevsvägen. Fortsättningsvis kan man gå och 
cykla på den del av Långrevsvägen som ligger öster om Metspövägen inom planområdet för Storäng 
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östra. Den västra delen av Långrevsvägen, väster om Metspövägen, ligger utanför planområdet och 
ingår i detaljplanen för Storäng västra, Dp 413.

I direkt anslutning till planområdet finns möjlighet att anordna en allmän gång- och cykelväg utmed 
Resarövägen. Utrymme finns för att en cykelväg skulle kunna anläggas intill körbanan på den södra 
sidan av Resarövägen utanför befintliga fastigheter i Storäng. Cykelvägen skulle skapa en gen förbin-
delse mellan Vaxön och Resarö. Cykelvägen skulle förbättra kopplingen till busshållplatsen vid 
Engarn för de boende på Resarö. En cykelväg längs Resarövägen ligger utanför planområdet och in-
om Trafikverkets vägområde. Den regleras inte i planförslaget för Storäng östra.  

Kollektivtrafik
Bebyggelsen planeras i anslutning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. Avståndet till Engarns 
busshållplats, där bussar mot Stockholm stannar, är 600 m. Vid Resarövägen i direkt anslutning till 
planområdet finns hållplats för buss (680) som i rusningstrafik går till Stockholm.

Parkering
Enligt parkeringsnormen för Vaxholms stad (antagen av kommunfullmäktige (§ 77 2014) ska två par-
keringsplatser kunna anordnas per friliggande bostadshus på Resarö. För radhus/parhus anges att 
1,6 (0,1) parkeringsplatser ska anordnas per byggrätt. För friliggande hus med gemensam parkering 
ska 1,9 (0,1) parkeringsplatser anordnas per byggrätt. Av dessa ska 0,1 parkeringsplatser vara reser-
verade för rörelsehindrade.

Störningar och risker
Vägtrafikbuller 
Området berörs delvis av trafikbuller från Resarövägen, för att utreda detta har en bullerutredning 
genomförts av ÅF-Infrastructure AB, december 2015. Beräkning av ekvivalent och maximal ljudnivå 
har gjorts på 2 respektive 5 meters höjd över mark. Bullerutredningen omfattar hela Storängområ-
det i vilket aktuell detaljplan ingår, Dp 401 för Storäng östra. Den bullerkälla som påverkar miljön i 
området är Resarövägen. Bedömningen av möjligheterna till ny bebyggelse utgår från möjligheten 
att innehålla riktvärdena i infrastrukturpropositionen 1996/97:33.

Riksdagen har år 1997 angivit riktvärden för trafikbuller i infrastrukturpropositionen 1996/1997:53. 
Dessa riktvärden ska normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur. 

Riktvärden för trafikbuller vid nybyggnad av bostäder:
- 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
- 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
- 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
- 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Ekvivalentnivån är medelljudnivån under ett dygn och maximalnivån är den högst förekommande 
ljudnivån när ett fordon passerar. 
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På bullerkartorna nedan till utredningen visas ekvivalenta ljudnivåer under 55 dBA för 2 m höjd över 
mark samt maximala ljudnivåer under 70dBA. Rekommenderade riktvärden för trafikbuller enligt in-
frastrukturpropositionen nås i gränsen mellan gula och beiga fält på kartorna.

Utredningen visar att större delen av Storäng får nivåer under riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
och 70 dBA maximal ljudnivå. Från Metspövägen och österut inom planområdet för Storäng östra är 
högsta tillåtna hastighet 50 km/h längs Resarövägen och från Metspövägen och västerut är högsta 
tillåtna hastighet 70 km/h. En tydlig förändring av trafikbullrets utbredning syns där högsta tillåtna 
hastighet höjs från 50 km/h till 70 km/h. Inom planområdet för Storäng östra från Metspövägen och 
österut är hastigheten längs Resarövägen 50 km/h.

På bullerkartorna ovan redovisas beräknade bullernivåer för respektive fastighet som visar att stör-
re delen av fastigheterna inom Storäng östra får ekvivalenta ljudnivåer under 55 dBA för både 2 m 
höjd över mark som 5 m höjd över mark. Detta gäller även för maximala ljudnivåer under 70 dBA. 
De fastigheter som påverkas av trafikbuller inom planområdet är fastigheterna närmast Resarövä-
gen. Inom planområdet ligger Resarövägen på bank. Som skyddsavstånd för att innehålla riktvärde-
na enligt infrastrukturpropositionen vid fasad och vid uteplats anges i utredningen generella skydds-
avstånd. Gränsen för 55 dBA ekvivalent ljudnivå ligger ca 15 m från vägmitt 2 m över mark resp ca 
30 m från vägmitt 5 m över mark. För maximal ljudnivå om 70 dBA ligger gränsen ca 25 m från väg-
mitt 2 m över mark respektive ca 30 m från vägmitt 5 m över mark. 

För att möjliggöra bostäder i de delar av området där trafikbullret är högre än rekommenderade 
värden bör åtgärder vidtas. Detta kan ordnas genom att bostäderna utformas i enlighet med ut-

Ekvivalent ljudnivå 2030, 2 meter 
över mark. 
Rekommenderade riktvärden för  
enligt infrastrukturpropositionen 
trafikbuller nås i gräns mellan gula 
och beiga fält 

Maximal ljudnivå 2030, 2 meter 
över mark. 
Rekommenderade riktvärden en-
ligt infrastrukturpropositionen 
för trafikbuller nås i gräns mellan 
gula och beigea fält.

Storäng östraStoräng  östra
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formningsförslagen i förordningen om trafikbuller. Exempel på andra alternativ som nämns i bul-
lerutredningen är att bullerskydd byggs eller att bebyggelse utformas avskärmande för att nå re-
kommenderade värden. 

År 2015 antogs förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Enligt förordningen 
bör inte buller från vägar överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas 
i anslutning till byggnaden. Om denna ljudnivå ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrum-
men i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, 
och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Maximalnivån 70 dBA bör dock inte överskridas 
med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem ggr per timme mellan kl 06.00 och 22.00. Ändring har 
skett av förordningen år 2017 för vissa riktvärden. 

Trots att förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte ska tillämpas för ären-
den påbörjade före den 2 januari 2015 så anger Boverket att kommunerna vid handläggningen av 
sådana ärenden enligt såväl PBL (2010:900) som äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, bör kunna ha viss 
vägledning av de riktvärden som anges i förordningen. På plankartan anges därför som skydd mot 
störningar planbestämmelsen, m1,  för utformning och utförande av bostadshus med hänsyn till tra-
fikbuller från Resarövägen i enlighet med lydelsen av förordningen om trafikbuller från den 1 juni 
2015. Bostäder på fastigheterna ska enligt planbestämmelsen utformas så att minst hälften av bo-
stadsrummen får tillgång till en bullerskyddad sida.

I detaljplanen ges möjlighet att uppföra bullerskydd mot Resarövägen i form av bullerplank på fas-
tigheterna utmed fastighetsgränsen genom att prickmark redovisas längs Resarövägen. Planbe-
stämmelsen prickmark innebär att byggnader inte får uppföras däremot kan andra anläggningar ut-
föras som t ex mur och bullerplank. 

Arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder har utförts i korsningen Metspövägen/Resarövägen 
genom att siktröjning har utförts i korsningen på fastigheten Överby 2:42. Se även under rubriken 
Gator och trafik angående PM Trafikutredning.

Radon
Berggrunden inom planområdet klassas som högriskområde beträffande radon. Generellt gäller att 
byggnader ska uppföras radonskyddande/radonsäkra, så att gränsvärdet för radon inte överskrids. 

Transporter med farligt gods
Området berörs inte av några transporter av farligt gods.

Översvämning
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Delar av planområdet är låglänt och kan anses vara utsatt för översvämningsrisk. Vid planläggning 
ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken 
för översvämning enligt 2 kap 5 § plan-och bygglagen (PBL 2010:900). 

Länsstyrelsen har angett rekommendationer för lägsta grundläggningshöjd längs Östersjökusten. 
Syftet med rekommendationerna är att säkerställa att ny bebyggelse inte ska bli olämplig i förhål-
lande till framtida översvämningsrisker. För det område där Vaxholm ingår gäller enligt länsstyrel-
sen att den lägsta grundläggningsnivån bör vara +2,70 meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000. 
Den rekommenderade nivån utgår ifrån en uppskattad havsnivåhöjning på ca 2 meter fram till år 
2200 (justerad utifrån landhöjning), vinduppstuvning, vågor samt en säkerhetsmarginal (0,5 meter). 

Stora delar av planområdet ligger lägre än den nivå som länsstyrelsen har satt för byggande. Grän-
sen +2,70 meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000 innebär att det finns delar som inte är aktuel-
la att bebygga med hänsyn till översvämningsrisken. 

För att den befintliga bebyggelse i området som i dag ligger lägre än +2,70 meter över nollplanet i 
höjdsystem RH 2000 ska kunna bevaras och utvecklas föreslås planbestämmelsen, b1. Denna plan-
bestämmelse anger att byggnad för bostadsändamål ska utformas och utföras så att byggnadskon-
struktionen inte påverkas negativt i händelse av en eventuell översvämning till nivån +2,70 meter 
över nollplanet i höjdsystem RH 2000. På plankartan redovisas ett område kring respektive huvud-
byggnad, där byggnation prövas vid ansökan om bygglov enligt bl a detaljplanens bestämmelse, b1. 

Vid lovansökan ska finnas en teknisk lösning som kan säkerställa byggnadens funktion vid höga vat-
tennivåer. Byggherren ansvarar för att erforderliga undersökningar och beräkningar för att bedöma 
riskerna har utförts av en sakkunnig på området. Byggherren ansvarar för att utförandet sedan sker 
enligt projekteringen. Bestämmelsen påverkar möjligheten att anordna ventilationsöppningar, föns-
ter och dörrar under denna nivå. 

I övrigt föreslås endast att nya byggnader i form av komplementbyggnader får uppföras där markni-
vån är lägre än 3 meterskurvan. Detta redovisas som korsmarkerad mark på plankartan. Planbe-
stämmelsen innebär att marken inte får förses med byggnader med undantag för komplementbygg-
nader. Med komplementbyggnad avses fristående uthus, garage och andra mindre byggnader. Se 
även under rubriken Ny bebyggelse angående korsmarkerad mark.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp, brandvatten
Det kommunala vatten- och avloppsnätet i Storäng har byggts ut och fastighetsägarna har fått möj-
lighet att ansluta sig under 2019. Innan dess hade bostäderna enskilda avloppslösningar och brun-
nar. Ett flertal fastigheter har haft problem med vattenkvalitén. Inom området finns det även flera 
fastigheter som har haft problem med de enskilda avloppslösningarna. 
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Enligt ett föreläggande från Länsstyrelsen, 2012-08-31, skulle kommunen ordna vattenförsörjning 
och avlopp genom en allmän VA-anläggning. Länsstyrelsens beslut överklagades varför beslutet 
först vann laga kraft 1/10 2013 vilket innebär att avloppsanläggningen måste vara klar den 1/10 
2018. Allmänna vatten- och avloppsledningar har färdigställts under 2019.

Roslagsvatten AB:s dotterbolag Vaxholmsvatten AB är kommunens huvudman för det allmänna 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten och ansvarar för utbyggnaden av den allmänna VA-
anläggningen. 

Försörjning med vatten för brandsläckning har säkerställts i samband med utbyggnad av vatten och 
spillvatten. Inom planområdet har konventionellt brandpostsystem utförts.

Värme
Värmeförsörjningen i området kan inte regleras i detaljplanen, men kommunen förutsätter att re-
spektive fastighetsägare i området använder ett så kostnadseffektivt och energieffektivt system 
som möjligt. 

El
Transformatorstation finns utanför planområdet i västra delen av Storäng vid Långrevsvägen. 

Avfall
I området finns kommunal avfallshämtning. Nu gällande arbetsmiljöregler för avfallshämtning upp-
fylls dock inte överallt, då en del vägar är smala och vändmöjligheter saknas. I planen ges därför 
möjlighet att anordna vändplaner där detta saknas, vid Metspövägen, Långrevsvägen och Tre fiska-
res väg. Vid Nätstigen kan möjlighet att vända anordnas utanför planområdet inom Lillängsområdet, 
om behov uppstår. Om alla vägar inte kan trafikeras kan avfallsbehållare samlas på gemensamma 
platser, där bilarna kan hämta.

Bredband
Utbyggnad av optofiber har genomförts i området under år 2015.

 Organisatoriska frågor                                                                                  

Följande avsnitt ska redovisa de åtgärder som behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras på 
ett samordnat och ändamålsenligt sätt. Den tar upp organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska 
och tekniska frågor. Beroende på om information söks för att veta vem som ska ansvara för en åt-
gärd, hur den ska genomföras eller vem som ska bekosta åtgärden kan information sökas under av-
snittet om organisatoriska, fastighetsrättsliga respektive ekonomiska frågor. Under tekniska frågor 
redovisas genomförda utredningar, eventuellt behov av ytterligare utredningar samt dokumenta- ti-
on av åtgärder enligt planen.

218



ANTAGANDEHANDLING 
                    2016-06-29, rev 2017-04-05, rev 2017-05-16, rev 2017-05-24, 

rev 2019-06-17, rev 2020-04-06
Änr 2012/10023.214 

48 av 60

Tidsplan
2012 dec Kommunstyrelsen beslutar om planuppdrag
2013 mars Kommunstyrelsens planeringsutskott (PLU) beslutar om programsamråd
2015 PLU beslut om plansamråd
                    Samråd under våren

Länsstyrelsen beslut om tillstånd för vattenverksamhet (krav för sjöledning) 
2016 aug   PLU beslut om granskning 

Granskning, under hösten 2016     
2017 juni Kommunfullmäktige antar detaljplanen - Beslutet överklagas

Upphandling av entreprenör för utbyggnad av VA-nät 
2017 höst Bygglov för pumpstation

Utbyggnad VA- nät inom planområdet 2017-maj 2019
2018 juni Beslut att anta detaljplanen upphävs i mark- och miljödomstolen
2019 höst PLU beslut om granskning nr 3. Granskning 6 september – 2 oktober
2020 sommar Kommunfullmäktige antar detaljplanen

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är 15 år, från den dagen då detaljplanen vinner laga kraft. Ef-
ter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upp-
hävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som inte utnyttjats. 

Genomförandetiden motiveras av att planområdet till stora delar både redan är bebyggt och att de 
förändringar som förväntas ske med nya byggnader och tillbyggnader förmodas ske under den före-
slagna genomförandetiden. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
I en detaljplan ska anges vem som är huvudman för den allmänna platsmarken. I denna detaljplan 
föreslås enskilt huvudmannaskap för allmänna platser. Enskilt huvudmannaskap innebär att det är 
fastighetsägarna inom området som bekostar och ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av all-
män plats (LOKALGATA). Resarö vägförening är idag huvudman för vägarna inom planområdet. Re-
sarö vägförening föreslås fortsättningsvis vara huvudman för allmän plats, LOKALGATA. 

Ett motiv för enskilt huvudmannaskap är att Resarö vägförening redan sedan tidigare är ansvarig för 
vägarna inom planområdet. På Resarö i övrigt råder som regel enskilt huvudmannaskap inom områ-
den med befintlig villabebyggelse, med Resarö vägförening som huvudman. 

Vidare är detaljplanens avsikt att områdets karaktär ska bibehållas. Till Resarös och Storängs karak-
tär hör det lantliga vägnätet med smala körbanor, diken och häckar med mera. Enskilt huvudman-
naskap är en förutsättning för att bibehålla karaktären på vägarna inom planområdet. Vägarnas 
lantliga utformning har av Stockholms läns museum i ”Kulturmiljöunderlag inför detaljplaneläggning 
av området Storäng” (rapport 2013:20) pekats ut som värdefull för den kulturhistoriska miljön i Sto-
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räng. Ett kommunalt övertagande av vägarnas drift skulle innebära en breddning av lokalgatorna till 
följd av kommunens standard, med inlösen av del av enskilda fastigheter som följd. 

Ytterligare motiv för enskilt huvudmannaskap är att vägarna är avsedda att användas för tillfart till 
fastigheterna enbart i detta område. Kommunala målpunkter saknas inom planområdet.

Allmänna platser
Resarö vägförening föreslås fortsättningsvis vara huvudman för allmän plats, LOKALGATA.

Huvudmannaskapet innebär att det är huvudmannen som svarar för genomförandet av detaljpla-
nen genom utbyggnad och iordningställande av allmän plats, det vill säga löser in mark för gator, 
grönområden och andra allmänna anläggningar och att de byggs ut i enlighet med planen alltef-
tersom de behövs för genomförandet av detaljplanen. Det är upp till huvudmannen, i detta fall Re-
sarö vägförening och dess medlemmar, att bestämma om och när de allmänna platserna ska byggas 
ut. 

Kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av samtliga anläggningar inom sin fastighet, 
såsom servisledning för VA och infartsväg, även i de fall som infartsvägen går över annan privat 
mark. 

Vatten och spillvatten
Roslagsvatten AB:s dotterbolag Vaxholmsvatten AB är kommunens huvudman för det allmänna 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Huvudmannen äger och ansvarar för utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av vatten- och spillvattenanläggningar fram till den s.k. förbindel-
sepunkten som upprättas vid fastighetsgräns. Nedan kallas VA-huvudmannen för Vaxholmsvatten 
AB. 

Fastighetsägaren ansvarar för anläggande och framtida drift av enskilda vatten- och spillvattenled-
ningar in till det egna huset, s.k. servisledningar, från förbindelsepunkten.

El
E.ON Elnät Sverige AB är nätägare inom Vaxholms stad och ansvarar för utbyggnad samt framtida 
drift och underhåll av elnätet.

Tele
TeliaSonera Sverige AB äger genom Skanova telenätet och ansvarar för utbyggnad samt framtida 
drift och underhåll av telenätet. Fastighetsägaren ansvarar för anläggande och framtida drift av en-
skilda ledningar in till det egna huset, det s.k. fastighetsnätet.

Elektronisk kommunikation
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Svensk infrastruktur äger optofibernätet och ansvarar för drift och underhåll av detta inom områ-
det. Fastighetsägaren ansvarar för anläggande och framtida drift av enskilda ledningar in till det eg-
na huset, det s.k. fastighetsnätet.

Avtal
Genomförandeavtal 
Detaljplanen förutsätter inte att några avtal tecknas. Tidigare identifierade behov av eventuella åt-
gärder på korsningen mellan Metspövägen och Resarövägen för att säkerställa god trafiksäkerhet  
har resulterat i att siktröjning har genomförts. Övriga åtgärder bedöms inte behövas i nuläget. 

Arrenden
Tidigare fastighetsägaren till Överby 2:49 har arrenderat ca 300 m2 inom Överby 2:46 för att nyttjas 
som tillfart till fastigheten, då det inte finns någon annan utbyggd väg till fastigheten. Enligt arren-
deavtalet från juni år 2006 ska fastighetens rätt till utfart regleras i den pågående detaljplaneringen 
av södra Resarö. Arrendet har upphört. 

Fastighetsrättsliga frågor                                                                            

Fastighetsindelning
Detaljplanens syfte är att i huvudsak bibehålla nuvarande vägstruktur och därmed även i princip 
samma fastighetsindelning med avseende på befintliga byggnadskvarter inom området. De fastig-
hetsägare som har möjlighet att stycka sina fastigheter bestämmer själva i vilken takt de vill stycka 
och öka antalet fastigheter. 

Osäkra fastighetsgränser
Fastigheterna inom området Storäng bildades genom ägostyckning år 1918, numera ersatt av av-
styckning, ur stamfastigheten Överby 2:14. Vid ägostyckningen angavs inte om de nya fastigheterna 
även skulle omfatta vattnet utanför dåvarande strandlinjen.

Sedan fastigheterna i Storäng bildades 1918 har landhöjningen ändrat strandlinjens läge. Det gör att 
det finns osäkerheter kring var fastighetsgränserna går, vilket även kan gälla övriga fastighetsgrän-
ser. För att bestämma exakt var fastighetsgränserna går idag erfordras att fastighetsägarna ansöker 
om fastighetsbestämning hos Lantmäteriet. Det kan komma att krävas fastighetsbestämning innan 
bygglov kan ges.

Fastighetsbildning
Allmän plats 
All fastighetsbildning avseende allmän plats inom område med enskilt huvudmannaskap initieras av 
Resarö vägförening eller berörd fastighetsägare och säkerställs genom fastighetsbildningsförrätt-
ning. Åtkomsten till de markområden som är nödvändiga för att utföra anläggningen säkerställs i ett 
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så kallat anläggningsbeslut i samband med att gemensamhetsanläggningen omprövas. Alternativt 
kan åtkomsten först regleras genom ett servitutsavtal och sedan säkerställas i anläggningsbeslutet. 

Följande fastighetsbildningar förväntas inom detaljplanområdet för genomförande av allmän plats.

 Ett område av Överby 2:47 upplåts till Ytterby ga:2 eller överförs genom fastighetsreglering 
till Överby s:3 samt upplåts därefter till Ytterby ga:2 för att utgöra allmän plats, LOKALGA-
TA, med ändamål vändplats. 

 Ett område av Överby 2:41 och 2:42 upplåts till Ytterby ga:2 eller överförs genom fastighets-
reglering till Överby s:3 samt upplåts därefter till Ytterby ga:2 för att utgöra allmän plats, 
LOKALGATA, med ändamål breddning av Metspövägen.

 Tre områden av Överby s:4 upplåts till Ytterby ga:2 eller överförs genom fastighetsreglering 
till Överby s:3 samt upplåts därefter till Ytterby ga:2 för att utgöra allmän plats, LOKALGA-
TA, med ändamål vändplats.

 Ett mindre område av följande fastigheter upplåts till Ytterby ga:2 eller överförs genom fas-
tighetsreglering till Överby s:3 samt upplåts därefter till Ytterby ga:2 för att utgöra allmän 
plats, LOKALGATA. Det gäller åtta fastigheter inom planområdet: Överby 2:32, 2:39, 2:76, 
2:78, 2:86, 2:90, 2:96-97. Se även under rubriken Befintliga gemensamhetsanläggningar an-
gående Ytterby ga:2, Resarö vägförening.

Information om förslag till utbredning och area för upplåtelse/överlåtelse av mark för allmän plats 
finns på karta, se bilaga 1. 

Kvartersmark
Där marken har ansetts lämplig för bostadsbebyggelse medger detaljplanen att nya fastigheter om 
minst 1500 m2 respektive minst 2000  m2 får bildas, så att både stamfastigheten och styckningslot-
ten uppfyller kraven på minsta fastighetsstorlek. I övriga delar syftar bestämmelserna om minsta 
fastighetsstorlek till att bevara den fastighetsstruktur som finns i dag. 

Följande fastighetsbildningar möjliggörs inom planområdet för genomförande av detaljplanen inom 
kvartersmark.

Privatägda fastigheter
Planen möjliggör att avstyckningar kan ske från befintliga fastigheter inom planområdet under 
förutsättning av att fastigheterna inte ligger för lågt i förhållande till havsnivån. Lägsta grund-
läggningsnivå är + 2,70 meter över nollplanet räknat i höjdsystem RH2000. Minsta storlek för 
fastighetsbildning är 1500 m2 respektive 2000 m2, för de fastigheter där avstyckningar är möjli-
ga. 

Nybildade fastigheter ska vara lämpade för sitt ändamål med avseende på bl a belägenhet, stor-
lek, väg och VA. Detta gäller även den resterande delen av fastigheten. 
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Vid avstyckning får varken den fastighet som nybildas eller den kvarvarande fastigheten strida 
mot gällande detaljplan eller andra planer och bestämmelser enligt fastighetsbildningslagen, 
FBL (1970:988) . Detta innebär bl a att byggrätten enligt detaljplanen för fastigheten inte får 
överskridas. Detta framgår även av planbestämmelsen, d1, för fastighetsbildning på plankartan. 

 Fastigheterna Överby 2:26, 2:27, 2:28, 2:30, 2:31, 2:32, 2:33, 2:34, 2:35, 2:37, 2:39, 2:76, 
2:78, 2:83, 2:87, 2:96 och 2:97 bör kunna stycka fastighet om minst 1500 m2 med hänsyn 
till sin fastighetsareal. Fastigheterna Överby 2:20, 2:36, 2:38, 2:48, 2:52 och 2:92 bör 
kunna stycka fastighet om minst 2000 m2 med hänsyn till sin fastighetsareal.

 Av dessa bör fastigheterna Överby 2:27, 2:32, 2:36, 2:39, 2:48 och 2:52 kunna stycka fler 
än en fastighet om minst 1500 m2 respektive 2000 m2  med hänsyn till sin fastighetsareal.

All fastighetsbildning sker på initiativ av fastighetsägaren genom ansökan hos Lantmäteriet. Ansö-
kan prövas i en lantmäteriförrättning.

I detaljplanen för Storäng västra, Dp 413, kommer infartsvägen till Överby 2:49 att hanteras. Möjlig 
avstyckning från Överby 2:48 bedöms kunna anordna in och utfart via Tre fiskares väg från öster. På 
grund av stora höjdskillnader har inte lokalgatan byggts ut till Överby 2:49, med anslutning till be-
fintligt vägnät. I dagsläget ansvarar inte Resarö vägförening, dvs Ytterby ga:2, för aktuell del av 
Överby s:3. 

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter

Allmänt
En anläggning, t.ex. en väg eller en brygga, som flera fastigheter har behov av och som tillgodoser 
ändamål av stadigvarande betydelse för fastigheterna kan inrättas som en gemensamhetsanlägg-
ning av Lantmäteriet. Detta sker som en anläggningsförrättning och förfarandet är reglerat i anlägg-
ningslagen, AL (1973:1149). Vilka fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen/arna och de 
inbördes ansvarsförhållandena avgörs inte av detaljplanen utan av Lantmäteriet vid anläggningsför-
rättningen. Genom anläggningsbeslut så meddelas vad anläggningen ska bestå av och hur kostna-
den för dess utförande respektive drift och underhåll ska fördelas mellan de fastigheter som har del 
i anläggningen. En samfällighetsförening bildas ofta i samband med ett anläggningsbeslut i syfte att 
förvalta samfälligheter och gemensamhetsanläggningar. En samfällighetsförening är en juridisk per-
son. 

Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom av-
tal mellan fastigheternas ägare som kan skrivas in i fastighetsregistret. Ett officialservitut bildas, 
ändras eller upphävs genom en lantmäteriförrättning. Servitut, till förmån för fastigheter med till-
farter och ledningar på annans mark kan bli aktuella, t ex i samband med avstyckningar. Det kan 
även handla om att bilda servitut, ett avtal mellan två fastigheter angående rätten att nyttja en 
brygga. Vid behov ankommer det på respektive fastighetsägare att ta initiativ till bildande och änd-
ring av servitut. 
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Befintliga gemensamhetsanläggningar
Inom planområdet finns fyra stycken gemensamhetsanläggningar varav tre stycken, Överby ga:2 
och Överby ga:5-6 hanterar vatten- och avloppsanläggningar i någon form. Den fjärde, Ytterby ga:2, 
hanterar vägar inom Resarö.

Då enskilda infiltrations- respektive avloppsanläggningar sannolikt inte behövs i framtiden, efter det 
att Vaxholmsvatten AB byggt ut och fastigheterna anslutits till det kommunala VA-ledningssyste-
met, kan gemensamhetsanläggningar som hanterar VA-anläggningar upphävas eller ändras. 

Ytterby ga:2, Resarö vägförening
Ytterby ga:2 är en gemensamhetsanläggning för merparten av alla vägar inom Resarö och förvaltas 
av Resarö vägförening, vari flertalet av fastigheterna inom planområdet ingår. Föreningen har ge-
nomgått många förändringar sedan den bildades 1956 enligt en förrättning enligt enskilda väglagen. 

Befintliga vägar i Storäng är anlagda sedan en lång tid tillbaka och ligger inom marksamfälligheten 
Överby s:3. I en del fall har utrymme för vägar redan ianspråktagit en mindre del av de fastigheter 
som finns inom området. Väg som redan anlagts anses vara upplåten till Ytterby ga:2, som förvaltas 
av Resarö vägförening. I några fall har därför mindre delar av fastigheter redovisats som LOKALGA-
TA i planen, där körbanan går inne på tomtmark. Det gäller Överby 2:32, 2:39, 2:76, 2:78, 2:86, 2:90, 
2:96-97. Det framgår av bilaga 1 som redovisar upplåtelse/överlåtelse av mark för allmän plats i pla-
nen.

Bedömningen är att det utrymme som behövs för att förbättra framkomlighet och siktmöjligheter 
för vägarna i huvudsak ryms inom befintligt upplåtet vägutrymme. Vid infarten från Resarövägen 
möjliggörs dock en breddning av Metspövägen för att förbättra framkomligheten. En vändplan fö-
reslås vid Tre fiskares väg i anslutning till fastigheten Överby 2:48. Vändplaner föreslås även för 
Metspövägen, Långrevsvägen och Tre fiskares väg inom V1, områden för småbåtshamn, inom plan-
området. Det är huvudmannen, Resarö vägförening, som ansvarar för de förbättringar föreningen 
anser erforderliga. 

I samband med genomförandet av detaljplanen kommer det finnas behov av att ompröva Resarö 
vägförening, Ytterby ga:2, i de fall markområden som tidigare hanterats av vägföreningen avses ut-
gå ur gemensamhetsanläggningen eller då vändplaner ska införlivas. Det är den enskilde huvudman-
nen som tar initiativ till omprövningen, vilken hanteras av Lantmäteriet.

För att få åtkomst till berörd mark kan vägföreningen träffa överenskommelse om servitutsavtal för 
upplåtelse av markområdet för väg, vilken sedan kan ligga till grund för anläggningsbeslutet i sam-
band med lantmäteriförrättning. Därefter kan gemensamhetsanläggningen utvidgas med aktuella 
områden genom anläggningsförrättning hos Lantmäteriet. Istället för att träffa överenskommelse 
om servitutsavtal kan Lantmäteriet i ett anläggningsbeslut besluta vilket eller vilka områden som 
ska upplåtas till gemensamhetsanläggningen. 

224



ANTAGANDEHANDLING 
                    2016-06-29, rev 2017-04-05, rev 2017-05-16, rev 2017-05-24, 

rev 2019-06-17, rev 2020-04-06
Änr 2012/10023.214 

54 av 60

Ytterby ga:2 förvaltar inte hela Överby s:3. Till exempel är de outbyggda delarna av Överby s:3 un-
dantagna. Det gäller bl a Överby s:3 utanför fastigheterna Överby 2:49 och 2:48 som ligger utanför 
planområdet. Att alla de föreslagna vägarna på ägostyckningskartan ifrån år 1918 inte är utbyggda 
beror sannolikt på stora höjdskillnader inom området. 

Överby ga:2
Området för gemensamhetsanläggningen Överby ga:2 ligger inom Överby 2:88 och Överby 2:89 och 
utgörs av vattenbrunn och avloppsanläggning med tillhörande anordningar. Delägande fastigheter 
är Överby 2:88 – 90. Anläggningen förvaltas via delägarförvaltning, dvs det finns ingen förening som 
förvaltar gemensamhetsanläggningen.

Överby ga:5 och Överby ga:6
Gemensamhetsanläggningarna Överby ga:5 och Överby ga:6 bildades samtidigt år 2004 i samband 
med bildandet av två nya fastigheter. Överby ga:5 omfattar brunn med tillhörande anordningar. 
Deltagande fastigheter i Överby ga:5 är Överby 2:26 och Överby 2:96. Överby ga:6 omfattar brunn 
med tillhörande anordningar och deltagande fastigheter är Överby 2:31 och 2:97. Både Överby ga:5 
och Överby ga:6 förvaltas genom delägarförvaltning. 

Befintliga servitut 

Inom planområdet finns både officialservitut och inskrivna avtalsservitut bl a för villa och fiske. På 
vilket sätt dessa fortfarande är giltiga hanteras inte inom planarbetet. Det kan dessutom finnas oin-
skrivna avtalsservitut. 

Fastigheten Överby 2:31 har vägservitut över Överby 2:26 ifrån 2004. 

Fastigheten Överby 2:82 har vägservitut över Överby 2:71 från år 1964.

Fastigheten Överby 2:83 har vägservitut över Överby 2:21 från 1965.

Fastigheten Överby 2:92 har vägservitut över Överby s:3 från 1993. 

Fastigheten Överby 2:31 har servitut för VA-ledning över Överby 2:76 från 2017. 

Fastigheten Överby 2:86 har servitut för vattentäkt över Överby 2:71 från 1982. 

Fastigheten Överby 2:97 har servitut för vattenledning över Överby 2:31 från 2004.

Servitut för VA-ledningar kan behövas för Överby 2:31 och 2:82 om förbindelsepunkten för vatten-
och spillvatten placeras vid lokalgatan.

Detaljplanen möjliggör bildande av servitut för infiltrationsdike på fastigheterna Överby 2:21, 2:37, 
2:73 och 2:86 samt delar av Överby s:4 vid vattnet. På plankartan anges z- marken ska vara tillgäng-
lig för infiltrationsdike. 
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Bedömningen är att både officialservitut och avtalsservitut inte påverkas av aktuellt planförslag ut-
an kan bestå i den omfattningen de är bildade. När fastigheterna ansluts till kommunalt vatten och 
avlopp blir det aktuellt att ändra eller upphäva de servitut som hanterar vatten- och avloppsfrågor. 

Befintliga ledningsrätter 
Skanova AB har två ledningsrätter för tele, 0187-93/6.1 och 0117-14/25.1, inom Överby 2:24, Över-
by 2:35, Överby 2:87 samt Överby s:3-4. Ledningsrätterna gäller från 1993 respektive 2018. 

Vaxholmsvatten AB har ledningsrätt, 0187-2017/18.1, för ledningsdragning inom Överby s:3 för all-
männa vatten- och spillvattenledningar, mätarbrunn m.m. Ledningsrätt finns även för elektronisk 
kommunikation, 0187-2017/18.2, inom samma område.

Marksamfälligheter
Inom planområdet finns två marksamfälligheter varav en, Överby s:3, ägs tillsammans av flertalet av 
fastigheterna inom planområdet. Överby s:3 bildades 1918 i syfte att utgöra vägmark inom Storäng. 
Idag förvaltas huvuddelen av Överby s:3 av Resarö vägförening som gemensamhetsanläggningen Yt-
terby ga:2. De outbyggda delarna av Överby s:3 undantagna. Det gäller den västra delen av Överby 
s:3 utanför fastigheterna Överby 2:48-49 som ligger utanför planområdet. 

Inom området finns även marksamfälligheten Överby s:4, som omfattas av tre markområden, tidi-
gare lastageplatser, numera bryggområden m.m., varav samtliga ligger i direkt anslutning till tidiga-
re strandlinje. Överby s:4 ägs även av flera fastigheter gemensamt. Någon särskild förening bildad 
enligt lagen om förvaltning av samfälligheter för att förvalta bryggområdena finns inte, utan de 
sköts idag av Resarö-Storängs Villaägareförening u.p.a. Bildandet av en separat gemensamhetsan-
läggning och samfällighetsförening kan övervägas för dessa områden, initiativ till detta tas av berör-
da fastighetsägare. 

De delar av Överby s:3 och s:4 som föreslås som LOKALGATA i planen avses förvaltas av Resarö väg-
förening genom Ytterby ga:2. Dessa delar kan införlivas i Ytterby ga:2 efter omprövning av gemen-
samhetsanläggningen. Det gäller vändplaner som föreslås inom V1, område för småbåtshamn inom 
Överby s:4 och inom Överby 2:47 vid Tre fiskares väg som ska införlivas i Ytterby ga:2 samt den del 
av Överby 2:41-42 som utgör breddningen av Metspövägen, LOKALGATA i planen. 

Ekonomiska frågor                                                                                         

Intäkter – kostnader 

Privata fastighetsägare

Respektive fastighetsägare ansvarar för kostnader och anläggande och framtida drift av enskilda 
spillvatten- och vattenledningar från fastighetsgränsen vid upprättad förbindelsepunkt för vatten- 
och spillvatten in till de egna husen, s.k. servisledningar. Vid framtida avstyckning debiteras anlägg-
ningsavgift för förbindelsepunkt till den tillkommande fastigheten. 
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I de fall där LTA (lågtrycksavlopp) används och vid normal användning enligt Allmänna bestämmel-
ser för vatten- och avlopp (ABVA) bekostas framtida underhåll av en pumpenhet av Vaxholmsvatten 
AB. I anläggningsavgiften för anslutning till tryckavloppssystem ingår en pumpenhet. Installation av 
pumpenheten, el- och larmanslutning och utbyggnad av servisledningar på tomtmarken utförs och 
bekostas av fastighetsägaren. Installationen ska godkännas av Vaxholmsvatten AB. Driftskostnad för 
pumpen, i huvudsak elkostnad, bekostas av fastighetsägaren. 

Kommunen

Kommunen har kostnader för upprättande av detaljplanen som regleras med att en planavgift enligt 
gällande taxa tas ut av fastighetsägarna i enlighet med stadsbyggnadsnämndens taxa i samband 
med ansökan om bygglov. 

Resarö vägförening 

Vid förbättring av vägar som Resarö vägförening är huvudman för ansvarar föreningen för kostna-
der för eventuella förbättringsåtgärder inklusive utförande av vändplaner.

Ledningsinnehavare
Vaxholmsvatten AB har kostnader i samband med ansökan och genomförande av ledningsrättsför-
rättning vilket även omfattar ersättningar till fastighetsägare som blir berörda. Bolaget har också 
kostnader i samband med utbyggnaden av vatten- och avloppsanläggningen. Övriga ledningsdra-
gande verk som E.ON och Skanova har motsvarande kostnader. Vid flytt av anläggningar/kablar är 
det vanligast att den som begär ledningsflytt står för flyttkostnaderna om inget annat föreskrivs i 
avtal eller lagstiftning. 

Avgifter och taxor
Vatten och avlopp 
Kostnaden för anslutning till vatten och spillvatten för respektive fastighet tas ut av VA-huvudman-
nen enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa. Debitering av befintliga fastigheter sker när förbin-
delsepunkt för respektive fastighet har upprättats och skriftligen meddelats fastighetsägaren. 

För specialfall där eget vatten kan användas även i fortsättningen gäller lägre brukningsavgifter. 
Kontakta Roslagsvatten AB för närmare information. 

I de fall additionsbostad inrättas i enlighet med planen, t ex ”Attefallshus”, tillkommer anläggnings-
avgift enligt gällande VA-taxa. Frågor om VA-avgifter hanteras och besvaras av Vaxholmsvatten AB.

Bygglov, bygganmälan och planavgift 
För bygglov och bygganmälan erläggs avgifter enligt taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet. 
Kostnader för planarbetet tas ut i form av planavgift enligt stadsbyggnadsnämndens taxa i samband 
med att exempelvis bygglov söks. 
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Lantmäteriförrättning
Förrättningskostnader mm – allmänt
Kostnader för fastighetsbildning såsom exempelvis avstyckning, fastighetsregleringar och fastighets-
bestämning samt kostnader för anläggningsförrättningar m.m. tas ut enligt Lantmäteriets aktuella 
taxa eller enligt överenskommelse med Lantmäteriet såsom ett fast pris eller löpande räkning per 
timme. Kostnaderna debiteras i normalfallet då förrättningen avslutats och vunnit laga kraft.

Ersättning kan utgå mellan olika fastighetsägare vid nybildning, ändring samt upphävande av servi-
tut samt vid bildande, ändring samt upphävande av gemensamhetsanläggning. 

Anläggningsåtgärd – Bildande av gemensamhetsanläggning eller omprövning av befintlig gemen-
samhetsanläggning 
Eventuella kostnader med anledning av en förrättning fördelas på de i gemensamhetsanläggningen 
deltagande fastighetsägarna enligt de andelstal som fastställs i samband med förrättningen. I sam-
band med framtida avstyckningar fördelas inte kostnaderna på alla fastigheter inom en gemensam-
hetsanläggning utan på de berörda fastigheterna inom avstycknings- och anläggningsåtgärden. 

Vid upphävande av gemensamhetsanläggningar som inte längre behövs till följd av exempelvis ut-
byggnad av kommunalt vatten och avlopp ansvarar fastighetsägarna för ansökan och kostnad för 
anläggningsåtgärden. Fastighetsägarna kan även ha kostnader för borttagande och rivning av an-
läggningar. 

Ersättning kan utgå mellan olika fastighetsägare vid bildande, ändring samt upphävande av gemen-
samhetsanläggning.

Tekniska frågor                                                                                              

Tekniska undersökningar 
● Översiktlig geoteknisk undersökning inom Storäng, Resarö, Vaxholms kommun, Alfred Orrje, 

1991-04-19
● PM – Trafikutredning, tillfart från Metspövägen Structor Mark Stockholm AB, 2013-03-26
● Dagvattenutredning för detaljplan Storäng på Resarö SWECO Environment AB, 2013-10-31
● Rapport 2013:20 Storäng Kulturmiljöunderlag inför detaljplaneläggning av området Storäng, 

Vaxholm socken, Vaxholms stad, Uppland. Stockholms läns museum, Albin Uller, 2013
● PM Geoteknik för Storäng, Reinertsen AB, 2015-06-12
● Rapport – MIFO 2 Storängs handelsträdgård, ÅF- Infrastructure, 2015-10-20
● Bullerutredning för detaljplan, Storäng, ÅF- Infrastructure, 2015-12-01
● Rapport- Kompletterande miljöteknisk markundersökning i Storäng på Resarö, 2020-05-05  
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Tekniska anläggningar
Geoteknik
Val av grundläggning vid husbyggnad bör föregås av geoteknisk undersökning i synnerhet när det 
gäller låglänta områden. Det är markägarens ansvar att utföra och bekosta den geotekniska under-
sökningen.

Vatten, spillvatten och brandvatten

Roslagsvatten AB:s dotterbolag Vaxholmsvatten AB är kommunens huvudman för det allmänna 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Huvudmannen äger och ansvarar för utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av vatten- och spillvattenanläggningar. Gemensamhetsanlägg-
ningar samt privata VA-ledningar måste anläggas på frostfritt djup med hänsyn till leveranssäkerhe-
ten. Nedan kallas VA-huvudmannen för Vaxholmsvatten AB. 

Fastigheterna inom planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Byggnation 
av allmänna VA-ledningar har färdigställts under 2019. VA-nätet i Storäng har anslutits till Blynäs av-
loppsreningsverk via en sjöledning. För att möjliggöra en anslutning till Blynäs avloppsreningsverk 
har en ny pumpstation byggts i västra delen av Storäng utanför planområdet. 

De allmänna ledningarna har rymts inom föreslaget vägutrymme, allmän plats, inom detaljplanen. 
Vaxholmsvatten AB bygger allmänna spillvattenledningar genom LTA-system (lågtrycksavlopp). Den 
tillhörande pumpenheten är Vaxholmsvatten AB:s egendom.

Vägar

För att utreda placeringen av utfarten från Metspövägen till Resarövägen har en trafikutredning, ut-
förts av Structor Mark Stockholm AB. I nuläget är korsningen förstärkt med en refug på vägen väs-
terifrån. Kapacitetsberäkningar för befintlig korsning visar på låga belastningsgrader utan några ka-
pacitetsproblem i korsningen och så även med uppskattat trafikflöde år 2030. Bedömningen är allt-
så att trafiksituationen inte försämras vid utvecklingen av området och att befintlig utfart kan be-
hållas med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Nuvarande läge anses även vara bäst ur tillgänglighets-
synpunkt. I planen föreslås infarten breddas närmare Resarövägen.

Dagvatten
Bostadsutbyggnaden inom området förutsätter att dagvattnet omhändertas så nära källan som 
möjligt. Genom infiltration på tomtmarken kan dagvattnet renas, grundvattennivån tryggas och för-
dröjning av toppflöden ske vid stora regn. Fördröjning kan enklast åstadkommas genom att undvika 
stora hårdgjorda ytor samt låta dagvatten från tak och hårdgjorda ytor rinna till/över grus- och 
gräsytor för infiltration.

Fastighetsägarna kommer inte att erbjudas någon förbindelsepunkt för dagvatten från bostadsfas-
tigheterna, dvs enskild dagvattenhantering. Dagvatten från bostadsfastigheterna ska omhändertas 
inom egen fastighet eller gemensamt genom bildande av gemensamhetsanläggning. Dagvatten in-
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om enskilda fastigheter kan hanteras med hjälp av exempelvis stuprörsutkastare och rännor, gröna 
tak eller genomsläppliga markbeläggningar såsom exempelvis gräs, grus och viss typ av asfalt. 

Resarö vägförening ansvarar för att avleda dagvatten från vägar med enskilt huvudmannaskap så 
att omkringliggande fastigheter inte påverkas av vägdagvatten. 

Trafikdagvatten kan fördröjas genom exempelvis öppna eller täckta diken i anslutning till väg. Med 
anledning av att vägdagvatten naturligt söker sig till södra delen av fastigheterna Överby 2:21 och 
Överby 2:86, i förlängningen av Nätstigen, är det väsentligt att utrymme skapas här för att hantera 
vägdagvatten. Korsningen Tre Fiskares väg och Metspövägen är en viktig punkt i och med att väg-
dagvatten ifrån flera diken samlas i det läget. Utrymmet som redovisats för att hantera vägdagvatt-
net bedöms som tillräckligt. Bedömningen är att kommunen och Resarö vägförening inte kommer 
att överföra mer dagvatten än idag åt endera huvudmannen eller in på privata fastigheter. 

För att förbättra situationen i området möjliggör detaljplanen infiltrationsdiken inom områden som 
markeras med z på plankartan. Det gäller området norr om Nätstigen och längs östra sidan av Met-
spövägen söder om Tre fiskares väg. 

Enligt framtagen dagvattenutredning föreslås att diken och trummor rensas med återkommande in-
tervaller. Om åtgärden är av sådan art att en förrättning krävs, d.v.s. att åtgärden idag inte omfattas 
av gällande anläggningsbeslut, kan detta begäras av huvudmannen, dvs Resarö vägförening, delta-
gande enskild fastighetsägare eller av kommunen. Lantmäteriet prövar ansökan mot detaljplanen 
och berörd lagstiftning. 

Avfall

Vägarna inom planområdet är smala och saknar på några ställen vändmöjlighet. I planen föreslås 
därför på fyra ställen vändplatser. Det gäller Tre fiskares väg utanför fastigheten Överby 2:48 och 
Metspövägen, Långrevsvägen och Tre fiskares väg vid V1, område för småbåtshamn. Vändplatser 
möjliggör sophämtning m.m. i anslutning till fastigheterna vid dessa vägar. 

Administrativa frågor                                                                                    

Bygglovsplikt (utökad eller minskad)
Bygglovsplikten behålls på den nivå plan- och bygglagen anger för områden inom detaljplan.

Varsamhet och byggteknik
Fastigheter som markerats med planbestämmelsen, k, innebär att fastighetsägaren ska vara var-
samma vid renoveringsarbeten av byggnad markerad med skraffering (välbevarad eller delvis välbe-
varad) som anses värdefull. Bestämmelsen tydliggör vilka karaktärsdrag och värden hos byggnaden 
som varsamheten speciellt ska inriktas på vid en ändring av byggnaden. Ingen särskild ersättning ut-
går vid beteckningen k. Prövning mot varsamhetsbestämmelser, k, görs när bygglov söks eller när 
anmälan inlämnas för startbesked för Attefallsåtgärd. 
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Medverkande                                                                                                 

Detaljplaneförslaget är upprättat av stadsbyggnadsförvaltningen.

Kristina Henschen

Planchef

Paula Sund

Planarkitekt
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Detaljplan för Storäng östra, Dp 401                   
Vaxholms stad, Stockholms län

Granskningsutlåtande för granskning nr 3

Programsamråd
Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta 
förslag till detaljplan för Storäng. 

Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit ute på samråd enligt kommunstyrelsens plane-
ringsutskott beslut den 6 mars 2013 § 18 under tiden 5 april – 7 maj 2013. För att läsa mer om program-
samrådet hänvisas till samrådsredogörelsen för planprogrammet.

Samråd
I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskott beslut den 14 januari 2015 § 7 har samråd hållits 
om förslag till detaljplan. Samrådet har ägt rum under tiden den 8 februari – 20 mars 2015. 
Enskilda samrådsmöten har hållits med intresserade fastighetsägare, mötena finns sammanfattade i 
kortfattade minnesanteckningar. Under samrådet inkom 36 yttranden varav 20 st från fastighetsägare 
och boende inom området. För mer information om samrådet hänvisas till samrådsredogörelsen.

Efter samrådet för förslaget till detaljplan för Storäng, Dp 401, har detaljplanen delats upp på två detalj-
planer; detaljplan för Storäng östra (Dp 401) och detaljplan för Storäng västra (Dp 413). Dp 401 består av 
den del av det ursprungliga planområdet där det finns befintlig bostadsbebyggelse. Samrådsredogörel-
sen, daterad 2016-06-29, gäller för båda planförslagen. 

Granskning 
Första granskningen och andra granskningen
I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 24 augusti 2016 § 35 har granskning 
hållits om förslag till detaljplan för Storäng östra, daterat 2016-06-29. Granskning nr 1 kungjordes på 
kommunens anslagstavla, i DN och SvD den 15 september, och genomfördes under tiden den 15 sep-
tember –6 oktober 2016 i kommunhusets reception, Eriksövägen 27. Information om granskningen sän-
des till berörda. Under den första granskningen inkom 29 yttranden.

Efter granskningstiden för den första granskningen har revidering utförts av planförslaget. I det revide-
rade planförslaget, daterat 2017-04-05, föreslås framför allt förändringar som berör strandskyddet inom 
planområdet. Anledningen är länsstyrelsens inkomna synpunkter. Ändringen är inte oväsentlig varför 
planförslaget behöver sändas ut på ny granskning, enligt 25 § 5 kap plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Ändringen gäller i huvudsak redovisningen av strandskydd för W1, vattenområde för brygga vid bostads-
fastigheter. I planförslaget vid den första granskningen föreslogs upphävande av strandskyddet för bryg-
gor inom W1- område. Förslaget ändras till den andra granskningen så att strandskyddet ligger kvar in-
om vattenområde för bryggor vid bostadsfastigheterna, så att tillkommande åtgärder prövas genom 
strandskyddsdispens. 
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Enligt beslut av kommunstyrelsens ordförande den 6 april 2017 ställdes planförslaget därför ut på nytt 
för ny granskning, nr 2. Granskningen kungjordes på kommunens anslagstavla, i DN och SvD den 12 april 
2017, och genomfördes under tiden den 12 april- 2 maj 2017 i kommunhusets reception, Eriksövägen 
27. Information om granskningen sändes till berörda. Under den andra granskningen inkom 12 yttran-
den. Efter granskningstiden för den andra granskningen har ett yttrande inkommit.

Granskningsutlåtande är gemensamt för granskning nr 1 och 2. Ändringarna efter första granskningen 
och andra granskningen redovisas på s. 31-32 respektive s. 43- 44 i granskningsutlåtandet för den första 
och andra granskningen.

Antagande 
Förslaget till detaljplan antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017, §29. Beslutet överklagades där-
efter till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens antagandebeslut 
enligt dom den 26 juni 2018 i mål nr P4220-17. Upphävandet skedde mot bakgrund av användningen av 
planbestämmelser i detaljplanen som inte ansågs uppfylla kravet på tydlighet enligt 4 kap 32 § plan- och 
bygglagen, PBL (2010:900).                                                                                                                                                        

Efter att mark- och miljödomstolen i juni 2018 upphävde kommunens beslut att anta planförslaget för 
Storäng östra omarbetas planförslaget och planprocessen tas om från den senaste granskningen, nr 2. 
Antagandehandlingarna för planförslaget som godkändes av kommunstyrelsen 2017-06-08 arbetas om. 
Tidigare revideringar och ändringar av planförslaget framgår av granskningsutlåtandet efter granskning 
1 och 2, daterat 2017-05-24, som godkändes av kommunstyrelsen inför antagandet i juni 2017. 

Planförslaget har mot denna bakgrund reviderats och otydliga planbestämmelser har tagits bort som be-
stämmelser angående ”Befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning och som inte överensstäm-
mer med planbestämmelserna ska anses som planenliga”. Syftet med denna typ av bestämmelser var 
att åtgärda problem med befintliga byggnader som inte stämmer med detaljplanens generella planbe-
stämmelser. En genomgång av befintliga byggnader med avseende på deras storlek, nockhöjd och place-
ring har utförts. Förslag till nya planbestämmelser har därefter tagits fram för ett flertal befintliga bygg-
nader som inte stämmer överens med planbestämmelserna i det tidigare förslaget till detaljplan som an-
togs av kommunfullmäktige. 

Tredje granskningen
Planförslaget behandlades i kommunstyrelsens planeringsutskott 2019-05-22/ § 22 för beslut om  ny 
granskning, nr 3 i ordningen. Planeringsutskottet beslutade då att återremittera planförslaget för att 
stadsbyggnadsförvaltningen ska bereda planeringsutskottets ledamöter och ersättare ett tillfälle för ge-
nomgång av detaljplanen innan ärendet tas upp till utskottet i augusti. Genomgång av planförslaget med 
planeringsutskottet skedde den 17 juni 2019. Planförslaget har därefter ändrats. Förslagen till ändringar 
inför granskning nr 3 framgår av tillägg till granskningsutlåtande efter granskning 1 och 2. Enligt beslut i 
planeringsutskottet, 2019-08-28/ § 37, ställs det ändrade planförslaget ut för ny granskning, nr 3 i ord-
ningen. 

Granskningen nr 3, som kungjordes på kommunens anslagstavla, i Dagens Nyheter och Svenska Dagbla-
det den 6 september, genomfördes under tiden den 6 september –2 oktober 2019 i kommunhusets re-
ception, Eriksövägen 27. Information om granskningen sändes till berörda sakägare enligt fastighetsför-
teckning och myndigheter m.fl. enligt sändlista. Handlingarna har under granskningstiden visats på re-
ceptionen i kommunhuset, Eriksövägen 27, på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B samt på Vaxholms stads 
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hemsida, www.vaxholm.se. Inkomna granskningsyttranden finns samlade i planakten, vilken går att ta 
del av på stadsbyggnadsförvaltningen.

Under den tredje granskningen inkom totalt 18 yttranden varav 9 från fastighetsägare inom planområ-
det. 

Inkomna yttranden under den tredje granskningen

Remissinstanser och föreningar Anmärkning
G 1.  Länsstyrelsen i Stockholms län Ingen erinran

2. Storstockholms brandförsvar
G 3. Lantmäteriet 

4. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)
5. E.ON Elnät Stockholm AB Ingen erinran

G 6. Trafikförvaltningen
G 7. Trafikverket
G 8. Naturskyddsföreningen
G 9. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, SRMH

Fastighetsägare, boende och övriga Anmärkning
G 10. Fastighetsägare till Överby 2:49
G 11. Fastighetsägare till Överby 2:38
G 12. Fastighetsägare till Överby 2:20 2 st yttranden, 

ett tillägg
G 13. Fastighetsägare till Överby 2:31
G 14. Fastighetsägare till Överby 2:73 2 st yttranden
G 15. Fastighetsägare till Överby 2:33
G 16. Fastighetsägare till Överby 2:52
G 17. Fastighetsägare till Överby 2:21, 2:86 2 st samma
G 18. Fastighetsägare till Överby 2:72

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning av och kommentarer till inkomna syn-
punkter under den tredje granskningen
Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i kur-
siv stil. Kontorets svar markeras med indragen vänstermarginal. 

G 1. Länsstyrelsen i Stockholms län: 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL. 

SBF:s kommentar:  

22 § i 5 kap. PBL lyder :  ”Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över planför-
slaget, om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att
   1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
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   2. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
   3. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,
   4. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som 
      angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller
   5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till människors    
      hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.”

Remissinstansernas synpunkter 

G 2. Storstockholms brandförsvar: 
Vi tolkar i underlaget att ett konventionellt brandpostsystem har införts, utifrån våra databaser kan vi
inte se att dessa har tillkommit. SSBF vill återigen påminna om tillgång till släckvatten måste säkerstäl-
las.

SSBF har kännedom om att vägarna är smala i området. I samband med släckinsats måste framkomlig-
het till byggnader för SSBF:s räddningsfordon beaktas. Enligt Boverkets byggregler bör avståndet mellan
körbar väg och byggnadens angreppspunkt för räddningsinsats inte överstiga 50 meter. Med
angreppspunkt för räddningsinsats menas entréer/tillträdesvägar till byggnadens olika delar. Detta är i
grunden en projekteringsfråga, men den bör möjliggöras i plan. I SSBF:s vägledningsdokument VL2014-
09 (Utrymning med hjälp av räddningstjänsten) beskrivs de förutsättningar, bl.a. bredder, som krävs för
en räddningsväg.

SBF:s kommentar:
Förslaget till detaljplan för Storäng östra omfattar område med befintlig villabebyggelse, 
där möjlighet ges till avstyckning för en del fastigheter. Inom planområdet finns privat 
tomtmark som kvartersmark för bostäder och allmän platsmark i form av befintliga vägar 
med enskilt huvudmannaskap. Framkomlighet till byggnader för SSBF:s räddningsfordon 
avses kunna ske via befintliga vägar. 

Enligt Roslagsvatten AB finns utbyggt konventionellt brandpostsystem i hela området och 
samråd har hållits med Storstockholms brandförsvar om detta.

G 3. Lantmäteriet:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
PLANKARTA / PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

I planförslaget har kommunen valt att inte reglera tillgången till väg för fastigheten Överby 2:49. Lant-
mäteriet har förvisso noterat att denna fråga ska behandlas i en intilliggande detaljplan, men måste, 
fram till dess att annan detaljplan finns, se frågan som planeringsmässigt oreglerad. Det innebär att fas-
tighetens möjlighet att få tillgång till behövliga vägar kan komma att prövas tvångsvis i en förrättning 
om fastighetsägaren ansöker om det, något som inte kan uteslutas eftersom fastighetens arrendeavtal 
för väg har löpt ut (se plan- och genomförandebeskrivningen vid granskning nr 3 på bl.a. s. 40). En sådan 
förrättning måste i nuläget anses ha en oförutsägbar utgång. Lantmäteriet vill därför framföra att det är 
olämpligt att i en detaljplan reglera bostadsbebyggelse utan att samtidigt reglera dess grundläggande 
behov, till exempel det av väg. Plan- och genomförandebeskrivningen anses med hänsyn till det ovan 
nämnda inte vara förenligt med 4 kap. 33 § tredje stycket plan- och bygglagen avseende de fastighets-
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rättsliga konsekvenserna. För att förtydliga så anser Lantmäteriet att grunden till problemet är att beho-
ven för fastigheten Överby 2:49 behandlas i två olika planer, vilka är processuellt oberoende av varand-
ra.

SBF:s kommentar:
Tillgång till väg för fastigheten Överby 2:49 avses lösas via marksamfälligheten Överby s:3 
inom planområdet för Dp 413 för Storäng västra, där planarbete pågår. Förslaget till detalj-
plan för Storäng västra var ute på samråd under hösten 2016. Med hänsyn till att in- och ut-
fartsväg till fastigheten inte kan lösas i samband med planförslaget för Storäng östra kan 
övervägas att undanta fastigheten Överby 2:49 från antagande, för att i ett senare skede 
kunna reglera bostadsbebyggelsen och fastighetens in- och utfart i ett sammanhang.
Fastigheten Överby 2:49 kommer då att bli oplanlagd. 
. 

G 4. Förpacknings- och tidningsinsamling (FTI)
Kommentar till förslaget från FTI: ta med källsortering/avfallshantering i detaljplanen där tanken 
är att det ska finnas gemensam avfallshantering. 

Bra att man nämner återvinningsstation i remissen; men då hänvisar man till en eventuell ÅVS
utanför detaljplanen. Bättre om sådan yta är med i dp.

SBF:s kommentar:
Förslaget till detaljplan för Storäng östra omfattar område med befintlig villabebyggelse, 
där möjlighet ges till avstyckning för en del fastigheter. Inom planområdet finns privat 
tomtmark som kvartersmark för bostäder och allmän platsmark i form av vägar. Inom plan-
området avses inte återvinningsstation anordnas. Närmaste återvinningsstation finns vid 
Resarövägen/ Löjviksvägen.

G 5. E.ON elnät Stockholm AB:
Ingen erinran.

G 6. Trafikförvaltningen region Stockholm:
Ingen erinran.

G 7. Trafikverket:                                                                                                                                   

Trafik
Anslutning väg 1003-Resarövägen/ Metspövägen
I den trafikutredning som genomförts föreslås framförallt åtgärder på Metspövägen. I detaljplanens tidi-
gare skeden har ambitionen varit att Trafikverket skulle teckna avtal med vägföreningen rörande delar 
som berör väg 1003 – Resarövägen. Vägföreningen har haft invändningar mot att ansvara för åtgärder 
och något avtal har inte kunnat tecknas.
Trafikverket anser att det nu är en fråga för kommunen att säkerställa att den allmänna platsen utfor-
mas och utförs på rätt sätt.

Gång- och cykelvägar
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Vad gäller gång- och cykelväg utmed Resarövägen vill Trafikverket framföra att det inte finns några ak-
tuella planer att anlägga en gång- och cykelväg här. I vilken utsträckning det är möjligt går därför inte 
att uttala sig om i dagsläget.

Buller
Trafikverket har synpunkter kring bullerfrågorna även om det inte framförts under tidigare granskningar.
Det är bra att bullernivåer beräknats utifrån prognostiserad trafik. Trafikverket anser dock att prognos 
utifrån 2040 bör tillämpas och att Trafikverkets basprognos bör vara en utgångspunkt. Kommunen bör 
redovisa vilka skillnader trafikuppgifter för 2040 kan få för bullernivåerna. Trafikverket kan vara behjälp-
liga med trafikuppgifter för 2040 enligt basprognosen. Resultat från bullerutredningen borde även redo-
visas tydligare i plan- och genomförandebeskrivningen.

Vad gäller planbestämmelse m1 anser Trafikverket att bestämmelsen bör ses över. Om avsikten är att 
den ska vara i enlighet med aktuell förordning gör Trafikverket tolkningen att angivelsen 55 dBA på rad 
tre i planbestämmelsen borde vara 60 dBA. Trafikverket vill även framföra att nödvändiga åtgärder för 
att klara bullernivåer ska kunna genomföras inom detaljplaneområdet och inte vara beroende av åtgär-
der inom vägområdet eller andra åtgärder som påverkar statlig väg (såsom exempelvis sänkta hastighe-
ter). 

Trafikverket anser inte att det i planhandlingarna är tydligt redovisat att åtgärder kan vidtas inom plan-
området som säkerställer att bullernivåer kan klaras. Komplettering kring detta bör ske. Trafikverket an-
ser vidare att nödvändiga åtgärder för att klara bullernivåer ska regleras genom planbestämmelser.

Trafikverket tar även gärna del av bullerutredningen.

SBF:s kommentar:
Enligt kontakter med Resarö vägförening och Trafikverket angående utformningen av Met-
spövägens utfart mot Resarövägen, så kommer inte avtal att tecknas i nuläget. Siktröjning 
på fastigheten Överby 2:42 vid utfarten av Metspövägen mot Resarövägen har utförts.

Ett uppförande av bullerplank inom planområdet behöver ske på privata fastigheter, då 
plangränsen går i fastighetsgräns mot Resarövägen. I en detaljplan kan skyddsåtgärder för 
att motverka störningar från omgivningen anges enligt 4 kap 12 § PBL (2010:900). Skyddsåt-
gärder som t ex uppförande av bullerplank bör kombineras med villkor för lov enligt 4 Kap 
14 §  plan- och bygglagen. Villkor för lov kan dock endast ställas där detaljplanen medger 
väsentlig ändring av markanvändningen. I detta fall är det pågående markanvändning för 
bostadsändamål inom området som inte föreslås ändras i förslaget till detaljplan för Sto-
räng östra. Störningar från omgivningen kan istället regleras genom krav på att byggnader 
ska utföras för att motverka störningar från omgivningen. 

Planbestämmelse som anges i planförslaget som skydd mot bullerstörningar från omgiv-
ningen är, m1 , för utformning av bostäder. Bestämmelsen innebär att bullerskyddad sida 
ska anordnas i enlighet med trafikbullerförordningen som trädde i kraft den 1 juni 2015. 
Den 1 juli 2017 trädde en ändring av förordningen gällande vissa riktvärden i kraft. Bestäm-
melsen, m1, är dock utformad enligt trafikbullerförordningens lydelse den 1 juni 2015. 
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Förändringen i trafikbullerförordningen för bostäder större än 35 kvm för riktvärden för ek-
vivalentnivåer vid bostadsbyggnaders fasader från 55 dBA till 60 dBA innebar förbättringar 
för att bygga bostäder i trafikintensiva lägen. Resarövägen i Vaxholms kommun bedöms in-
te tillhöra de trafikintensiva lägen som avses. Av detta skäl anges inte 60 dBA ekvivalentnivå 
utan 55 dBA ekvivalentnivå i planbestämmelsen, vilket även anges i utförd bullerutredning 
för Storäng. Riktvärdet i angiven planbestämmelse, m1,  på plankartan ändras därför inte.

Möjligheten att anordna bullerskydd utmed Resarövägen på prickmark inom fastigheterna 
i planområdet vid Resarövägen förtydligas i plan- och genomförandebeskrivningen. Prick-
mark innebär att byggnader inte får uppföras, däremot kan anläggningar som bullerplank 
och murar uppföras. 

Enligt de trafikuppgifter som erhållits från Trafikverket är trafikprognosen för Resarövägen 
6200 årsmedelsdygnstrafik (ÅDT) för år 2040. I utförd trafikbullerutredning för detaljplan 
för Storäng anges 6400 fordon för årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) för prognosåret 2030. Någ-
ra väsentliga skillnader bedöms därmed inte uppstå för bullernivåer beräknade för progno-
såret 2040 jämfört med 2030. 

Avsnittet om Vägtrafikbuller i plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras för 
planområdet för Storäng östra angående den utförda trafikbullerutredningen. Trafikbul-
lerutredningen från 2015 omfattar hela Storängområdet. Detaljplanen för Storäng delades 
inför granskning nr 1 i två delar, Storäng östra och västra, där den östra delen, Dp 401, en-
bart består av befintlig bostadsbebyggelse. 

G 8. Naturskyddsföreningen:        
Naturskyddsföreningen i Vaxholm har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan och lämnar härmed
sina synpunkter. Vi har lämnat synpunkter vid de tidigare samrådsskedena för detaljplanen och dessa
kvarstår. I detta yttrande kompletterar vi våra synpunkter.

Markföroreningar
Naturskyddsföreningen påpekade i den förra granskningsomgången att felaktigheter och otydligheter
förekom i beskrivningen av markföroreningar vid den tidigare handelsträdgården. Detta har dock inte
föranlett några justeringar i plan- och genomförandebeskrivningen utan endast en hänvisning i gransk-
ningsutlåtandet till den fullständiga rapporten om undersökningen om markföroreningar (ÅF 2015).
Naturskyddsföreningen har tagit del av rapporten och har också diskuterat den med handläggaren. 

Vi noterar att de sammanfattande avsnitten i plan- och genomförandebeskrivningen som vi har anmärkt 
på är direkta citat ur ÅF:s rapport, och att bristerna således fanns redan i rapporten. Vi kan, med hela 
rapporten tillgänglig och kompletterad med muntliga uppgifter från handläggaren, konstatera att det 
finns ytterligare brister i undersökningen. En sammanfattning av bristerna:
1. I markprover från platsen för den före detta handelsträdgården påträffades barium, kobolt, nickel och
bly i nivå med KM. Att detta skulle innebära ett problem avfärdas med följande oklara resonemang:
”Laboratorieresultaten är aldrig helt exakta utan ges med en felmarginal på 20-30 procent. Samtliga
resultat för barium, nickel, kobolt och bly ligger inom felmarginalen för KM. Metallhalterna bedöms
inte utgöra någon hälsorisk för människor.” Detta resonemang innebär någon sorts ”bakvänd”
försiktighetsprincip helt i strid med skrivningarna i Miljöbalken.
2. I MIFO-klassningen bedöms föroreningsnivån som liten baserat på att ”Mängden föroreningar vid
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handelsträdgården bedöms inte uppgå till 1 000 m3, vilket ger att föroreningsnivån bedöms som liten.”
Med ”mängden föroreningar” menas egentligen ”mängden förorenade massor”. Eftersom mätningarna 
skett på samlingsprover ska värdena tänkta att representera hela området. Det upptar en area på i stor-
leksordningen 20 000 m2, och de två undersökta lagren 0,5 m vardera. Detta innebär en total volym av 
förorenade massor på ca 10 000 m3, vilket borde föranleda en bedömning av föroreningsnivån som stor 
enligt Naturvårdverkets handledning om MIFO (1999).
3. Undersökningen följer delvis rekommendationerna i SGI:s rapport Miljötekniska undersökningar vid
handelsträdgårdar (2013). Dock är provtagningspunkterna inte utvalda enligt rekommendationerna.
Värst är det för provtagning i skiktet 0,5-1 m där endast två provpunkter har använts, båda placerade
vid områdets kant. Dessa kan knappast ge en representativ bild av mängden föroreningar i hela
området.
4. Att proverna är analyserade som ett samlingsprov är i enlighet med riktlinjerna, men i och med att
några analyser hamnade i nivå med KM borde kompletterande undersökningar ha utförts i enlighet
med SGI:s rekommendationer. 

Naturskyddsföreningen anser att 1) felaktigheterna i rapport och plan- och genomförandebeskrivning 
bör korrigeras, 2)markundersökningen bör kompletteras, och att 3) riskklassningen behöver uppdateras.

Cykelväg
Den planerade cykelvägen längs Resarövägen ligger utanför planområdet, men nämns på flera ställen i
plan- och genomförandebeskrivningen och verkar därigenom vara en förutsättning för planeringen av 
området. Det finns därför risk att det vid genomförandet av detaljplanen inte tas hänsyn till behovet av 
att behålla cykelvägen genom området, vilket vore olyckligt. En ny cykelväg längs med Resarövägen är 
oekonomisk, onödig och oönskad. Läs våra yttranden om detta i våra tidigare remissvar.
Naturskyddsföreningen anser att det befintliga cykelstråket genom planområdet ska behållas.

SBF:s kommentar:
Handläggaren av den utförda markundersökningen är inte längre anställd på ÅF, numera 
AFRY, och har därför inte kunnat nås för frågor. Nedan bemöts de punkter 1-4 som anges i 
naturskyddsföreningens yttrande.

1. Felmarginal finns vid resultat för laboratorieanalyser enligt kontakt med anlitat laborato-
rium för analys av prover i den miljötekniska markundersökningen. I bilaga 2 till rapporten 
för den miljötekniska markundersökningen, där analysresultaten för proverna redovisas 
anges mätosäkerheten som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of mea-
surement data- Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 
Corrected version 2010). Osäkerheten +/- för analysresultaten för metallerna i mg/kg TS 
framgår av tabellerna. Felmarginalen är ca 20-30%. 

Halter över riktvärden kan inte bortförklaras med hjälp av felmarginaler. Halter över KM 
hittades i orörd mark (lera) på 0,5-1,0 m djup under marken och anses därför vara naturliga. 
Undersökningar av omkringliggande fastigheter där ingen tidigare verksamhet bedrivits har 
också dessa visat på halter över KM. Leran i området börjar på 0,4-0,5 m djup under marky-
tan och över detta återfinns den mer humusrika odlingsjorden som tidigare brukats. 
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2.  Området som omfattas av den miljötekniska markundersökningen har en areal av ca 
7800 kvm och består idag av tre privatägda villafastigheter. 

Mängden föroreningar vid handelsträdgården bedöms enligt rapporten för den miljöteknis-
ka markundersökningen uppgå till 1 000 m3, vilket ger att föroreningsnivån bedöms som li-
ten. För föroreningar i mark, sediment samt i byggnader och anläggningar görs uppskatt-
ningar av mängd föroreningar mg/kg, torrsubstans och volym förorenade massor i m3 med 
hjälp av Naturvårdsverkets rapport MIFO 2”Metodik för Inventering av Förorenade Områ-
den”. I denna rapport anges att föroreningsnivå är en sammanvägning av tillstånd, avvikel-
se från jämförvärde, mängd förorening och volym förorenade massor. 

Vid en översiktlig markundersökning undersöks inte alla ytor, vilket skulle innebära orimligt 
höga kostnader. Istället måste utvärderingen utgå från ett statistiskt antagande. Att klassa 
hela området som förorenat utifrån naturliga bakgrundshalter är felaktigt. Däremot har för-
höjda arsenikhalter och spår av bekämpningsmedel hittats vid det gamla växthuset. Denna 
yta är en begränsad del av fastigheten och volymen här bedöms inte uppgå till 1 000 m3.

3. Föroreningar har inom handelsträdgårdar påträffats främst inom de tidigare växthusom-
rådena och vid arbetsbodar, där marken varit orörd enligt rapport om Miljötekniska under-
sökningar vid handelsträdgårdar, Erfarenheter och rekommendationer, Statens geotekniska 
institut (SGI). Enligt historisk karta för området i Storäng har växthus funnits i den nordväst-
ra delen av handelsträdgårdsområdet. 

Vid den kompletterande miljötekniska markundersökningen i februari 2020 har ytterligare 
markprover tagits både på 0-0,5 m djup och på 0,5- 1 m djup i området bl a där växthuset 
varit placerat och ytterligare två ställen inom det f d handelsträdgårdsområdet. Vid den tidi-
gare undersökningen (2015) har fem markprover tagits på 0-0,5 m djup samt två på 0,5-1 m 
djup, vilka slogs samman till samlingsprover för resp markdjup. 

Rekommendationer för provtagning bedöms följa Naturvårdsverkets rapport 4918 ”Meto-
dik för Inventering av Förorenade Områden”. På fastigheter som är bebyggda kan dock möj-
ligheten till provtagning begränsas av befintlig bebyggelse, ledningar och hårdgjorda ytor. 
Vid de bägge miljötekniska markundersökningarna har lägena för provtagning behövt juste-
ras.

4. Prover i nivå med KM, känslig markanvändning
De rekommendationer som anges i SGI:s rapport angående Miljötekniska undersökningar 
vid handelsträdgårdar, Erfarenheter och rekommendationer, behandlar främst handelsträd-
gårdar som i stort sett består av orörda områden sedan verksamheten lagts ner, inte som i 
Storäng en f d handelsträdgård med befintliga villafastigheter. Det gäller sju av tio objekt i 
rapporten. För de tre objekt som bebyggts har inte metaller undersökts vilket gör att de in-
te riktigt går att jämföra med f d handelsträdgården i Storäng. I Storäng har prover analyse-
rats inte bara för bekämpningsmedel utan även för metaller. En skillnad är att inga halter av 
bekämpningsmedel har påträffats över gällande riktvärden för bekämpningsmedel inom f d 
handelsträdgården i Storäng, vilket finns inom de handelsträdgårdar som ingår i SGI:s rap-
port med ett undantag. I de fall där ytterligare undersökningar eller kompletterande analy-
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ser rekommenderas enligt SGI:s rapport gäller det handelsträdgårdar som inte är bebyggda 
och där både metaller och bekämpningsmedel påträffats. 

Kontakt har tagits med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH, angående 
dem miljötekniska markundersökningen. Se under G 9. Komplettering av den miljötekniska 
markundersökningen för den f d handelsträdgården har därefter utförts. Riskklassning en-
ligt MIFO fas 2 har även utförts. Plan- och genomförandebeskrivningen har kompletterats 
angående denna undersökning under rubriken Markföroreningar. 

Plan- och genomförandebeskrivningen förtydligas angående gång- och cykelvägar inom och 
genom planområdet samt utmed Resarövägen. I förslaget till detaljplan för Storäng östra 
avses inte gång- och cykelvägar genom planområdet att ändras utan gång- och cykeltrafik 
kan ske fortsättningsvis längs befintliga vägar som Långrevsvägen inom planområdet för 
Storäng östra. Gång- och cykelväg utmed Resarövägen utanför planområdet ingår som ett 
framtida förslag för en genare och snabbare GC-väg. Cykelvägen hanteras inte inom detalj-
planen för Storäng östra, då den ligger inom Trafikverkets vägområde utanför befintliga fas-
tigheter i planområdet för Storäng östra.

G 9. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd( SRMH):
Förslag till beslut
Efter granskning från miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens miljö- och hälsoskydds-
nämnd att tillstyrka detaljplanen för Storäng östra, Dp 401. Nämnden beslutar att godkänna kontorets 
tjänsteutlåtande som ett underlag för det fortsatta planarbetet.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen för Storäng östra är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde med 
bevarade natur- och kulturmiljövärden. Syftet med detaljplanen är också att försörja fastigheterna med 
kommunalt vatten och avlopp för att förbättra de sanitära förhållandena i området.
Kontoret har följande synpunkter:

    Kontoret anser att dagvattenhanteringen ska anpassas till kommande klimatförändringar och di-    
mensioneras för minst 20-årsregn.

    En markundersökning har utförts på fastigheterna Överby 2:71, 2:82 och 2:86. Kontoret anser att 
Vaxholms stad ska redovisa följande till kontoret: resultatet från undersökningen samt hur Vax-
holms stad bedömer föroreningssituationen i området och om efterbehandlingsåtgärder plane-
ras. Observera att efterbehandlingsåtgärder ska anmälas till Södra Roslagens miljö- och hälso-
skyddskontor.

Kontorets synpunkter
Dagvatten
I planförslaget finns ett område markerat för infiltration av dagvatten. Kontoret anser att dagvattenhan-
teringen ska anpassas till kommande klimatförändringar och dimensioneras för minst 20-årsregn.

Förorenad mark
En markundersökning har utförts på fastigheterna Överby 2:71, 2:82 och 2:86. Kontoret anser att Vax-
holms stad ska redovisa följande till kontoret: resultatet från undersökningen samt hur Vaxholms stad 
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bedömer föroreningssituationen i området och om efterbehandlingsåtgärder planeras. Observera att ef-
terbehandlingsåtgärder ska anmälas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Trafikbuller
Enligt föreslagna planbestämmelser ska byggnad för bostadsändamål utformas så att minst hälften av
bostadsrummen i en bostad är vända mot sida med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad, när 55
dBA ekvivalent ljudnivå överskrids vid fasad samt när 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maxima
ljudnivå överskrids vid uteplats. Minst hälften av bostadsrummen ska även vara vända mot sida, där 70 
dBA maximal ljudnivå vid fasad inte överskrids mellan kl 22.00 och 06.00.Kontoret har inget att tillägga.

Vatten och avlopp
Byggnation av allmänna VA-ledningar pågår och kommer att vara färdigställt under 2019.
Kontoret har inget att tillägga.

   SBF:s kommentar:
Den utförda miljötekniska markundersökningen har setts över med anledning av synpunk-
terna från naturskyddsföreningen. Kontakt har tagits med SRMH som ansåg att fler mark-
prover behöver tas med avseende på metaller i jorden med anledning av den tidigare 
markundersökningen för den f d handelsträdgården. En komplettering av den miljöteknis-
ka markundersökningen har därefter utförts i februari 2020. Plan- och genomförandebe-
skrivningen har justerats med anledning av utförd komplettering. Av resultatet framgår att 
förhöjda halter över känslig markanvändning (KM) enligt naturvårdsverkets generella rikt-
värden för förorenad mark (juni 2016) har påträffats för arsenik 2020, förutom för nickel, 
kobolt, barium och bly enligt tidigare markundersökning 2015. Halten av arsenik bedöms 
enligt undersökningen inte vara acceptabel med tanke på markanvändningen. 

För Storäng finns dagvattenutredning framtagen vid plansamrådet, som omfattar hela Sto-
rängområdet, både den östra delen av Storäng med befintlig bostadsbebyggelse och den 
västra delen som är obebyggd. Dagvattenutredningen är utförd enligt Vaxholms stads dag-
vattenstrategi där så långt som möjligt vid all ny och befintlig bebyggelse eftersträvas en kli-
matanpassad långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Det innebär att hänsyn tas till klimat-
förändringar, såsom ökade nederbördsmängder och stigande havsnivåer. Samtidigt vill man 
bevara och efterlikna de naturliga avrinningsvägarna så långt som det är möjligt utan att få 
en avrinning med häftiga flödestoppar. För att uppnå detta ska LOD-lösningar användas på 
fastighetsmark och allmän platsmark när det är möjligt.

I planförslaget för Storäng östra anges enskilt huvudmannaskap för allmän plats, som består 
av vägarna inom planområdet. Resarö vägförening är huvudman för allmän plats vilket in-
nebär att Resarö vägförening ansvarar för drift och underhåll av vägar inom planområdet. 
Utmed vägarna finns diken, där dagvatten från vägarna hanteras som ingår i Resarö vägför-
enings ansvar som väghållare. Idag avrinner befintligt dagvatten inom planområdet för Sto-
räng östra i huvudsak via dikena längs vägarna och genom infiltration i marken. Av utförd 
dagvattenutredningen framgår att delar av Storäng är låglänt och att i delar av planområdet 
har dikena dåligt fall vilket resulterar i stillastående vatten. I delar av området finns behov 
av underhåll och utökning av dikenas kapacitet. I planen möjliggörs detta genom att z, mar-
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ken ska vara tillgänglig för infiltrationsdiken anges utmed Nätstigen och del av Metspövä-
gen. 

På kvartersmarken för den befintliga bostadsbebyggelsen inom planområdet ansvarar fas-
tighetsägarna för dagvattenhanteringen. Förslag till lösningar för lokalt omhändertagande 
av dagvattnet förbebyggelsen anges i utförd dagvattenutredning för Storäng som t ex av-
vattning av tak via stuprörsutkastare, ränndalar och översilning av grönytor för infiltration 
och fördröjning innan det antingen rinner till ett dike eller avvattnas direkt mot recipienten. 
Förslagen till lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten på kvartersmarken för bo-
stadsbebyggelse anges även i avsnitt om Dagvatten i plan- och genomförandebeskrivning-
en. 

             
Synpunkter från föreningar, fastighetsägare, boende och övriga

G 10. Fastighetsägare till Överby 2:49:
Hemfridszon
Vi anser att fastigheten Överby 2:49 är felaktigt bedömd i plan och genomförandebeskrivning på sida 27 
(vid granskning nr 3) vad gäller hemfridszon. Fastigheten har två byggnader som kan nyttjas för bostads-
ändamål, ursprungsbyggnaden som är en komplementbyggnad (rött hus, överst i bild) samt den nybygg-
da huvudbyggnaden. Komplementbyggnaden omringas av klippt gräsmatta och längs västra kanten av 
huset en trädgårdsplantering. Hemfridszonen bör därför i detaljplanen bedömas omfatta båda byggna-
derna, alltså hela fastigheten och inte bara det strandskyddade området.

”På Överby 2:49 finns ett relativt nybyggt hus och fastigheten är tydligt ianspråktagen. Den angränsande
fastigheten 2:48 avgränsas med häckar. I väster gränsar fastigheten till ett område som planeras
bli naturområde. Hela det strandskyddade området bedöms ingå i hemfridszonen.”

SBF:s kommentar:
Begreppet hemfridszon har sitt ursprung från allemansrätten och beskriver den plats runt 
bostadshus, där fastighetsägaren kan hävda en privat zon. Ett generellt mått på hur stor 
hemfridszonen är runt ett bostads- eller fritidshus varierar eftersom förutsättningarna är 
olika från fall till fall.

I plan- och genomförandebeskrivningen anges begreppet hemfridszon endast med anled-
ning av att den del inom varje fastighet beskrivs som omfattas av strandskydd. Strandskydd 
råder inom 100 m från strandlinjen på land och i vatten. Det vill säga det är den del av fas-
tigheten som omfattas av strandskydd som tas upp i beskrivningen. I planförslaget föreslås 
strandskyddet upphävas inom all kvartersmark för bostäder som omfattas av strandskydd.

G 11. Fastighetsägarna till Överby 2:38:
Planstridiga fastigheter
Flera huvudbyggnader över 200 kvm saknar beteckning e3. Detta skapar problem vid fastighetsbildning 
då HB är planstridig.

Flera bef byggnader närmare nya planbestämmelsens minsta avstånd till grannfastighet är ej utsatta. 
Detta skapar problem vid fastighetsbildning då KB är planstridig.
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Vissa fastigheter har sammanlagt mer än 120 kvm befintliga KB byggnader. Detta skapar problem vid
fastighetsbildning då fastigheten är planstridig. 

Minsta areal vid fastighetsbildning
I den angränsande detaljplanen  DP 322 och DP 381 är minsta avstyckning 1500 kvm. Detta gäller även 
stora sjötomter som är 3000 kvm eller större. Samma storlek vid fastighetsbildning bör gälla för DP 401. 

Bestämmelser utöver planens syfte
Bestämning om bryggors längd eller bredd bör tas bort. Boverkets allmänna råd om planbestämmelser 
för detaljplan råd (2014:5) ”I PBL finns det endast stöd för att ange användning av vattenområden. Bo-
verket tolkar detta som att det inte finns stöd för att ange egenskapsbestämmelser för vattenområden. 
Det innebär att mer detaljerad reglering behöver ske genom precisering av användningsbestämmelsen. 
Kommunen måste då vara noga med att den precisering som görs inte blir för detaljerad utan går att 
motivera med hänsyn till planens syfte”. Detta saknas i planens syfte och ska därför inte regleras i plan-
bestämmelsen. Kommunens planarkitekter går här mkt längre än i liknande planer såsom DP 322 och DP 
381. Likaså bör bestämningen om att bryggan ska ha träbeläggning strykas. Ett dylikt avgörande lämnar 
vi till båtklubben i framtiden.

Upprustning och nya bryggor kräver ansökan om strandskyddsdispens. En sådan skärpning till nackdel 
för enbart privata fastighetsägare som äger sjöfastigheter strider mot proportionalitetsprincipen. Närlig-
gande planer DP 322 och DP 381 saknar den här inskränkningen. Detta skapar en marknad för sjöfastig-
heter där den fastighet som inte får strandskyddsdispens får ett lägre värde jämfört med den angränsan-
de fastigheten som beviljats rätt att bygga en brygga. Det innebär att planens bestämmelse är avgöran-
de för marknadsutfallet. Det har gjorts flera politiska försök att minska regleringen av strandskyddet 
men tyvärr lämnats för stort tolkningsutrymme för myndigheter såsom Länsstyrelsen. Den samlade riks-
politiken är överens om att strandskyddsregleringen hämmar byggnationen i attraktiva lägen. I Storängs 
fall är det dessutom utrett att samtliga sjöfastigheter är ianspråktagna med gräsmattor, strandskon-
ingar och bryggor förutom några meter vass som är oundvikligt. Enligt undertecknad finns det ingen ny 
fakta som föranleder en kränkning av den enskildes rätt att utveckla sin fastighet i detta avseende. I tidi-
gare versioner av DP 401 har det angetts att länsstyrelsen har en uppfattning om högst en brygga per 
fastighet. Den skrivelsen har SBF strukit (åtgärden har kallats redaktionell) Skrivningen bör återinföras.

SBF:s kommentar:
Planstridiga fastigheter
Den inventering av stadsbyggnadsförvaltningen från 2017 som hänvisas till i yttrandet är 
utförd med uppgifter från lämnade bygglov och grundkartan som underlag. Efter inmätning 
av befintliga byggnader i november 2018 har uppgifterna ändrats. 

Byggnadsarean som redovisas för byggnader i inventeringen från 2017, är tagen från grund-
kartan eller från givet bygglov. Vid mätning av byggnader på grundkartan blir byggnadsare-
an (BYA) för byggnader större, då takens begränsningslinjer redovisas, se teckenförklaring 
för grundkartan. 

Vid inmätningen av byggnaderna som inte stämmer med detaljplanen har fasadlinjer mätts 
in, vilket ger mindre byggnadsarea. Eventuell altan inräknas inte heller i byggnadsarean. 
Planbestämmelsen, e3, behövs då inte för dessa byggnader, eftersom byggnadsarean vid in-
mätningen är mindre än 200 kvm som är den största tillåtna byggnadsarean för huvudbygg-
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nader enligt planförslaget. Huvudbyggnader som överskrider denna byggnadsarea har i 
planförslaget till granskning nr 3 fått en större största byggnadsarea enligt planbestämmel-
sen, e3, som stämmer överens med befintlig storlek.

Den inmätning som utförts, där fasadlinjer mätts in, visar även på byggnader som ligger för 
nära fastighetsgränsen. Särskilda planbestämmelser angående placering har därför införts i 
planförslaget för en huvudbyggnad och ett flertal komplementbyggnader. 

Komplementbyggnader kan placeras på olika tomter vid fastighetsbildning vilket innebär 
att den största tillåtna sammanlagda byggnadsarean om 120 kvm för komplementbyggna-
der enligt planbestämmelsen, e2, inte uppnås per fastighet. Det kan även röra sig om kom-
plementbyggnader som friggebodar och liknande som inte behöver bygglov och inte inräk-
nas i den sammanlagda byggnadsarean för fastigheten. Det framgår inte av grundkartan vil-
ken typ av komplementbyggnader det handlar om utan detta prövas i samband med ansö-
kan om bygglov och ansökan om fastighetsbildning. Därutöver finns enskilda komplement-
byggnader som överskrider den största tillåtna byggnadsarean för en enskild komplement-
byggnad om 60 kvm, enligt planbestämmelsen, e2. Dessa byggnader har mätts in och i plan-
förslaget till granskning nr 3 fått en större största tillåtna byggnadsarea enligt planbestäm-
melsen, e4, som stämmer överens med befintlig storlek.

De ändringar som föreslås i planförslaget för Storäng östra, där särskilda planbestäm-
melser införs, berör 12 fastigheter i något avseende. För de flesta av dessa fastigheter 
påverkas möjligheten till fastighetsbildning. Övriga fastigheter saknar möjlighet till av-
styckning beroende på låglänt läge och/eller för liten fastighetsstorlek. Ändringar av 
planbestämmelser föreslås för befintliga byggnader med avseende på storlek , nockhöjd 
och placering för att ge möjlighet för fastigheterna att utnyttja eventuell återstående 
byggrätt och för att ge möjlighet till avstyckning där sådan finns. 

Minsta areal vid fastighetsbildning- d1

De angivna detaljplanerna Dp 322 för Sundelinska tomten (vann laga kraft 1990, ändring 
2006) och Dp 381 för Ytterbystrand (vann laga kraft 2007) är framtagna före 2010, vilket in-
nebär att äldre plan- och bygglagen (1987:10) gällde. Detta innebär bl a att planbestämmel-
ser för minsta fastighetsstorlek och antal fastigheter används. I nya PBL (2010:900) kan en-
dast anges minsta och största fastighetsstorlek som planbestämmelse. 

Storleken för fastigheter i Dp 401 för Storäng östra i de fall där avstyckningar inte bedöms 
lämpliga, är vald så att minsta storlek på fastighet inte medger avstyckning. Ansökningar 
om avstyckning prövas av Lantmäteriet. 

I Dp 401 för Storäng östra har minsta fastighetstorlek valts till 1500 kvm respektive 2000 
kvm för de fastigheter som bedöms lämpliga att stycka. Minsta fastighetsstorlek för fastig-
heterna inom de flesta av byggnadskvarteren vid stranden är 2000 kvm med hänsyn till att 
de påverkas av läget i förhållande till havsnivån och av terrängförhållandena. Delar av dessa 
fastigheter ligger under marknivån + 3 m över nollplanet i höjdsystemet RH 2000 som redo-
visas som korsmarkerad mark på plankartan, där byggnader inte får uppföras med undan-
tag för komplementbyggnader.

I Dp 322 sätts minsta tomtstorlek till 1500 m², som anges med bestämmelsen e6 i detaljpla-
nen bl a för att bevara vegetationskaraktären i de äldre bebyggelseområdena. Ett mindre 
antal fastigheter har på detta vis fått möjlighet att stycka. 
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I Dp 381 är minsta fastighetsstorlek satt enligt riktlinjerna i programmet för norra Resarö, 
där minsta fastighetsstorlek anges till 1500 kvm. Planen anger vilka fastigheter som får styc-
kas och i hur många fastigheter. Alla fastigheter ges därmed inte möjlighet att stycka. Plan-
området för Storäng östra ingår inte i programmet för norra Resarö. 

Bestämmelser utöver planens syfte
Planbestämmelser för vattenområden kan enligt nya PBL(2010:900) inte ha egenskapsbe-
stämmelser för utformningen av vattenområden. Däremot kan precisering av vattenområ-
den anges under användning av vattenområden. Ändringar har dock skett för nya PBL se-
dan lagen började gälla maj 2011. Det gör att olika råd och anvisningar för planbestämmel-
ser finns. I planförslaget för Storäng östra anges vattenområdena vid småbåtshamnar, VW1 
och VW2, inom planområdet enligt de bestämmelser som framgår av Boverkets råd och an-
visningar för planbestämmelser för detaljplan för perioden 3 nov- 2012- 1 januari 2015. För 
vattenområdena för brygga med båtplatser vid småbåtshamn framgår utformning av bryg-
ga som precisering under bestämmelsen för användning av vattenområde. Genom egen-
skapsbestämmelser kan enligt Boverkets råd och anvisningar precisering och avgränsning 
göras av vattenområdets användning. Det kan röra sig om t ex utnyttjandegrad, tillgänglig-
het för ledningar eller skyddsåtgärder. 

Egenskapsbestämmelser anges inte i planförslaget för Storäng östra för utformning av vat-
tenområden. Under användning av vattenområden på plankartan preciseras utnyttjande 
och avgränsning av vattenområdena i planförslaget. Planbestämmelsen för användning av 
vattenområden justeras dock med avseende på utformningen av bryggor för båtplatser vid 
småbåtshamnar angående material (trä) som istället tas upp i plan- och genomförandebe-
skrivningen under rubriken Vattenområden. 

För de angivna detaljplanerna Dp 322 för Sundelinska tomten och Dp 381 för Ytterbyst-
rand gäller äldre plan- och bygglagen( 1987:10). Det innebär andra utformningar av planbe-
stämmelser för vattenområden.

Upprustning och nya bryggor kräver ansökan om strandskyddsdispens
Angivande av att uppförande av brygga kräver strandskyddsdispens på plankartan innebär 
inte någon skärpning av planbestämmelser i planförslaget. Uppgiften lämnas som upplys-
ning och framgår även under rubriken ”Upplysningar” på plankartan. Plankartan ändras 
dock så att upplysningen förtydligas och endast anges under rubriken ”Upplysningar”. 

Strandskydd gäller generellt inom Sverige inom 100 m från strandlinjen på land och i vat-
ten. Det innebär att detta även gällde inom detaljplanerna 322 och 381, där strandskyddet i 
planerna dock upphävdes enligt den vid den tiden gällande lagstiftningen för strandskydd. 
Lagstiftningen om strandskydd ändrades år 2009, vilket innebär att andra regler gäller för 
planförslaget för Storäng östra. Förutom att underlätta för bebyggelse på landsbygden syf-
tade förändringarna bl a till en mer enhetlig och fortsatt restriktiv tillämpning av strand-
skyddet. Bland annat infördes de särskilda skälen in i lagtexten i miljöbalken i syfte att upp-
nå en mer enhetlig tillämpning av reglerna.

247



 Granskningsutlåtande 
2020-04-06

Änr 2012/10023.214
16 av 39

Enligt planförslaget för Dp 401 för Storäng östra är strandskyddet upphävt för kvartersmar-
ken för bostäder, B, och för småbåtshamnar, V1, samt för allmän plats, Lokalgata, och för 
vattenområdena för småbåtshamn, WV1, och WV2 . Dispens från strandskydd krävs därför 
inte för att få uppföra byggnader på land men bygglov krävs i enlighet med plan- och bygg-
lagen (PBL 2010:900) för att få bygga t ex ny byggnad på avstyckad fastighet. 

I planförslaget för Storäng östra kvarstår strandskyddet för, W1, vattenområde med bryg-
gor, vid bostadsfastigheterna liksom för W, öppet vattenområde och W2, öppet vattenom-
råde med ledningar. Där strandskydd råder krävs dispens från strandskyddet enligt 7 kap, 
miljöbalken, MB, för åtgärder inom strandskyddsområdet som t ex nya bryggor på bostads-
fastigheter eller förändring av befintliga bryggor. Strandskyddsdispens prövas i samband 
med att ansökan lämnas om åtgärder inom strandskyddat område. För brygga för en en-
skild fastighet behov  behövs inte bygglov men däremot kommer dispens från strandskyd-
det att krävas, då strandskyddet för vattenområdena med bryggor vid bostadsfastigheter 
ligger kvar inom Dp 401 för Storäng östra.

För att dispens från strandskyddet ska medges krävs att särskilda skäl finns. Dessa särskilda 
skäl finns angivna i Miljöbalken kap 7 § 18 c. Kommunen kan besluta att medge dispens, 
men Länsstyrelserna har ansvaret att granska och eventuellt överpröva kommunernas be-
slut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen avgör sedan i sin överprövning om kommunens 
beslut ska godkännas, ändras eller upphävas. Detta innebär att strandskyddsdispens kan 
nekas tex för en brygga. Prövning av dispens från strandskydd sker inte enligt planbestäm-
melserna i en detaljplan utan sådan dispens prövas i annan ordning enligt miljöbalkens reg-
ler. 

Vid prövning av bygglov inom detaljplan ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden över-
ensstämmer med gällande detaljplan, dvs om åtgärden är planenlig. En grundförutsättning 
för att bygglov ska kunna ges är att den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
stämmer överens med detaljplanen enligt 9 kap § 30, PBL (2010:900). Utöver prövningen 
mot detaljplanen ska åtgärden även prövas mot andra krav som framgår av plan- och bygg-
lagen, PBL. Om en ansökan om bygglov avser en åtgärd inom strandskyddsområde innebär 
det två olika prövningar. Bygglov ska prövas enligt PBL och dispens från strandskyddet ska 
prövas enligt miljöbalken. Det tas två olika beslut då besluten grundar sig på olika lagstift-
ning.

I samrådsredogörelsen framgår av Länsstyrelsens yttrande vid samrådet att Länsstyrelsen 
vidhåller synpunkten från tidigare planetapper i Vaxholm, att möjlighet till brygga bör be-
gränsas till högst en brygga per fastighet. Detta framgår inte i plan- och genomförandebe-
skrivning eller på plankartan för planförslaget för Storäng östra. Anledning till att skrivning-
en inte framgår är att Länsstyrelsen inte angivit detta i något senare yttrande och därför 
finns den inte med i något granskningsutlåtande. På plankartan fanns däremot vid gransk-
ning nr 1 planbestämmelsen,  W1, med lydelsen en brygga per fastighet för fastighetens be-
hov, då strandskyddet föreslogs upphävas i detaljplanen för W1-område. Planförslaget revi-
derades därefter så att strandskyddet kvarstår för W1-område och ny granskning, nr 2, ut-
fördes. Att denna skrivning om en brygga per fastighet togs bort beror på att för bryggor 
krävs efter revideringen strandskyddsdispens, i och med att strandskydd gäller för W1-om-
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råde. Prövning av dispens från strandskydd sker inte enligt planbestämmelserna i en detalj-
plan utan sådan dispens prövas i annan ordning enligt miljöbalkens regler. 

Kommunen kan upphäva strandskyddet i detaljplan för ett område i samband med att en 
ny detaljplan antas, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att detaljplanera 
området väger tyngre än strandskyddets syften. De särskilda skäl som gäller för att upphä-
va strandskyddet i en detaljplan är samma skäl som för att bevilja en dispens från strand-
skyddet, se 7 kap. 18 c § miljöbalken (MB). I planförslaget för Storäng östra är strandskyd-
det upphävt för kvartersmarken för bostäder och för kvartersmark för småbåtshamnar med 
vattenområden samt för allmän plats för Lokalgata. I avsnittet om ”Strandskydd” i plan- och 
genomförandebeskrivningen framgår de särskilda skäl som åberopas för upphävande av 
strandskyddet i förslaget till detaljplan för Storäng östra. 

Avsnittet om Strandskydd i plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras och juste-
ras bl a angående upphävande av strandskydd i detaljplan.

G 12. Boende på Överby 2:20:
Yttrande nr 1
Förändra utan att förstöra!

Jag vill protestera "å de grövsta" mot att genomföra detta 3e (väldigt likt det 2a) detaljplaneförslag gäl-
lande Storäng Resarö! 

2016 06 29 uppskattar Kommunen att ca 3-400 människor kommer att kunna bo på Storäng, och
att det bland annat är viktigt att "behålla natur o kulturmiljövärden"

Förslaget innebär att en förtätning med upp till ca 800% fler människor kan komma att bosätta
sig här på "lilla" Storäng fram genom, alltså kanske närmare 1000 människor i stället för 3-400,
vilket innebär att från dagens ca 60/70 bilar kommer uppåt 500 bilar att försöka trängas på vårat
lilla vägnät, "FEMHUNDRABILAR", man tar sig för pannan och hur många båtplatser kommer
att stå på önskelistan, 200 eller?

Tycker Kommunen att detta är en varsam förtätning med att "viktigt att behålla områdets helhets
karaktär" ?
Vi vet att det funnits tankar och förslag från Stadsbyggnads tjänstemän för att minska
förtätningen på Storäng, men som röstats ned av politiker i Waxholm av någon anledning?
Vi vill se en redovisning från möten i år med tjänstemän/politiker och vilka som deltagit!

Åtgärder som behövs för att minska risken för att ett katastroftillstånd skall bli verklighet..
Kommunen måste minska sina tänkta 75 bostäder till ca hälften, samt redovisa DP413
Noggrann trafikanalys måste till
Inga sjötomter under 2500 kvm
Strandskyddet bör till stora delar ligga kvar
Mycket luft mellan husen, minst 30 meter mellan huvudbyggnader

Och för att behålla våran unika natur/ kulturmiljö och skärgårdskaraktär
Bestämda regler för husen utseende, material och färger mm
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Bestämda regler för husens placering så det inte blir hur som helst, likt andra misslyckanden
Bestämda regler för tomternas utformning med höjder, staket, häckar och träd

En detaljplan skall väl innehålla detaljer!?

Yttrande nr 2
Udrag ur plan- och genomförandebeskrivning för Skarpö etapp 3, Dp 401 vad gäller:
Laga kraft datum, Planens syfte och angående riksintresse, stora tomter…- kopiera in!!

Tillägg till min protest mot DP401 !!Bifogar några utdrag från DP 403, som ju har väldigt liknande förut-
sättningar! Vi vägrar att acceptera att Storäng förstörs mer än nödvändigt, alla kan ändå inte bo på 
samma plats! Kommunen måste uppdatera sitt omdöme!

SBF:s kommentar:
Yttrande nr 1
I planförslaget anges att ca 30 nya fastigheter kan bildas inom Storäng östra. Inom plan-
området idag finns 37 befintliga fastigheter. Om alla fastighetsägare väljer att stycka skul-
le det innebära att ca 70 fastigheter skulle finnas inom planområdet. Detta innebär en 
ökning med ca 90% av antalet fastigheter inom planområdet. Om samtliga fastighetsäga-
re väljer att stycka som har denna möjlighet, så kan antalet bilar komma att fördubblas. 
Det är fastighetsägarna som väljer när och om de vill stycka sina fastigheter, om de har 
denna möjlighet. Ansökan om avstyckningar prövas av Lantmäteriet. De föreslagna mins-
ta storlekarna för fastigheter om 1500 respektive 2000 kvm i planförslaget för de fastig-
heter som har möjlighet att stycka möjliggör att ca 30 nya fastigheter kan bildas inom 
planområdet. 

Önskemål om båtplats hanteras i annan ordning. Båtplatser vid bryggorna inom områden 
för småbåtshamn, WV1 och WV2, sköts av Resarö- Storängs villaägareförening. 

En möjlighet att tillgodose fastigheters behov av båtplats och brygga inom, W1, område 
för bryggor, vid bostadsfastigheter är att ansöka om servitut för detta ändamål, ett avtal 
mellan två fastigheter angående rätten att nyttja en brygga. Servitut kan antingen bildas 
genom en lantmäteriförrättning eller en överenskommelse mellan fastighetsägare. Servi-
tut kan sökas i samband med ansökan om avstyckning. En annan möjlighet är att bilda en 
gemensamhetsanläggning för en brygga för flera fastigheter tillsammans. En gemensam-
hetsanläggning bildas genom en anläggningsförrättning hos Lantmäteriet. På detta vis 
skulle behovet av båtplats och brygga kunna tillgodoses för fastigheter som saknar bryg-
ga. Det kan göras i samband avstyckningsåtgärder. Strandskyddsdispens krävs för nya 
bryggor på bostadsfastigheter eller förändring av befintliga bryggor.

För att komma upp till ett antal av 500 bilar inom planområdet skulle det handla om fler 
fastigheter än de, ca 70 st fastigheter inklusive 37 befintliga fastigheter, som möjliggörs i 
nu aktuell detaljplan. Enligt yttrandet rör det sig idag om ca 60/70 st bilar inom området. 
Denna detaljplan omfattar enbart Storäng östra, den del av Storäng där det finns befintlig 
bebyggelse som idag består av 37 fastigheter. För den del av Storäng , Storäng västra, 
som idag är obebyggd och där kommunen äger marken, pågår planarbete. Bebyggelsen i 
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Storäng västra avses inte att ha utfart via vägar inom Storäng östra och påverkar därmed 
inte trafiksituationen inom planområdet för Storäng östra.

De möten som varit för Dp 401 finns redovisade under protokoll för år 2019 för kommun-
styrelsens planeringsutskott. Det gäller sammanträdena den 22 maj och den 28 augusti. Av 
dessa protokoll framgår även vilka politiker och tjänstemän som varit närvarande. Av mötet 
den 22 maj framgår även att information om planförslaget för granskning nr 3 ska lämnas 
den 17 juni. Den 17 juni gavs muntlig information om planförslaget för Storäng östra. Den 
28 augusti 2019 togs beslut i planeringsutskottet om att utföra granskning nr 3 för planför-
slaget.

I Dp 401 för Storäng östra har minsta fastighetstorlek valts till 1500 kvm respektive 2000 
kvm för de fastigheter som bedöms lämpliga att stycka. Detta innebär att alla fastigheter in-
te kommer att kunna stycka. Ett flertal fastigheter större än 3000 kvm kommer att finnas 
kvar.

Minsta fastighetsstorlek för fastigheterna inom de flesta av byggnadskvarteren vid stranden 
är 2000 kvm med hänsyn till att de påverkas av läget i förhållande till havsnivån och av ter-
rängförhållandena. Delar av dessa fastigheter ligger under marknivån + 3 m över nollplanet 
i höjdsystemet RH 2000 som redovisas som korsmarkerad mark på plankartan, där byggna-
der inte får uppföras med undantag för komplementbyggnader. 

Länsstyrelsen har angett rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjö-
kusten(fakta 2015:14). Syftet med rekommendationerna är att säkerställa att ny bebyggelse 
inte ska bli olämplig i förhållande till framtida översvämningsrisker. Enligt Länsstyrelsens re-
kommendationer behöver nya bostäder placeras ovan för den lägsta grundläggningsnivån, 
+2,7 m över nollplanet i höjdsystem RH2000. Stora delar av planområdet för Storäng östra 
ligger lägre än den nivå som länsstyrelsen har satt för byggande. Det innebär att det finns 
delar av planområdet som inte är aktuella att bebygga med hänsyn till översvämningsris-
ken. Marken inom planområdet som ligger lägre än 3-meterskurvan har därför  på plankar-
tan korsmarkerats, som innebär att byggnader inte får uppföras med undantag för komple-
mentbyggnader. 

Enligt planförslaget för Storäng östra är strandskyddet upphävt för kvartersmarken för bo-
städer, B, och för områdena för småbåtshamn, V1, med vattenområden, WV1, och WV2 , 
samt för allmän plats Lokalgata. Strandskyddet kvarstår för, W1, vattenområde med bryg-
gor, vid bostadsfastigheterna liksom för W, öppet vattenområde samt W2, öppet vattenom-
råde med ledningar.

För den västra delen av Storäng, området väster om Metspövägen där befintlig bostadsbe-
byggelse saknas, pågår planarbete, detaljplanen för Storäng västra, Dp 413. Planförslaget 
för Storäng västra var ute på granskning under hösten 2016. Planläggningen av den västra 
delen av Storäng behandlas i förslaget till detaljplan för Storäng västra, Dp 413 och tas inte 
närmare upp i förslaget till detaljplan för Storäng östra, Dp 401. Omfattningen och utform-
ningen av nya bostäder inom Storäng västra, Dp 413, kommer att studeras vidare i detta 
planarbete.  
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I planförslaget för Storäng östra, Dp 401, anges ett flertal planbestämmelser för utform-
ning av bebyggelsen. I området har bostadsbebyggelsen vanligen träfasader vilket även 
framgår av bilderna över den bebyggelse i området som anges vara av kulturhistoriskt in-
tresse. Fasadfärgerna varierar inom området. Taken är utförda som sadeltak och brutna 
tak. Mot denna bakgrund anges förutom planbestämmelse för träfasader även bestämmel-
ser för takutformningen som sadeltak eller brutet sadeltak. Detta avses ge möjlighet till be-
varande av skärgårdskaraktär inom planområdet för Storäng östra. För vägarna inom plan-
området föreslås inte någon förändring som breddning med undantag för Metspövägen vid 
utfarten mot Resarövägen, där breddning möjliggörs i planförslaget.

I planförslaget anges även en planbestämmelse för högsta nockhöjd för huvudbyggnader 
vilket medger huvudbyggnader med två våningar samt en våning för komplementbyggna-
der. För husens placering på fastigheterna anges som planbestämmelse minsta avstånd 
från fastighetsgräns. När det gäller avstånd mellan husen så finns redan idag fastigheter 
där avståndet mellan bostadshus på olika fastigheter ligger närmare än 30 m.

Inom planområdet för Storäng östra finns befintlig bostadsbebyggelse varav en del byggna-
der anges vara av kulturhistoriskt intresse. Byggnaderna har därför försetts med en planbe-
stämmelse, k, angående varsamhet i förslaget till detaljplan för att hänsyn ska kunna tas till 
karaktärsdrag och värden vid ändring av byggnaderna. Som underlag för denna bedömning 
ligger Kulturmiljöunderlag inför planläggning av området Storäng, av Stockholms läns mu-
seum (rapport 2013:20).

Inom planområdet för Storäng östra består marken i huvudsak av privatägda fastigheter där 
föreslås inte något särskilt skydd av träd. I detta fall rör det sig om enstaka äldre ekar sprid-
da inom planområdet på privata fastigheter. I plan- och genomförandebeskrivningen anges 
dock att fastighetsägare i möjligaste mån bör ta hänsyn till dessa träd. I planens  syfte anges 
även bl a att den tillkommande bebyggelsen ska anpassas till terrängförhållandena, befint-
lig vegetation och stora träd på fastigheterna. 

Planbestämmelser för markhöjder för tomter anges inte i planförslaget. Marklov krävs då 
för att genom schaktning eller fyllning väsentligt ändra markens nivå. Någon reglering av 
staket och häckar anges inte i aktuellt planförslag på enskilda fastigheter. För häckar krävs 
inte bygglov men däremot finns det regler om att åtgärda skymmande häckar och buskage 
på fastigheter för att säkerställa att trafiksäkerheten bibehålls. Detta framgår av 8 kap 15 § 
PBL (2010:900). För staket krävs inte bygglov beroende på utformning. I Vaxholms stad 
finns en policy för utformning av plank och staket  som redovisas på kommunens hemsida.

För detaljplanen föreslås enskilt huvudmannaskap för allmän plats dvs kommunen är inte 
huvudman. Det är huvudmannen för allmän plats som ansvarar för drift och underhåll vilket 
består av  vägarna inom planområdet. Resarö vägförening är huvudman och avgör hur den 
allmänna platsen ordnas, upplåts och underhålls. Det är den enskilde huvudmannen, Re-
sarö vägförening och dess medlemmar, som avgör i vilken takt och på vilket sätt detta ska 
göras. 

Yttrande nr 2
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Dp 403 för Skarpö etapp 3 vann laga kraft år 2017 och är upprättad enligt äldre plan- och 
bygglagen, ÄPBL (1987:10) medan Dp 401 för Storäng östra är upprättad enligt nya PBL
( 2010:900) i dess lydelse före 1 jan 2015. Detta innebär bl a att planbestämmelser för mins-
ta fastighetsstorlek och antal fastigheter kan användas i Dp 403 för Skarpö etapp 3. Enligt 
nya PBL (2010:900) kan endast anges minsta och största fastighetsstorlek som planbestäm-
melse.

Skillnaden mellan Dp 403 för Skarpö etapp 3 och Dp 401 för Storäng östra är framförallt att 
hela Skarpö omfattas av område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § MB. 
Detta innebär att mark- och vattenområden på grund av deras kulturvärden ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Generellt gäller att Skarpö bör få spar-
samt med nya bostadsfastigheter, bl.a. på grund av vägnätet som inte klarar ett stort till-
skott av trafik men också för att bibehålla karaktären med stora tomter som är viktigt för 
riksintresset. På plankartan anges att planområdet omfattas av kap 3 § 12 ÄPBL (1987:10).

 Dp 401 för Storäng östra ingår i riksintresseområdet för skärgårdsmiljön enligt 4 kap 2 § 
miljöbalken. Syftet med riksintresset är att långsiktigt hushålla med de begränsade mark- 
och vattenområdena inom kust- och skärgårdsområdet. Turismens och friluftslivets intressen 
ska särskilt beaktas vid bedömning av förändringar. Dp 401 möjliggör att avstyckningar kan ske 
från befintliga fastigheter inom planområdet under förutsättning av att fastigheterna inte 
ligger för lågt i förhållande till havsnivån. Minsta storlek för fastighetsbildning är 1500 kvm 

respektive 2000 kvm, där avstyckningar bedöms möjliga. I övriga delar syftar bestämmelser-
na om minsta fastighetsstorlek till att bevara den fastighetsstruktur som finns i dag. Detta 
innebär att alla fastigheter inte kommer att kunna stycka beroende på bl a låglänt läge eller 
för liten fastighetsstorlek. Ett flertal fastigheter större än 3000 kvm kommer att finnas kvar. 
Mot denna bakgrund anges som minsta fastighetsstorlek för avstyckning 1500 kvm respek-
tive 2000 kvm inom planområdet för Storäng östra, där avstyckningar bedöms möjliga.

Se även angående framförda synpunkter svar nedan under G13. 

G 13. Fastighetsägare till Överby 2:31:
Områdets karaktär
Avseende syftet med planen anges bland annat:

Syftet med detaljplanen för Storäng östra är att utveckla området till ett attraktivt bo-
stadsområde med bevarade natur- och kulturmiljövärden. Områdets nuvarande be-
byggelsemönster ska bevaras genom att bibehålla vägstrukturen inom området och 
därmed även i huvudsak samma fastighetsindelning i byggnadskvarter,… Den tillkom-
mande bebyggelsen ska anpassas till terrängförhållandena, befintlig vegetation och 
stora träd på fastigheterna samt bebyggelsemiljön i området. Kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse i området ska värnas genom att ange varsamhetsbestämmelser i planen.

(På s. 5 i plan- och genomförandebeskrivningen vid granskning nr 3.)

Angående tillkommande bebyggelse och tomtstorlek skrivs:

Minsta fastighetsstorlek om 1500 m2 gör det möjligt att bevara viss vegetation, men 
slänter och uppfyllnader krävs ofta för att anpassa tomterna. Denna storlek är vald som 
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minsta fastighetsstor- lek för fastigheter inom byggnadskvarteren i de inre delarna av 
planområdet.

(På s. 20 i plan- och genomförandebeskrivningen vid granskning nr 3.)

Angående bebyggelsekultur och gestaltning skrivs bl.a:
I Storäng är det, enligt Stockholms läns museums kulturmiljöutredning, förutom en-
skilda byggnader, områdets helhetskaraktär med de stora trädbevuxna tomterna med 
sina enkla, låga staket och grindar i den kuperade terrängen samt de grusbelagda 
vägarna som är värdebärande. 

( På s. 15 i plan- och genomförandebeskrivningen vid granskning nr 3.)

Vår uppfattning är att de tänkta tomtstorlekarna med den därav kommande styckningen samt even-
tuellt uppförande av Attefallshus kraftfullt kommer att förändra helhetskaraktären på området.

Angående huvudmannaskap för vägarna framförs:
Vidare är detaljplanens avsikt att områdets karaktär ska bibehållas. Till Resarös och Sto-
rängs karaktär hör det lantliga vägnätet med smala körbanor, diken och häckar med me-
ra. Enskilt huvudmannaskap är en förutsättning för att bibehålla karaktären på vägarna 
inom planområdet. Vägarnas lantliga utformning har av Stockholms läns museum i ”Kul-
turmiljöunderlag inför detaljplaneläggning av området Storäng” (rapport 2013:20) pekats 
ut som värdefull för den kulturhistoriska miljön i Storäng. Ett kommunalt övertagande av 
vägarnas drift skulle innebära en breddning av lokalgatorna till följd av kommunens stan-
dard, med inlösen av del av enskilda fastigheter som följd. 

(På s. 46 i plan- och genomförandebeskrivningen vid granskning nr 3.)

I ovan stycke framhåller planen vikten av att bibehålla karaktären i området och åberopar Stock-
holms läns museum och deras yttrande kring området tidigare. Vad man väljer att inte ta med är att 
den huvudsakliga karaktärsskapande och enskilt viktigaste frågan är tomtstorleken. Detta då en 
minskad tomtstorlek till 1500-2000 innebär att tomterna kommer att behöva anpassas (området är 
kulligt) och de stora träden kommer att behöva tas ner för att möjliggöra nybyggnation.

Stockholms läns museum anför i ett tidigare utlåtande:
Stockholms läns museum ser positivt på att Vaxholms stad avser att utveckla Storäng med 
hänsyn till områdets kulturhistoriska värden. Dock förutsätter detta att exploateringsgraden 
inte överstiger det illustrationskort i plan- och genomförandebeskrivningen som förevisar 
den lägsta förtätningen. En kraftigare förtätning än så av området anser länsmuseet inte 
vara förenligt med Storängs kulturhistoriska värde. Vidare anser museet att Vaxholms stad 
bör överväga en begränsning av så kallade Attefallsåtgärdet då området anses inneha såda-
na kulturhistoriska värden att det kan vara motiverat. 

(På s. 12 i Samrådsredogörelsen.)

I ovan stycke är det värt att notera att granskningsunderlaget som Stockholms läns museum anmär-
ker på har tre tydliga förtätningsnivåer och där den de hänvisar till är en i princip oförändrad tomt-
storlek mot den nu varande. 
Programplanen anger:

Detaljplanen kommer förslagsvis att reglera storleken på fastigheter och byggnader. Reglering 
av fastighets- och byggnadsstorlek möjliggör ett bevarande av områdets karaktär.
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I den befintliga bebyggelsen kan det bli aktuellt med några enstaka tomtstyckningar för att 
möjliggöra en förtätning. Eventuellt kan det prövas om det på större tomter kan inrymmas 
fler lägenheter inom en huvudbyggnad. 

( På s. 6 i Program till detaljplan)
Mot ovanstående framhålls att planen inte uppfyller sina egna uppställda syften om att bibehålla 
karaktären i området där vi besvärar oss över de små tomtstorlekarna och konsekvenserna för ka-
raktären som det medför.

Trafiksituationen                                                                                                                                                        
Till områdets karaktär hör de smala och huvudsakligen grusbelagda vägarna. Planen identifierar och 
framhåller detta. Som slutsats därav anger planen att huvudmannaskapet för vägarna i området skall 
kvarstå hos vägföreningen. Därmed får antas att vägarnas karaktär med största sannolikhet kommer 
att kvarstå.

En huvuddel av Långrevsvägen utgör även den enda gång-och cykelvägen som sammanbinder Resarö 
med övriga Vaxholm. Gång-och cykelvägen är viktig för Resaröborna och är under delar av dygnet en 
viktig led då anslutande bussar från Engarn saknas eller har gles trafik.

Vid en förtätning av Storäng i enlighet med planförslaget är det rimligt att anta att området så små-
ningom kommer att utgöras av det dubbla antalet hushåll (De flesta tomter anses styckningsbara i en 
eller flera ytterligare fastigheter samt möjligheten till Attefallshus). Därmed är det även rimligt att tra-
fiken inom området på sikt kommer att fördubblas. 

En försmak av påverkan av fördubblad trafik gavs i samband med grävningarna av VA då, på grund av 
avstängningarna, den befintliga trafiken fick samsas på ett färre antal vägar. Huvuddelen av trafiken 
fördelas idag på Långrevsvägen respektive Metspövägen och pga avstängningarna så gick hela områ-
dets trafik via ömsom den ena, ömsom den andra. Detta gav upphov till knepiga trafiksituationer och 
lite av trafikstockning eftersom det inte går att mötas på annat sätt än att nyttja varandras uppfarter. 
När fler bilar än två är inblandade i ett möte visade sig detta bli mycket svårt.

Samtidigt som trafiken kommer att få svårt att ta sig fram så skall gång- och cykelstråket utmed 
Långrevsvägen utgöra en säker trafikmiljö för bland annat våra skolbarn.

Mot ovanstående besvärar vi oss över den planerade förtätningen av området så det kommer att 
försvåra trafiksituationen avsevärt och riskerar att skapa en osäker trafiksituation för gående och 
cyklister.

Rättssäkerhet                                                                                                                                                                
Dp 403 - Skarpö etapp 3 har utarbetats under huvudsakligen samma tid som Dp 401. Planerna har lik-
nande förutsättningar, liknande karaktär, liknande trafik-/vägsituation och kanske viktigast liknande 
syften. Trots detta kommer man i dessa planer fram till fundamentalt olika resultat.

Med anledning av de fundamentalt skilda slutsatserna som dras i planerna trots likheterna i förutsätt-
ningarna ifrågasätts den generella rättssäkerheten i planprocessen. Det rimliga resultatet bör vara att 
slutsatserna blir liknande. I och med att Dp 403 är fastställd bör Dp 401 justeras och ges en minsta 
tomtstorlek i likhet med Dp 403, allt i syfte att på motsvarande sätt bevara områdets karaktär.
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SBF:s kommentar:
Områdets karaktär
Det är fastighetsägarna som väljer själva när och om de vill utföra bygglovbefriade åtgär-
der som Attefallshus som är en bygglovsbefriad åtgärd enligt plan-och bygglagen men an-
mälningspliktig och där startbesked krävs för att få börja bygga. Det är även fastighetsä-
garna som väljer när och om de vill stycka sina fastigheter, om de har denna möjlighet. 
Ansökan om avstyckningar prövas av Lantmäteriet. I en detaljplan ges endast möjlighet 
att stycka om storleken på fastigheten som ska styckas medger detta. Föreslagna minsta 
storlekar för fastigheter, 1500 respektive 2000 kvm enligt planbestämmelsen, d1, i plan-
förslaget möjliggör att ca 30 nya fastigheter kan bildas inom planområdet för de fastighe-
ter som har möjlighet att stycka. 

Huvudmannaskap för allmän plats kan vara enskilt eller kommunalt i en detaljplan. I de-
taljplanen för Storäng östra, så föreslås huvudmannaskapet för vägarna inom planområ-
det bli enskilt. En förutsättning för att bibehålla karaktären på vägarna är att kommunalt 
huvudmannaskap inte föreslås, som skulle innebära en breddning av gatorna för att upp-
nå kommunal standard. Någon förändring av vägnätet inom planområdet föreslås inte 
heller i detaljplanen. Breddning möjliggörs dock i planförslaget för Metspövägens utfart 
mot Resarövägen. 

Den föreslagna förtätningen inom planområdet bedöms utgöra en rimlig avvägning mel-
lan allmänna och enskilda intressen med avseende på kulturmiljön. I planen ges möjlighe-
ter att stycka av fastigheter till en minsta fastighetsstorlek om både 1500 kvm respektive 
2000 kvm, där möjlighet finns att stycka. För ett flertal fastigheter saknas möjlighet att 
stycka beroende på bl a låglänt läge eller för liten fastighetsstorlek. Detta innebär att fas-
tighetsstorleken kommer att variera inom den befintliga bostadsbebyggelsen i Storäng.

Trafiksituationen 
Dp 401 för Storäng östra ligger mer centralt  med goda vägförbindelser med fastlandet och 
Vaxön i jämförelse med Dp 403 för Skarpö etapp 3 som ligger på Skarpö som via smal bro 
till Rindö har färjeförbindelse till Vaxön. 

I planförslaget anges att ca 30 nya fastigheter kan bildas inom Storäng östra. Inom planom-
rådet idag finns 37 befintliga fastigheter. Om alla fastighetsägare väljer att stycka skulle det 
innebära att ca 70 fastigheter skulle finnas inom planområdet. Detta innebär en ökning 
med ca 90 % av antalet fastigheter inom planområdet. Det är dock fastighetsägarna som 
väljer när och om de vill stycka sina fastigheter, om de har denna möjlighet. Om Attefalls-
hus ska uppföras är det också fastighetsägarna som bestämmer när och om detta ska ske. 

Möjlighet kommer fortsättningsvis att finnas att cykla och gå genom planområdet för Sto-
räng östra via Metspövägen och Långrevsvägen. I detaljplanen för Storäng västra kommer 
möjligheterna till gång- och cykelväg genom detta planområde att studeras. Planarbete på-
går för Storäng västra som varit ute på granskning under hösten 2016.

Det föreslås enskilt huvudmannaskap för allmän plats inom planområdet, som består av 
vägarna. Resarö vägförening är huvudman för vägarna och avgör hur den allmänna platsen 
ordnas, upplåts och underhålls. Det är den enskilde huvudmannen, Resarö vägförening och 
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dess medlemmar, som avgör i vilken takt och på vilket sätt detta ska göras. För vägarna in-
om planområdet föreslås inte någon förändring som breddning med undantag för Metspö-
vägen vid utfarten mot Resarövägen, där breddning möjliggörs i planförslaget. 

Gång- och cykelväg utmed Resarövägen omnämns som ett framtida förslag för en genare 
och snabbare GC-väg utanför planområdet. Cykelvägen hanteras inte inom detaljplanen för 
Storäng östra, då den ligger inom Trafikverkets vägområde utanför befintliga fastigheter i 
planområdet för Storäng östra.

Rättssäkerhet
Dp 403 för Skarpö etapp 3 vann laga kraft år 2017 och är upprättad enligt äldre plan- och 
bygglagen, ÄPBL (1987:10) medan Dp 401 för Storäng östra är upprättad enligt nya PBL
( 2010:900) i dess lydelse före 1 jan 2015. Det gör t ex att olika råd och anvisningar finns för 
planbestämmelser, så att samma planbestämmelser inte kan användas. En detaljplan tolkas 
utifrån den lagstiftning som gällde när planen gjordes. 

Skillnaden mellan Dp 403 för Skarpö etapp 3 och Dp 401 för Storäng östra är framförallt att 
hela Skarpö omfattas av område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § MB. 
Detta innebär att mark- och vattenområden på grund av deras kulturvärden ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Generellt gäller att Skarpö bör få spar-
samt med nya bostadsfastigheter, bl.a. på grund av vägnätet som inte klarar ett stort till-
skott av trafik men också för att bibehålla karaktären med stora tomter som är viktigt för 
riksintresset. På plankartan anges att planområdet omfattas av kap 3 § 12 PBL (1987:10). 
Mot denna bakgrund anges större fastighetsstorlek inom Dp 403 för att kunna stycka, vilket 
möjliggör färre avstyckningar.

Dp 401 för Storäng östra ingår enligt 4 kap 2§ miljöbalken i riksintresseområdet för skär-
gårdsmiljön.  Syftet med riksintresset är att långsiktigt hushålla med de begränsade mark- 
och vattenområdena inom kust- och skärgårdsområdet. Turismens och friluftslivets intressen 
ska särskilt beaktas vid bedömning av förändringar. Planen upprättas enligt PBL (2010:900). Dp 
401 möjliggör att avstyckningar kan ske från befintliga fastigheter inom planområdet under 
förutsättning av att fastigheterna inte ligger för lågt i förhållande till havsnivån. Minsta stor-
lek för fastighetsbildning är 1500 kvm respektive 2000 kvm, där avstyckningar bedöms möjli-
ga. I övriga delar syftar bestämmelserna om minsta fastighetsstorlek till att bevara den fas-
tighetsstruktur som finns i dag. Detta innebär att alla fastigheter inte kommer att kunna 
stycka. Ett flertal fastigheter större än 3000 kvm kommer att finnas kvar. Mot denna bak-
grund anges som minsta fastighetsstorlek för avstyckning 1500 kvm respektive 2000 kvm in-
om planområdet för Storäng östra, där avstyckningar bedöms möjliga.

G 14. Fastighetsägare till Överby 2:73 (2 st yttranden)
Korrigering av korsprickad mark avseende grävd bilnedfart till källargarage
Vi är relativt nya ägare av Överby 2:73 och tillträdde fastigheten den 31 augusti 2018. Vi är sedan tidiga-
re under många år bosatta på annan del av Resarö. Vår avsikt med att förvärva fastigheten är att riva 
befintligt sommarhus från tidigt 60-tal och ersätta det med en permanentbostad för vår familj . Denna 
nybyggnation kommer att kräva en utökad byggyta jämfört med idag, vilket nuvarande linje för korspric-
kad mark försvårar avsevärt .
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Vid byggnation av huset på tidigt 60-tal anlades ett garage i källarvåningen under huset. Garaget har 
garageportar på husets östra gavel. En infart är anlagd förbi husets norra sida, följt av en lätt släntad 
kurva cirka 15 meter öster om huset och därefter en slänt ned tillbaka mot garagedörrarna på husets ga-
vel. Vägen fungerar fortfarande utan problem för att köra ned en bil och parkera i garaget. Vi anser att 
området för den del av vägen som är släntad nedfart inte skall klassas som korsprickad mark i detaljpla-
nen då det är ett manuellt urgrävt område och inte reflekterar den ursprungliga marknivån på fastighe-
ten.

Vi yrkar därmed att korsprickad linje justeras för den nedgrävda bilnedfarten. Vårt förslag är att det görs 
genom att det som på nuvarande plankarta framstår som en manuell korrigering av korsprickad mark 
strax söder och öster om huset förlängs österut till den möter befintlig korsprickad linje. Denna föreslag-
na förändring menar vi mer korrekt speglar den ursprunglig +3 meters nivån på fastigheten, innan ur-
grävning för garagenedfarten. Samtidigt bibehålls en naturligt korsprickad linje på fastigheten som är i 
nivå med, eller strax ovan, angränsande fastigheters . Vi anser därmed att förändringen kan anses ligga 
helt i linje med intentionen för detaljplanearbetet.

För er information . Vi har anmält till Vaxholms kommun den 18 september 2019 att vi avser riva ovan 
nämnda fritidshus. l den anmälan har vi även beskrivit att vi ämnar återfylla nedfarten till garaget till 
omgivande marks nivå, dvs strax över 3 meters nivån i RH2000. Anmälan är ej behandlad av
kommunen vid dagens datum. 
Bilaga lämnas som visar utdrag från kommunens plankarta över Överby 2:73 med förslag på justerad lin-
je för korsprickad mark.

Yttrande nr 2
Ärende: Yrkande att Överby 2:73 undantas från varsamhetsbestämmelserna  i detaljplanen då
rivningsanmälan inlämnats till Vaxholms kommun .

Vi är relativt nya ägare av Överby 2:73 och tillträdde fastigheten den 31 augusti 2018 . Vi är sedan tidi-
gare under många år bosatta på annan del av Resarö. Vår avsikt med att förvärva fastigheten är att riva 
befintligt sommarhus från tidigt 60-tal och ersätta det med en permanentbostad för vår familj .

På sida 16 i Plan- och genomförandebeskrivningen för Storäng Östra Dp 401, rev 2019-06-17 står: "Någ-
ra av de i utredningen utpekade byggnaderna har undantagits från bestämmelser, då de enligt beslut 
ska rivas eller då deras ursprungliga karaktär har förvanskats ." Vi har den 18 september 2019 inlämnat 
anmälan till Vaxholm s kommun att vi avser riva huset.

Med hänvisning till ovan yrkar vi att även Överby 2:73 undantas från varsamhetsbestämmelserna i de-
taljplanen och att huset inte längre beskrivs som välbevarat, varken i "Plan- och genomförandebeskriv-
ningen" eller på Plankartan .

SBF:s kommentar: 
En ändring av avgränsningen för planbestämmelsen för korsmarkerad mark på fastigheten 
Överby 2:73 innebär att 3-meterskurvan enligt höjdsystem RH2000 inte följs. På plankartan 
redovisas mark som ligger lägre än + 3 m över nollplanet som korsmarkerad mark vilket inne-
bär att byggnader inte får uppföras med undantag för komplementbyggnader. En justering 
innebär ändring av möjligheten att bygga på fastigheten under marknivån + 2,70 m, vilket be-
döms som olämpligt med hänsyn till risken för översvämning. Av detta skäl bedöms endast 
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en mindre korrigering kunna ske av gränsen för korsmarkerad mark med hänsyn till befintlig 
garagenedfart.

Rivningsanmälan har inlämnats till kommunen och rivningstillstånd har lämnats för byggnad 
med varsamhetsbestämmelse på fastigheten Överby 2:73. På plankartan till planförslaget 
finns varsamhetsbestämmelsen, k, kvar för huvudbyggnaden på fastigheten Överby 2:73. Var-
samhetsbestämmelsen kommer inte att påverka prövningen av en ansökan om bygglov för en 
ny huvudbyggnad om den befintliga huvudbyggnaden rivs, enligt lämnat rivningstillstånd.

G 15. Fastighetsägare till Överby 2:33:
1.  Detaljplanen är fortfarande  otydligt och ologiskt skriven på väsentliga punkter med motsägelsefulla 
påståenden och argument som bitvis gör den svårtolkad. Kan ge upphov till missförstånd eller i förläng-
ningen till godtycklighet. Översyn bör göras med avseende på detta.
2.  Speciellt gäller punkt 1 resonemangen kring upphävande av strandskydd, möjligheten att bygga på 
lägre belägen mark liksom problematiken med existerande huvudbyggnader och komplementbyggnader 
vars totala byggyta/byggvolym överstiger de normer som anges i detaljplanen.
3. Planområdets strandskydd skall i princip kvarstå men med möjlighet att reducera 100 meters gränsen 
på land till viss del och i begränsat område om välgrundade skäl finns.
4. Om man kan bygga med moderna metoder ska man också få stycka på lägre belägen mark som ej är 
strand nära.
5. All typ av byggnation som ej är huvudbyggnad skall räknas ihop oavsett ändamål och placering.
6.  Finns ingen egentlig nödvändighet att anlägga  vändplatser  vid de tre bryggorna (S:4) på området ut-
an de skulle snarast vara till olägenhet för de boende.
7.  Resarö vägförening skall fortsatt vara förvaltare av vägarna.
 

SBF:s kommentar:
I plan- och genomförandebeskrivningen ses texter över bl a om upphävande av strandskydd. 

Befintliga huvudbyggnader och komplementbyggnader som överstiger största tillåtna bygg-
nadsarea och höjd enligt förslaget till detaljplan för Storäng östra har mätts in. I planförslaget 
anges särskilda planbestämmelser för dessa byggnader.   

Enligt 7 kap i miljöbalken råder strandskydd 100 m från strandlinjen både på land och i vat-
ten. I planförslaget är strandskyddet upphävt på land för kvartersmarken för bostäder och för 
småbåtshamnar samt för allmän plats för lokalgata genom planbestämmelsen, a1. I vatten-
områdena kvarstår strandskyddet med undantag för vattenområdena vid småbåtshamnar, 
där strandskyddet är upphävt. Upphävande av strandskydd i detaljplan kan ske om särskilda 
skäl finns, vilka anges i Miljöbalken, MB kap 7 § 18 c. Angående strandskydd, se även svar un-
der G 11.

Länsstyrelsen har angett rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökus-
ten(fakta 2015:14). Syftet med rekommendationerna är att säkerställa att ny bebyggelse inte 
ska bli olämplig i förhållande till framtida översvämningsrisker. Enligt Länsstyrelsens rekom-
mendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län behöver 
nya bostäder placeras ovan för den lägsta grundläggningsnivån, +2,70 m över nollplanet i 
höjdsystem RH2000. 
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Stora delar av planområdet för Storäng östra ligger lägre än den nivå som länsstyrelsen har 
satt för byggande. Gränsen +2,70 meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000 innebär att det 
finns delar av planområdet som inte är aktuella att bebygga med hänsyn till översvämnings-
risken. Marken inom planområdet som ligger lägre än 3-meterskurvan, låglänt mark, har där-
för  på plankartan korsmarkerats, som innebär att byggnader inte får uppföras med undantag 
för komplementbyggnader. 

För att den befintliga bebyggelse inom planområdet som i dag ligger lägre än +2,70 meter 
över nollplanet i höjdsystem RH 2000 ska kunna bevaras och utvecklas föreslås planbestäm-
melsen, b1. Denna planbestämmelse anger att byggnad för bostadsändamål ska utformas och 
utföras så att byggnadskonstruktionen inte påverkas negativt i händelse av en eventuell över-
svämning till nivån +2,70 meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000. För fastigheter som lig-
ger under + 3,0 m över nollplanet räknat i höjdsystem RH2000,  bedöms även delning av fas-
tigheterna som olämplig med hänsyn till risken för översvämning. Minsta storlek för fastighet 
vid fastighetsbildning enligt planbestämmelsen, d1, i planförslaget medger inte avstyckning 
för dessa fastigheter.

I planförslaget anges planbestämmelsen, e2, på plankartan för största tillåtna sammanlagda 
byggnadsarea för komplementbyggnader som garage, uthus etc. Bygglov krävs för uppföran-
de av komplementbyggnader enligt planbestämmelsen, e2. Enligt plan- och bygglagen ges 
dock möjlighet att uppföra bygglovsbefriade byggnader som Attefallshus och friggebodar ut-
över angiven högsta sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnader i en detaljplan. 

Roslagsvatten AB som har hand om avfallshanteringen anger att behov av vändplatser finns 
inom planområdet med hänsyn till sopbilarna, där annan vändmöjlighet saknas. Av Roslags-
vatten AB:s yttrande vid samrådet och granskningen av planförslaget framgår önskemål om 
vändplatser vid några fastigheter med hänsyn till vändmöjligheterna för avfallsfordon. Av 
Vaxholms stads föreskrifter om avfallshantering framgår även att vändplan erfordras vid åter-
vändsgator. I planen föreslås mot denna bakgrund mindre delar av Överby s:4 som vändpla-
ner. 

I planförslaget anges enskilt huvudmannaskap för allmän plats, vägarna inom planområdet. 
Detta innebär att Resarö vägförening är huvudman för vägarna inom planområdet.

G 16. Fastighetsägare till Överby 2:52:
Inledningsvis vill vi påpeka att kommunens karta och beskrivning av vår fastighet är oriktig.
Den lilla del som gränsar mot 2:35 är ej mark. Den delen är en sedan tidigt 1900- tal en gräsbelagd 
stenbrygga som finns kvar sedan det hus som tidigare fanns på denna del av fastigheten.

Långrevsvägen                                                                                                                                                           
Den beskrivning ni gör under punkt "Fastighetsrättsliga frågor" sid 48 som anger förändringar till lokal-
gata är oerhört svår att förstå med anledning av den av kommunen utsända förfrågan till fastighetsäga-
re i Storäng angående om intresse finns för försäljning av Långrevsvägen från Samfälligheten fastighets-
ägare till kommunen. Av denna förfrågan har inget svar kommit tillbaka till Samfälligheten eller oss äga-
re från kommunen om eventuellt köp av denna mark. Utifrån ovan finner vi texten på sid 48 inkorrekt.

Vassbälten
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Angående föreslaget byggnadsförbud  för oss, 2:52, och fastigheten 2:36 på grund av vassbälte. 
Detta yrkar vi att det borttages.

I granskningshandlingen sid 10 Naturvärdesbedömning av Vaxholms kustvatten, beskrivs vatten, vass 
och strandområden inom Storäng vara av ringa värde och känsligheten  som låg både vad gäller djurliv 
och vattenliv såväl på botten som fiskebestånd.
Därav motsätter vi oss det föreslagna förbudet att byggnader ej får uppföras. Ett förbud medför en 
klar försämrad möjlighet till styckning.

Vad gäller då vass i en framtid eventuellt är borttagen pga av Länsstyrelsen beviljad muddring av nämn-
da områden? 

Varför just dessa två fastigheter? Ingen riktig motivering framgår utan endast en obegriplig skrivning på 
sid 26 under rubriken Konsekvenser för naturmiljön.

Refererar också till er skrivning på sid 25 där det framgår att "kvartersmarken för bostäder har redan ta-
gits i anspråk etc på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Yrkar därför på upphävande av strandskydd för hela Storäng. inte enbart föreslagna ytor.

Kommunens exploateringsplaner i Storäng
Vi saknar helt information om kommunens planer rörande exploatering rörande Västra Storäng. Vi 
motsätter oss starkt bostäder i den omfattning som tidigare framkommit.
Citat kommunens skrivning "....bevarade natur- och kulturmiljövärden''.

Vi förutsätter vidare att arealen för dessa tomter överensstämmer med de föreslagna ytor vid styckning i 
Östra Storäng, dvs 1500 kvm respektive 2000 kvm.

SBF:s kommentar:
Stenbryggan anges som en del av marken på land, då den är gräsbelagd och kartan baseras 
på kartering efter flygfoto. 

Långrevsvägen
I Storängområdet ligger all befintlig vägmark inom marksamfälligheten Överby S:3. Detta 

gäller både  förslaget till detaljplan för Storäng östra, Dp 401, som förslaget till detaljplan för 
Storäng västra, Dp 413. Den mark inom marksamfälligheten Överby s:3 som angavs i skrivel-
sen som skickats ut avser mark inom detaljplanen för Storäng västra, Dp 413, där planarbete 
pågår. Mark inom marksamfälligheten Överby s:3 i planförslaget för Storäng östra, Dp 401, 
avses inte köpas in. I plan- och genomförandebeskrivningen för Storäng östra, Dp 401, anges 
därmed inte något om mark inom marksamfälligheten Överby s:3 som ingår i detaljplanen för 
Storäng västra. 

Frågan om köp av del av marksamfälligheten Överby s:3 inom Storäng västra kommer att tas 
upp i samband med det fortsatta planarbetet för Dp 413 för Storäng västra. 
 
Vassbälten
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Vass finns i anslutning till strandlinjen på land och i vatten inom planområdet på flera ställen. 
I planförslaget anges  särskild planbestämmelse, prickmark, för vassbälte utmed stranden på 
flera ställen där vass finns. Prickmark innebär att byggnader inte får uppföras inom detta om-
råde. Det gäller ett flertal  fastigheter, inte enbart Överby 2:52 och 2:36. På land är strand-
skyddet upphävt inom kvartersmarken för bostäder. I vattnet omfattas vassbältet av strand-
skydd, då strandskyddet i planförslaget inte är upphävt för vattenområdena vid bostadsfas-
tigheter (W1-område). Där strandskydd råder krävs strandskyddsdispens för åtgärder inom 
strandskyddsområdet. 

Enligt Länsstyrelsen har vassbältena utmed stränder betydelse för fisk vilket framgår bl a av 
Länsstyrelsens yttrande vid den första granskningen. Vass finns i anslutning till strandlinjen 
på land och i vatten. I beslut angående vattenverksamhet för muddring från Länsstyrelsen, så 
anges försiktighetsmått som att ingrepp i vass och övrig strand- och vattenvegetation ska mi-
nimeras och att grumlingspåverkan ska minimeras och begränsas. 

Enligt Aquabiotics  naturvärdesbedömning av Vaxholms kustvatten ingår ovannämnda fas-
tigheter Överby 2:52 och 2:36 i delområdet Resarö, Kullö, Edholma. Enligt naturvärdesbe-
dömningen täcks stränderna inom delområdet nästan uteslutande av ett ca 5-15 meter brett 
vassbälte. Enligt AquaBiotas inventering bedöms naturvärdet för delområdet Resarö, Kullö, 
Edholma vara av lokalt intresse, då stränderna i begränsad grad är ianspråktagna som tomter 
med bryggor, hus mm. Vass finns i anslutning till strandlinjen på land och i vatten. Kartan för 
naturvärdesbedömningen i plan- och genomförandebeskrivningen förtydligas för de olika 
delområdena.

Enligt 7 kap i miljöbalken råder strandskydd 100 m från strandlinjen både på land och i vat-
ten. För kvartersmarken för bostäder, B, som berörs av strandskydd är strandskyddet upp-
hävt enligt planförslaget för Storäng östra samt för allmän plats, Lokalgata, och för områdena 
för småbåtshamn, V1, med vattenområden, WV1, och WV2 . Strandskyddet kvarstår för, W1, 
vattenområde med bryggor, vid bostadsfastigheterna liksom för W, öppet vattenområde och 
W2, öppet vattenområde med ledningar. Detta framgår under rubriken ”Strandskydd”. Under 
de följande underrubrikerna framgår motiveringar för förslaget till upphävandet av strand-
skydd i detaljplanen. Angående strandskydd se även svar under G11.

Kommunens exploateringsplaner i Storäng
Information om exploatering rörande Storäng västra anges inte i planförslaget för Storäng 
östra, Dp 401. Planarbete pågår för Storäng västra, Dp 413. Information om arbetet och för-
slag till utbyggnad av bostäder i Storäng västra kommer att framgå i det fortsatta planarbetet 
för Storäng västra. Antalet nya bostäder beror på vilken typ av bebyggelse som föreslås. I om-
rådet kan det bli frågan om t ex radhus, parhus, kedjehus, mindre flerbostadshus och frilig-
gande enbostadshus. 

G 17. Fastighetsägare till Överby 2:86, 2:21:
Förslaget innehåller ett sakligt alldeles ogrundat förbud för nybyggnad av bostadshus på det som 
kallas låglänt mark. Några förbud mot komplementbyggnader och utbyggnader av existerande hus 
som ligger låglänt finns inte.

Inte heller föreslås förbud mot byggande av nya hus som ersätter redan existerande på låglänt mark. 
Den saken visar detaljplaneförslagets brist på logik och konsekvens.
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Det byggförbud som föreslås är både orimligt och osakligt. Den geologiska expertis som undersökt 
saken konstaterar att det går mycket bra att bygga på våra fastigheter Överby 2:21 och Överby 2:86 
och uppfylla Länsstyrelsens rekommendationer om lägsta grundläggningsnivå. Den geologiska be-
dömningen bifogas.

Att införa generellt byggförbud för bostadshus på den mark Vaxholms stad kallar låglänt saknar all 
saklig grund. I stället för generellt förbud för bostadshus bör Vaxholm göra som andra berörda kom-
muner i landet och i detaljplaner för låglänta områden ange att "lägsta tillåtna grundläggningsnivå 
är 2,70 m".

Hur man sedan praktiskt löser detta hanteras vid varje bygglovsansökning i stadsbyggnadsnämnden 
beroende på den aktuella fastighetens markförhållanden.

I till exempel Nacka kommun har man bestämt att inte införa något generellt byggförbud på låglänt 
mark eftersom det skulle bakbinda såväl fastighetsägare som kommunen själv. Ett sådant förbud 
skulle också bli ett prejudikat som både många medborgare och kommun skulle tvingas leva med.

Därmed uppfyller Nacka kommun Länsstyrelsens rekommendationer utan att ta till ett byggförbud 
som är alldeles för bryskt och orimligt utifrån såväl geologisk expertis som Länsstyrelsens rekom-
mendationer om att grundläggning ska ske på 2,70. Det är enligt geologisk expertis inga problem 
med att leva upp till dessa rekommendationer. Det gäller bara att bygga på rätt sätt.

Uppgifterna om Nacka kommun kommer från förre förvaltningsjuristen i kommunen.

Våra fastigheter är tillsammans nära 7 000 kvadratmeter och kan alltså styckas till fyra fastigheter 
på mer än 1 500 kvadratmeter styck. 1 500 kvadratmeter är också den storlek som i detaljplanen bör 
bestämmas gälla för våra fastigheter.

Vår avsikt är att sälja mark från Överby 2:21 till Överby 2:86 så att den fastigheten blir 3 000 kvadrat-
meter. Överby 2:86 är på 2 860 kvadratmeter och behöver 140 kvadratmeter till för att bli 3 000 
kvadratmeter (två gånger 1 500 kvadratmeter).
Det är helt orimligt att staden använder sig av krav på extrema tomtstorlekar för att förhindra bo-
stadsbebyggelse.

Med styckning och byggande av bostadshus skulle området Storängs karaktär förbättras och de de-
lar av våra fastigheter som nu närmast är ödetomter skulle förändras till det bättre.

Risken med det liggande detaljplaneförslaget är att Vaxholms stad fattar ett alldeles för omfattan-
de, ogrundat och prejudicerande beslut som drabbar många medborgare mycket hårt Vaxholms stad 
bakbinds förstås också själv av ett sådant prejudicerande beslut.

Vi byggde våra bostadshus i ena änden av våra tomter just för att lättare kunna stycka. Nu kan ty-
värr ett beslut i detaljplanen för Östra Storäng göra att den marken blir närmast helt värdelös.

Vaxholms stads planmonopol kan inte sträcka sig så långt att staden kan beröva sina medborgare 
värdet på sin tomtmark av alldeles osakliga skäl som geologisk expertis avfärdar.
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Vi kräver alltså att det alldeles orimliga förslaget om generellt byggförbud för bostadshus på låglänt 
mark tas bort ur detaljplanen och ersätts med formuleringen att "lägsta tillåtna grundläggningsnivå 
är 2,70 m".

Vi kräver också att tomtstorleken för våra fastigheter sätts till 1 500 kvadratmeter som de andra fas-
tigheterna i området har.

Som bilaga till yttrandet finns kopia av rapporten ”PM Geoteknik” för fastigheterna Överby 2:21 och 
2:86.

SBF:s kommentar:
För att den befintliga bebyggelsen inom planområdet på låglänt mark, lägre än +2,70 meter 
över nollplanet i höjdsystem RH 2000, ska kunna bevaras och utvecklas föreslås planbestäm-
melsen, b1. Denna planbestämmelse innebär att bostadshus får uppföras om de utformas och 
utförs så att de inte påverkas negativt av en eventuell översvämning upp till nivån + 2,70 me-
ter över nollplanet i höjdsystemet RH2000. På plankartan redovisas ett område kring respek-
tive befintlig huvudbyggnad, där byggnation prövas enligt bl a planbestämmelsen, b1, samt 
övriga bestämmelser i detaljplanen. Området kring huvudbyggnaderna är anpassat till den 
högsta tillåtna byggnadsarean för huvudbyggnader enligt detaljplanen, som är högst 200 
kvm. I övrigt är mark korsmarkerad där marknivån är lägre än 3 meterskurvan på plankartan, 
vilket innebär att nya byggnader inte får uppföras med undantag för komplementbyggnader. 

I plan- och genomförandebeskrivningen anges i avsnittet ”Översvämning” att vid lovansökan 
ska finnas en teknisk lösning som kan säkerställa byggnadens funktion vid höga vattennivåer. 
Byggherren ansvarar för att erforderliga undersökningar och beräkningar för att bedöma ris-
kerna har utförts av en sakkunnig på området. Byggherren ansvarar för att utförandet sedan 
sker enligt projekteringen. Bestämmelsen påverkar möjligheten att anordna ventilationsöpp-
ningar, fönster och dörrar under denna nivå. 

Vid planläggning ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till bland annat risken för översvämning (2 kap 5 § plan-och bygglagen (2010:900, 
PBL). Vidare ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande be-
hov (3 kap. 1 § miljöbalken, MB). Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta 
en detaljplan om beslutet medför att en bebyggelse blir olämplig i förhållande till risken 
för översvämning (11 kap 10-11 § PBL). Kommunen har beaktat översvämningsrisken ge-
nom att inte tillåta nya bostäder under nivån + 2,70 m över nollplanet i höjdsystemet RH 
2000 enligt Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Öster-
sjökusten i Stockholms län (Fakta 2015:14). 

Angående ansvar för skada så kan en kommun kan bli skyldig att ersätta skada enligt skade-
ståndslagen (1972:207), som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. 
Som exempel på myndighetsutövning kan nämnas antagande av detaljplan. 

Lägsta grundläggningsnivå för nya bostäder i Vaxholms stad anges med hänsyn till över-
svämningsrisken till + 2,70 m över nollplanet i höjdsystem RH 2000 enligt Länsstyrelsens 
rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län 
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(Fakta 2015:14). Denna grundläggningsnivå används vid prövningen av ansökningar om 
bygglov. Syftet med rekommendationerna är att säkerställa att ny bebyggelse inte ska bli 
olämplig i förhållande till framtida översvämningsrisker. Det innebär att nya bostäder in-
te är lämpliga under denna nivå med hänsyn till översvämningsrisken. Denna lägsta 
grundläggningsnivå anges även vid planläggning som planbestämmelse, vilket anges i för-
slaget till detaljplan för Storäng östra. 

I planförslaget anges inte några möjligheter till avstyckning för fastigheterna Överby 2:21 och 
2:86 beroende på att fastigheterna ligger lågt i förhållande till havsnivån. Fastigheterna ligger 
under + 3,0 m över nollplanet räknat i höjdsystem RH2000, vilket gör att delning av fastighe-
terna bedöms som olämplig med hänsyn till risken för översvämning. Vald minsta storlek i 
planförslaget enligt planbestämmelsen, d1, för fastigheterna Överby 2:21 och 2:86 medger in-
te avstyckning. Fastigheternas areal är för Överby 2:21, 3926 kvm och för Överby 2:86, 2847 
kvm. 

I detaljplanen för Storäng östra, Dp 401, medges avstyckning för nya fastigheter om 
minst 1500 kvm respektive 2000 kvm, där marken anses vara lämplig för bostadsbebyg-
gelse. Detta anges på plankartan genom planbestämmelsen, d1, minsta storlek för fastig-
het vid fastighetsbildning, för dessa fastigheter. Detta innebär att alla fastigheter inte 
kommer att kunna stycka beroende på bl a låglänt läge eller för liten fastighetsstorlek. 
Ett flertal fastigheter större än 3000 kvm kommer att finnas kvar. Ansökan om avstyck-
ning görs till Lantmäteriet och prövas i en lantmäteriförrättning. 

Vid kontakt med Nacka kommun har framkommit att i Nacka möjliggörs generellt inte 
nya avstyckningar, där hela fastigheten ligger inom låglänt mark som ligger lägre än 3-
meterskurvan. Till följd av Nackas topografi har detta dock inte varit någon stor fråga vid 
t.ex. förnyelseplanering. Merparten av de strandfastigheter som varit av en sådan stor-
lek att avstyckning bedömts lämplig har sluttat mot vattnet vilket möjliggjort avstyck-
ning, trots att markområden som ligger under + 3 m över nollplanet i höjdsystem RH 
2000 har prickmarkerats. Prickmark innebär att byggnad inte får uppföras. Nybyggnad 
av bostadshus har därmed kunnat ske i Nacka kommun på avstyckade fastigheter med 
låglänt mark.  

I Vaxholms kommun korsmarkeras de markpartier som ligger under + 3 m över nollpla-
net i höjdsystem RH 2000, vilket innebär att byggnader inte får uppföras med undantag 
för komplementbyggnader. 

G 18. Fastighetsägare till Överby 2:72:
Angående begränsning av markens utnyttjande för ny bebyggelse                                                             
Under rubriken "Översvämning" på s. 43 - 44 (se även s.23 och s.25) föreslås att endast nya byggnader i 
form av komplementbyggnader ska få uppföras på korsmark belägen under 3-meterskurvan på plankar-
tan. Vår fastighet Överby 2:72 är i sin helhet beläget under 3-meterskurvan, och är således korsmarke-
rad. (Sidhänvisningar i yttrandet avser plan- och genomförandebeskrivning vid granskning nr 3)

Översvämningsrisker är vanligt förekommande längs med svenska kusten och det finns ett flertal olika 
utarbetade tekniker för att hantera denna risk. Mot denna bakgrund bör detaljplanen medge en flexibel 
skrivning som möjliggör undantag från huvudregeln om lägsta grundläggningsnivå.
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Nedan anges några exempel på flexibla skrivningar i andra detaljplaner och planer avseende hantering 
av översvämningsrisker. Fyra exempel anges.

"Lägsta nivå på överkant färdigt golv och öppningar i nya byggnader ska vara minst + 3, 7 meter om inte 
annat översvämningsskydd ordnas till denna höjd. Källare ska utföras med vattentät konstruktion under 
denna nivå. " (Detaljplan för bostäder och verksamheter norr om Lana inom stadsdelen Krokslätt i Göte-
borg)

"Lägsta tillåtna grundläggningshöjd är + 3, 0 meter{ .. .]. Undantag kan göras för enklare oisolerad bygg-
nad samt för konstruktion som genom särskild grundläggningsteknik inte riskerar skadas av vatten.”(De-
taljplan för fastigheten Rävabygget 4:1 m fl Mörrum-Elleholm, Karlshamns kommun)
 
"Planen kompletteras med en bestämmelse som medger en mindre utbyggnad av befintlig huvudbygg-
nad med 40 kvm i samma nivå som dagens huvudbyggnad. "(Detaljplan för Tångarered 2:98 m fl Näset 
Loftahammar, Västerviks kommun, Kalmar län)

"Anläggningar med viktiga samhällsfunktioner så som ny sammanhållen bostadsbebyggelse, skolor och 
industriområden måste anläggas med lägsta grundläggningshöjd på minst 3 m över nuvarande medel-
havsnivå, alternativt anpassas byggnadstekniskt för att klara motsvarande havs nivå. " ( Planförslag och 
måluppfyllelse Valdemarsviks kommun)

Det anges vidare i planförslaget (a.st) att om en befintlig byggnad rivs eller skadas kan återuppförande 
hindras genom att bygglov inte medges. Detta skulle således kunna innebära om det befintliga bostads-
huset på exempelvis vår fastighet skulle skadas, exempelvis i en brand, skulle ett återuppförande av ett 
nytt bostadshus på fastigheten kunna hindras.

Att på ett så ingripande sätt begränsa utnyttjandet av fastigheten ter sig egenartat och vore
i juridisk mening oproportionerligt.

Angående byggnader på bryggor
Under rubriken "Strandskydd" på s.25 framgår att 

På fem bryggor inom W1-området finns befintliga byggnader. Nya byggnader kräver att 
strandskyddsdispens och bygglov medges. I detaljplanen ges ingen byggrätt för dessa 
byggnader som ligger inom, W1, vattenområde med bryggor. De befintliga byggnaderna 
inom W1- område räknas inte in i den sammanlagda byggnadsarean för komplement-
byggnader på land. Bygglov kommer inte att medges för nya byggnader på bryggor. 
Byggnader får dock ligga kvar och underhållas. Rivs eller skadas en byggnad kan dock
återuppförande av byggnaden hindras.

Skrivelsen om att återuppförandet av en riven eller skadad byggnad kan hindras är otydlig. Det är oklart 
vilken gränsdragning som görs mellan underhåll och återuppförande när en byggnad skadas, och i vilken 
utsträckning mer eller mindre omfattande reparationer och renoveringar är tillåtna. Det framgår inte 
heller under vilka förutsättningar, eller på vilket sätt, som ett återuppförande får hindras av kommunen; 
en för den enskilde mycket ingripande åtgärd som ställer särskilda krav på tydlighet och förutsägbarhet. 
Den vaga formuleringen gör det omöjligt för fastighetsägarna att bedöma när bygglov krävs för att
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få utföra arbeten på byggnader belägna på bryggor i W1-området. Det framstår som om den föreslagna 
bestämmelsen öppnar för ett betydande mått av "skönsmässiga bedömningar" eller rent av godtycke, 
som ter sig direkt olämpligt. Att på detta sätt hindra begränsa pågående användning av en fastighet 
(dvs. om bygglov verkligen i framtiden vägras efter att byggnad skadats/rivits) bör också förutsätta att 
berörd fastighetsägare tillerkänns kompensation enligt expropriationsrättsliga principer.

Mot denna bakgrund bör planförslaget i angivna delar inte antas.

Angående konsekvenser för landskapsbild
På sidan 37 redogörs vad som finns vid fastigheten Överby 2:72. Sista meningen avslutas med följande 
"Vid vattnet finns en brygga." Felaktigt har fastighetens tillhörande båthus fallit bort. Tacksam att det 
justeras enligt följande: Vid vattnet finns en brygga samt båthus.

Angående Plankartan fastighetsbildning d1 000
På plankartan anges d1 3000 för fastighet Överby 2:72 samt 2:22 medan grannfastigheterna 2:84 samt 
2:23 har d1 2000. Samtliga fyra fastigheter ligger låglänt och under 3 meterskurvan. Vad föranleder di-
stinktionen dem emellan?

SBF:s kommentar:
Angående begränsning av markens utnyttjande för ny bebyggelse
I planförslaget finns planbestämmelsen, b1, för att den befintliga bebyggelse inom planområ-
det som i dag ligger lägre än +2,70 meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000 ska kunna be-
varas och utvecklas. Planbestämmelsen tar upp utförande och utformning av huvudbyggna-
der på låglänt mark med hänsyn till risken för översvämning. För fastigheten Överby 2:73 
finns denna planbestämmelse för huvudbyggnaden. I övrigt är marken korsprickad, vilket in-
nebär att byggnader inte får uppföras med undantag för komplementbyggnader.

Planbestämmelsen, b1, innebär att bostadshus får uppföras om de utformas och utförs så att 
de inte påverkas negativt av en eventuell översvämning upp till nivån + 2,70 meter över noll-
planet i höjdsystemet RH2000. På plankartan redovisas ett område kring respektive befintlig 
huvudbyggnad, där byggnation prövas enligt bl a planbestämmelsen, b1, samt övriga bestäm-
melser i detaljplanen. Redovisat område kring befintliga huvudbyggnader är anpassat till den 
största tillåtna byggnadsarean för huvudbyggnader i planförslaget som är 200 kvm. 

I plan- och genomförandebeskrivningen anges i avsnittet Översvämning att vid lovansökan 
ska finnas en teknisk lösning som kan säkerställa byggnadens funktion vid höga vattennivåer. 
Byggherren ansvarar för att erforderliga undersökningar och beräkningar för att bedöma ris-
kerna har utförts av en sakkunnig på området. Byggherren ansvarar för att utförandet sedan 
sker enligt projekteringen. Bestämmelsen påverkar möjligheten att anordna ventilationsöpp-
ningar, fönster och dörrar under denna nivå.

Vid planläggning ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till bland annat risken för översvämning (2 kap 5 § plan-och bygglagen (2010:900, 
PBL). Vidare ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande be-
hov (3 kap. 1 § miljöbalken, MB). Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta 
en detaljplan om beslutet medför att en bebyggelse blir olämplig i förhållande till risken 
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för översvämning (11 kap 10-11 § PBL). Kommunen har beaktat översvämningsrisken ge-
nom att inte tillåta nya bostäder under nivån + 2,70 m över nollplanet i höjdsystemet RH 
2000 enligt Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Öster-
sjökusten i Stockholms län (Fakta 2015:14).

Planbestämmelsen för lägsta grundläggningsnivå, + 2,70 m över nollplanet i höjdsystemet 
RH2000, anges endast för bostäder i planförslaget. Det vill säga planbestämmelsen gäller inte 
för komplementbyggnader. 

Angående byggnader på bryggor
När det gäller text om återuppförande av befintlig byggnad så tas detta upp i plan- och bygg-
lagen, PBL (2010:900) i kap 14 § 5. I förslaget till plan- och genomförandebeskrivning för Sto-
räng östra anges detta som information till fastighetsägare om gällande lagstiftning. Texten 
har setts över. Av paragrafen framgår bl a att ersättning vid vägrat bygglov kan ge rätt till er-
sättning under vissa förutsättningar. Prövning av återuppförande av byggnad sker vid ansö-
kan om bygglov. Vid prövning av bygglov inom detaljplan ska byggnadsnämnden pröva om 
åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, dvs om åtgärden är planenlig. Utöver 
prövningen mot detaljplanen ska åtgärden även prövas mot andra krav som framgår av plan- 
och bygglagen, PBL. 

I detaljplanen möjliggörs nya byggnader som inte ligger inom prickmark på kvartersmark. 
Planbestämmelsen för prickmark anger område, där byggnad inte får uppföras. Inom planbe-
stämmelsen korsmarkerad mark får inte heller byggnader uppföras med undantag för kom-
plementbyggnader. Enligt 7 kap i miljöbalken råder strandskydd 100 m från strandlinjen bå-
de på land och i vatten. På land är strandskyddet upphävt för kvartersmark för bostäder, och 
för småbåtshamnar samt för allmän platsmark för lokalgata, vilket innebär att strandskydds-
dispens inte krävs för åtgärder inom strandskyddsområdet. Bygglov krävs däremot för åtgär-
der som inte är bygglovsbefriade enligt plan- och bygglagen. 

Vad gäller byggnader på bryggor, så ligger dessa inom vattenområde i planförslaget som be-
tecknas, W1, vattenområde med bryggor, vid bostadsfastigheter. Inom W1- området i plan-
förslaget ligger strandskyddet kvar, vilket innebär att dispens från strandskydd krävs för upp-
förande av byggnad  enligt miljöbalken samt även bygglov enligt plan- och bygglagen. 

Av kommunens hemsida, www.vaxholm.se, framgår även av avsnittet om Bryggor och sjöbo-
dar att ”bygglov och/ eller strandskyddsdispens nästan aldrig ges till  byggnader placerade i 
vattnet eller på bryggor.” 

Vid prövning av bygglov inom detaljplan ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden överens-
stämmer med gällande detaljplan, dvs om åtgärden är planenlig. En grundförutsättning för 
att bygglov ska kunna ges är att den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
stämmer överens med detaljplanen enligt 9 kap § 30, plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
Utöver prövningen mot detaljplanen ska åtgärden även prövas mot andra krav som framgår 
av plan- och bygglagen, PBL. En ansökan om bygglov som avser en åtgärd inom strandskydds-
område innebär två olika prövningar. Bygglov ska prövas enligt PBL och dispens från strand-
skyddet ska prövas enligt miljöbalken. Det tas två olika beslut då besluten grundar sig på olika 
lagstiftning. Angående strandskydd se även svar under G11.
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Med underhåll av byggnad avses en befintlig byggnad och med återuppförande avses uppfö-
rande av ny byggnad i likhet med befintlig. Vid ansökan om bygglov prövas vad som gäller 
återuppförande om bygglov kan lämnas. Om oklarhet råder bör kontakt med kommunen all-
tid tas om åtgärder på byggnad planeras, för att ta reda på vilka regler som gäller för åtgär-
den.

Angående konsekvenser för landskapsbild
I plan- och genomförandebeskrivningen anges för avsnittet Strandskydd att vid genomgång-
en av fastigheter inom strandskyddsområdet tas de byggnader med som framgår på flygbil-
derna. Texten under beskrivningen för fastigheten Överby 2:72 justeras. 

Angående Plankartan fastighetsbildning d1 000
I detaljplanen för Storäng östra, Dp 401, medges avstyckning för nya fastigheter om minst 
1500 kvm respektive 2000 kvm, där marken anses vara lämplig för bostadsbebyggelse. På 
plankartan anges för dessa fastigheter planbestämmelsen, d1, för  minsta fastighetsstorlek 
som d1 1500 respektive d1 2000.

Planbestämmelsen för minsta fastighetsstorlek vid fastighetsbildning, d1, anges för låglänt be-
lägna fastigheter med hänsyn till storleken på fastigheterna. Vald minsta fastighetsstorlek för 
låglänta fastigheter under 3- meterskurvan på plankartan (+ 3 m över nollplanet i höjd-
systemet RH2000) innebär att styckning inte möjliggörs.

                    Angående översvämningsrisk och lägsta grundläggningsnivå se även svar under G17.

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning 

De synpunkter, som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga området. Även 
allmänna intressen har därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en lämplig av-
vägning mellan olika intressen. Det föreslås inte någon väsentlig ändring av planförslaget utan endast 
ändringar och kompletteringar som inte påverkar detaljplanens innebörd.

Efter den tredje genomförda granskningen har i huvudsak följande ändringar utförts av planförslaget:

Plankarta och planbestämmelser
- Planbestämmelsen för störningsskydd, m1, tas bort på plankartan för tre fastigheter i nordöstra 

delen av planområdet som inte berörs av trafikbuller enligt utförd trafikbullerutredning. 
- Information om strandskyddet angående strandskyddsdispens för bryggor under planbestäm-

melsen W1 ändras så att den endast anges under rubriken ”Upplysningar”. Under ”Upplysning-
ar” framgår efter ändring att strandskyddsdispens krävs för anläggande och ändring av bryggor. 
Här anges även var i plan- och genomförandebeskrivningen ytterligare information finns om bl a 
strandskydd och anläggande av bryggor.
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- Mindre justering görs av gränsen för korsmarkerat område på fastigheten Överby 2:73 med hän-
syn till befintlig garagenedfart. Gränsen för korsmarkerat område justeras även något på fastig-
heten Överby 2:38 med hänsyn till befintliga marknivåer.

Plan- och genomförandebeskrivning
- Under ”Strandskydd” kompletteras information angående bl a upphävande av strandskydd och 

anläggande av bryggor. 
- Under ”Vägtrafikbuller” kompletteras bl a angående utförd trafikbullerutredning.
- Under ”Markföroreningar” läggs till angående utförd komplettering av miljöteknisk markunder-

sökning för f d handelsträdgårdsområde.

Övrigt
- Redaktionella ändringar utförs av plankarta och övriga planhandlingar. 
- I övrigt sker ändringar av plan- och genomförandebeskrivningen i enlighet med ändringar av 

plankartan och planbestämmelser.
- Grundkartan har justerats med avseende på inmätta marknivåer inom fastigheten Överby 2:38.

Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under det första granskningsskedet (G), 
andra granskningsskedet (NG), samrådsskedet (S) eller programsamrådet (P) och inte 
fått dem tillgodosedda
Följande sakägare, boende, med flera, som enligt plan- och bygglagen berörs av detaljplanen, har inte 
fått sina synpunkter på detaljplaneförslaget tillgodosedda och kommer därför efter ett beslut om anta-
gande att informeras om möjligheten att överklaga beslutet:

Ägare till fastigheterna

Överby 2:20 Överby 2:33 Överby 2:73 Överby 2:96

 Överby2:21 Överby 2:34 Överby 2:76 Överby 2:97

Överby 2:22 Överby 2:36 Överby 2:78

Överby 2:23 Överby 2:37 och 2:92 Överby 2:82

 Överby 2:24 Överby 2:38 Överby 2:83

Överby 2:26 Överby 2:39 Överby 2:84

Överby 2:27 Överby 2:48 Överby 2:86

Överby 2:28 Överby 2:49 Överby 2:87 och 2:35

Överby 2:30 Överby 2:52 Överby 2:88

Överby 2:31 Överby 2:71 Överby 2:89

Överby 2:32 Överby 2:72 Överby 2:90

● Naturskyddsföreningen i Vaxholm 
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Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under det första granskningsskedet (G), andra 
granskningsskedet (NG), samrådsskedet (S) eller programsamrådet (P) och inte fått 
dem tillgodosedda
Nedanstående bedöms inte ha rätt att överklaga detaljplanen, utan kommer endast att informeras om 
att ärendet har överlämnats till kommunfullmäktige för beslut om antagande.
● Stockholms Läns museum
● Resarö bygdeförenings plangrupp
● Villaägarföreningen i Vaxholm

Stadsbyggnadsförvaltningen den  6 april 2020

Paula Sund
Planarkitekt
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Detaljplan för Storäng östra, Dp 401
Vaxholms stad, Stockholms län

Tillägg till granskningsutlåtande 

Efter granskning 1 och 2
Första granskningen
I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 24 augusti 2016 § 35 har granskning 
hållits om förslag till detaljplan för Storäng östra, daterat 2016-06-29. Granskningen har ägt rum under 
tiden den 15 september- 6 oktober 2016. 

Andra granskningen
Efter den första granskningen har revidering utförts av planförslaget. Enligt delegationsbeslut av kom-
munstyrelsens ordförande den 6 april 2017  § 8 ställdes planförslaget ut på nytt för granskning. Ny 
granskning ägde rum under tiden den 12 april- 2 maj 2017. 

Synpunkter som framförts tidigare och de ändringar som utförts efter den första och andra granskning-
en framgår av det gemensamma granskningsutlåtandet för granskning 1 och 2, daterat 2017-05-24.
För mer information om den första och andra granskningen hänvisas till detta granskningsutlåtande som 
godkändes av kommunstyrelsen inför antagandet 2017-06-08.

Antagande 
Kommunfullmäktige beslöt den 19 juni 2017, § 29, att anta detaljplanen för Storäng östra, Dp 401. Be-
slutet överklagades till Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen enligt dom den 26 juni 
2018 i mål nr P 4220-17. Upphävandet skedde mot bakgrund av användningen av planbestämmelser 
som inte anses uppfylla kravet på tydlighet enligt 4 kap 32§ plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Detta 
gäller främst bestämmelser som ”Befintliga byggnadsverk som tillkommit i laga ordning och som inte 
överensstämmer med planbestämmelserna ska anses som planenliga”. 

Fortsatt planarbete
Efter att mark- och miljödomstolen i juni 2018 upphävde kommunens beslut att anta planförslaget för 
Storäng östra omarbetas planförslaget och planprocessen tas om från den senaste granskningen, nr 2. 
Antagandehandlingarna för planförslaget som godkändes av kommunstyrelsen 2017-06-08 arbetas om. 
Tidigare revideringar och ändringar av planförslaget framgår av granskningsutlåtandet efter granskning 
1 och 2, daterat 2017-05-24, som godkänts av kommunstyrelsen inför antagandet. 

Planförslaget revideras mot bakgrund av ovanstående och otydliga planbestämmelser tas bort. Syftet 
med dessa bestämmelser var att åtgärda problem med befintliga byggnader som inte stämmer överens 
med detaljplanens generella bestämmelser och då inte är planenliga. En grundförutsättning för att bygg-
lov ska kunna ges är att den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser stämmer överens med 
detaljplanen enligt 9 kap § 30, PBL (2010:900). Inom område med detaljplan får inte heller fastighets-
bildning ske i strid mot detaljplanen enligt 3 kap 2 §, fastighetsbildningslagen, FBL(1970:988). 

För flertalet av de 37 befintliga fastigheterna inom planområdet för Storäng östra stämmer de föreslag-
na planbestämmelserna, men för en del kan behov finnas av särskilda planbestämmelser. En genomgång 
och inmätning av befintliga byggnader har därför utförts med avseende på deras storlek, nockhöjd och 
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placering. Förslag till särskilda planbestämmelser har därefter tagits fram för befintliga byggnader som 
inte stämmer överens med planbestämmelserna i det tidigare förslaget till detaljplan som antogs av 
kommunfullmäktige. Syftet med dessa ändrade planbestämmelser är att anpassa avvikande befintliga 
byggnader till nu aktuellt förslag till detaljplan. 

Antagandehandlingarna för planförslaget som godkändes av kommunstyrelsen 2017-06-08  föreslås nu 
revideras. De nu aktuella ändringar som föreslås av planförslaget bedöms innebära sådan väsentlig änd-
ring av planförslaget att de föranleder en ny granskning, nr 3 i ordningen. Det gäller främst de ändringar 
av planbestämmelser som berör utnyttjandegraden för huvudbyggnader och komplementbyggnader på 
fastigheter. Ändringar föreslås utföras för ett flertal fastigheter med befintliga byggnader som inte är 
planenliga enligt tidigare föreslagna planbestämmelser.

De ändringar som föreslås, där särskilda planbestämmelser införs, berör 12 fastigheter i något avse-
ende. Det gäller Överby 2:24, 2:27, 2:28, 2:38, 2:48, 2: 52, 2:71, 2:72, 2:76, 2:83, 2:86 och 2:87. För 
de flesta av dessa fastigheter påverkas möjligheten till fastighetsbildning. Övriga fastigheter saknar 
möjlighet till avstyckning beroende på låglänt läge och/eller fastighetsstorlek under 3000 kvm. Änd-
ringar av planbestämmelser föreslås för befintliga byggnader med avseende på storlek , nockhöjd 
och placering för att ge möjlighet för fastigheterna att utnyttja eventuell återstående byggrätt och 
för att ge möjlighet till avstyckning där sådan finns. För befintlig bebyggelse i övrigt som inte över-
ensstämmer med tidigare förslag till detaljplan finns, enligt plan- och bygglagen, rätt till pågående 
markanvändning, vilket  innebär att befintliga byggnader får finnas kvar även om de strider mot be-
stämmelserna i en ny detaljplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning
Antagandehandlingarna för planförslaget som godkändes av kommunstyrelsen 2017-06-08  har nu om-
arbetats. Tidigare ändringar som utförts efter den första och andra granskningen redovisas i det gemen-
samma granskningsutlåtandet för granskning nr 1 och 2, daterat 2017-05-24, som godkänts av kommun-
styrelsen inför antagandet. 

I detta tillägg till granskningsutlåtandet, efter granskning nr 1 och 2, redovisas de ändringar som föreslås 
inför den tredje granskningen mot bakgrund av Mark- och miljödomstolens dom, 2018-06-26. Det vill sä-
ga de ändringar som föreslås av planförslaget efter Mark- och miljödomstolens upphävande av kom-
munfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. 

De nu aktuella ändringar som föreslås av planförslaget bedöms innebära sådan väsentlig ändring av 
planförslaget som föranleder att en ny granskning, nr 3 i ordningen, genomförs för planförslaget enligt 5 
kap § 25 plan- och bygglagen, PBL 2010:900. Det gäller främst förändringar av planbestämmelser som 
berör utnyttjandegraden för huvudbyggnader och komplementbyggnader på fastigheter. I övrigt har 
mindre ändringar och kompletteringar av planen även utförts som inte påverkar detaljplanens innebörd. 

De ändringar som föreslås efter upphävandet av antagandebeslutet inför den tredje granskningen är i 
huvudsak följande:
Plankarta och planbestämmelser 

- Planbestämmelser tas bort och ändras angående – att befintliga byggnadsverk som tillkommit i 
laga ordning som inte överensstämmer med planbestämmelserna ska anses vara planenliga.  
Det gäller under rubriken Planbestämmelser, under rubriken Vattenområden för W1- område 
samt  under rubriken Utnyttjandegrad för e2.
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- Planbestämmelse tas bort under rubriken Markens anordnande (utformning av kvartersmark)  
angående att inom kors- och prickmarkerad mark i anslutning till strandlinjen får markens höjd 
inte ändras.

- Planbestämmelse ändras under rubriken Begränsningar av markens bebyggande för korsmarke-
rad mark till, Marken får med undantag för komplementbyggnader inte förses med byggnader.

- Planbestämmelsen ändras (e2) under rubriken Utnyttjandegrad så att ny bestämmelse, e1, anger 
största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader och befintlig bestämmelse, e2, anger största 
tillåtna sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnader och för en enskild komplement-
byggnad. Ändringen sker för alla fastigheter inom planområdet. 

- Planbestämmelsen ändras under rubriken Placering, utformning och utförande om trä som fa-
sadmaterial så att det framgår att den gäller för ny bebyggelse.

- Planbestämmelsen kompletteras under rubriken Placering, utformning och utförande om tillå-
ten takutformning, f1, så att även mansardtak tillåts.

- Planbestämmelsen förtydligas under rubriken Utnyttjandegrad för, d1 000, för vad som gäller vid 
fastighetsbildning vid överskriden byggrätt. 

- Ny planbestämmelse införs under rubriken Utnyttjandegrad, e3 000, som anpassas för befintliga 
huvudbyggnader som överskrider den  största tillåtna byggnadsarean om högst 200 kvm. Detta 
berör tre fastigheter.

- Ny planbestämmelse införs under rubriken Utnyttjandegrad, e4 000, som anpassas för ett flertal 
befintliga komplementbyggnader, där den största tillåtna byggnadsarean om 60 kvm för en en-
skild komplementbyggnad överskridits. Planbestämmelsen införs för sex befintliga komplement-
byggnader. Detta berör sex fastigheter. 

- Ny planbestämmelse införs under rubriken Placering, utformning och utförande , för Högsta 
nockhöjd i m över nollplanet i höjdsystem RH2000 för befintliga byggnader, som överskrider den 
generella nockhöjden om 9,5 m för huvudbyggnader respektive 4,5 m för komplementbyggna-
der. Detta berör sex fastigheter varav fyra både för huvudbyggnad och komplementbyggnad och 
resterande enbart för komplementbyggnad.

- Nya planbestämmelser införs under rubriken Placering, utformning och utförande för placering 
för befintliga byggnader som ligger nära fastighetsgränsen. Bestämmelsen, p1, minst 2 m från 
fastighetsgräns för huvudbyggnader och, p2 ,placering i fastighetsgräns för komplementbyggna-
der. Detta berör sju fastigheter varav sex enbart för komplementbyggnad.

- Planbestämmelse ändras under rubriken Administrativa bestämmelser för genomförandetid 
från 10 år till 15 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Tidigare angavs att genomföran-
detiden börjar senare för kvartersmarken för bostäder med hänsyn till utbyggnaden av VA inom 
planområdet.

Plan- och genomförandebeskrivning
- Förklaringar införs för föreslagna planbestämmelser. Planens syfte förtydligas.

- Karta över upplåtelse/överlåtelse av mark för allmän plats kompletteras angående Överby 2:76 
med anledning av uppdateringen av grundkartan. Kartan finns som bilaga 1 till plan- och genom-
förandebeskrivningen.

Övrigt
- Redaktionella ändringar och rättelser samt uppdateringar utförs av planhandlingarna. 
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- Ändringar av plan- och genomförandebeskrivningen utförs i enlighet med ändringar av plankar-
tan och planbestämmelser.

- Uppdaterad grundkarta införs. 

Stadsbyggnadsförvaltningen den  17 juni 2019

Paula Sund
Planarkitekt
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Detaljplan för Storäng östra, Dp 401
Vaxholms stad, Stockholms län

Granskningsutlåtande

Programsamråd
Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta 
förslag till detaljplan för Storäng. 

Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit ute på samråd enligt kommunstyrelsens plane-
ringsutskott beslut den 6 mars 2013 § 18 under tiden 5 april – 7 maj 2013. För att läsa mer om program-
samrådet hänvisas till samrådsredogörelsen för planprogrammet.

Samråd
I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskott beslut den 14 januari 2015 § 7 har samråd hållits 
om förslag till detaljplan. Samrådet har ägt rum under tiden den 8 februari – 20 mars 2015. 
Enskilda samrådsmöten har hållits med intresserade fastighetsägare, mötena finns sammanfattade i 
kortfattade minnesanteckningar. Under samrådet inkom 36 yttranden varav 20 st från fastighetsägare 
och boende inom området. För mer information om samrådet hänvisas till samrådsredogörelsen.

Granskning
Första granskningen
Efter samrådet för förslaget till detaljplan för Storäng, Dp 401, har detaljplanen delats upp på två detalj-
planer; detaljplan för Storäng östra (Dp 401) och detaljplan för Storäng västra (Dp 413). Dp 401 består av 
den del av det ursprungliga planområdet där det finns befintlig bostadsbebyggelse. Samrådsredogörel-
sen, daterad 2016-06-29, gäller för båda planförslagen. 

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 24 augusti 2016 § 35 har granskning 
hållits om förslag till detaljplan för Storäng östra, daterat 2016-06-29. Granskningen har ägt rum under 
tiden den 15 september- 6 oktober 2016. Information om granskningen har sänts till berörda sakägare 
enligt fastighetsförteckning. Granskningshandlingar har skickats till remissinstanser enligt sändlista. 
Handlingarna har under granskningstiden visats på receptionen i kommunhuset, Eriksövägen 27,  på 
stadsbiblioteket, Hamngatan 19B samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se.

Av sammanställningen nedan framgår att 29 yttranden har inkommit under tiden för den första gransk-
ningen. Av dessa yttranden har 18 inkommit från fastighetsägare och boende i området. Inkomna 
granskningsyttranden finns samlade i planakten, vilken går att ta del av på stadsbyggnadsförvaltningen. 

Andra granskningen
Efter granskningstiden har revidering utförts av planförslaget. 

I det reviderade planförslaget, daterat 2017-04-05, föreslås framför allt förändringar som berör strand-
skyddet inom planområdet. Anledningen är länsstyrelsens inkomna synpunkter. Ändringen är inte ovä-
sentlig varför planförslaget behöver sändas ut på ny granskning enligt 25 § 5 kap plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). I övrigt har mindre ändringar  och rättelser av planförslaget utförts med hänsyn till in-
komna synpunkter under den första granskningen. 
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Enligt beslut av kommunstyrelsens ordförande den 6 april 2017 ställdes planförslaget därför ut på nytt 
för ny granskning. Planförslaget har skickats ut på ny granskning under tiden den 12 april- 2 maj 2017 till 
samma samrådskrets som vid den första granskningen. De ändringar som utförts efter den första 
granskningen redovisades i plan- och genomförandebeskrivningen.

Information om den nya granskningen har sänts till berörda sakägare och remissinstanser enligt sändlis-
ta. Handlingarna har under granskningstiden visats på receptionen i kommunhuset, Eriksövägen 27,  på 
stadsbiblioteket, Hamngatan 19B samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se. Inkomna gransk-
ningsyttranden finns samlade i planakten, vilken går att ta del av på stadsbyggnadsförvaltningen.

Under den andra granskningen inkom 12 yttranden varav 6 från fastighetsägare inom planområdet. Ef-
ter granskningstiden inkom ytterligare ett yttrande. Inkomna granskningsyttranden finns samlade i plan-
akten, vilken går att ta del av på stadsbyggnadsförvaltningen. 

Totalt har under granskningen inkommit 41 yttranden. 29 yttranden under den första granskningen och 
12 yttranden under den andra granskningstiden. 

Efter granskningstiden för den andra granskningen har ett yttrande inkommit.

Efter den andra granskningen har rättelser och mindre korrigeringar utförts med anledning av inkomna 
synpunkter. Ändringarna efter första granskningen och andra granskningen redovisas på s. 31-32 respek-
tive s. 43- 44 i detta granskningsutlåtande. 

Nedan redovisas först inkomna yttranden från den första granskningen och därefter inkomna yttranden 
från den andra granskningen. Detta granskningsutlåtande är gemensamt för båda granskningarna.

Inkomna yttranden under den första granskningen

Remissinstanser och föreningar Anmärkning
G 1.  Länsstyrelsen i Stockholms län

G 2. E.ON Elnät Stockholm AB Ingen erinran
G 3. Stockholms Läns museum
G 4. Trafikförvaltningen Ingen erinran
G 5. Resarö vägförening
G 6. Trafikverket
G 7. Lantmäteriet
G 8. Roslagsvatten AB
G 9. Naturskyddsföreningen
G 10. SPF Seniorerna i Vaxholm Ingen erinran
G 11. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, SRMH

Fastighetsägare, boende och övriga Anmärkning
G 12. Fastighetsägare till Överby 2:20
G 13. Fastighetsägare till Överby 2:83
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G 14. Fastighetsägare till Överby 2:96
G 15. Fastighetsägare till Överby 2:38 2 st yttranden
G 16. Fastighetsägare till Överby 2:31
G 17. Fastighetsägare till Överby 2:37
G 18. Fastighetsägare till Överby 2:92
G 19. Fastighetsägare till Överby 2:86
G 20. Fastighetsägare till Överby 2:21
G 21. Fastighetsägare till Överby 2:89
G 22. Fastighetsägare till Överby 2:26
G 23. Fastighetsägare till Överby 2:33
G 24. Fastighetsägare till Överby 2:52 2 st yttranden
G 25. Fastighetsägare till Överby 2:36
G 26. Fastighetsägare till Överby 2:78
G 27. Fastighetsägare till Överby 2:72
G 28. Fastighetsägare till Överby 2:23
G 29. Fastighetsägare till Överby 2:30

Inkomna yttranden under den andra granskningen, (NG)

Remissinstanser och föreningar Anmärkning
NG 1. 1 Länsstyrelsen i Stockholms län

NG 2. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, SRMH Tillstyrker
NG 3. Trafikverket
NG 4. Villaägareföreningen i Vaxholm
NG 5. Naturskyddsföreningen i Vaxholm
NG 6. Resarö bygdeförenings plangrupp

Fastighetsägare, boende och övriga Anmärkning
NG 7. Fastighetsägare till Överby 2:52
NG 8. Fastighetsägare till Överby 2:73
NG 9. Fastighetsägare till Överby 2:38
NG 10. Fastighetsägare till Överby 2:20, 2:27, 2:71, 2:82, 2:88, 2:97
NG 11. Fastighetsägare till Överby 2:86
NG 12. Fastighetsägare till Överby 2:48 
NG 13. Fastighetsägare till Överby 2:21 och 2:86 Inkom efter 2 maj 

I detta dokument redovisas först inkomna synpunkter under den första granskningen och därefter syn-
punkter som framförts under den andra granskningen.

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning av och kommentarer till inkomna syn-
punkter under den första granskningen
Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i kur-
siv stil. Kontorets svar markeras med indragen vänstermarginal. 
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G 1. Länsstyrelsen i Stockholms län: 
Sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen 
kommer att pröva kommunens beslut och upphäva detaljplanen, med stöd av 11 kap. 11 § PBL, under för-
utsättning att nedanstående synpunkter avseende strandskydd, geotekniska förhållanden och översväm-
ningsrisk beaktas.

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Strandskydd
Upphävande av strandskydd på land
I samrådsskedet framförde Länsstyrelsen att  den del av marken som skulle få tas i anspråk inom strand-
området borde begränsas och regleras på ett tydligare sätt för att strandskyddet ska kunna upphävas. 
Länsstyrelsen angav även att för att kunna göra en bedömning behöver planförslaget bl.a. kompletteras 
med någon form av dokumentation/illustration, förslagsvis fotografier som ger en förståelse för områ-
dets förutsättningar. Länsstyrelsen ansåg även att det är viktigt att olika förutsättningar i området lyfts 
fram, såsom bedömning av hemfridszon, allemansrättsligt tillgänglig mark och naturvärden.
Länsstyrelsen ser positivt på de ändringar samt kompletteringar som gjorts till planförslaget sedan sam-
rådsskedet. Länsstyrelsen har på nuvarande underlag inga synpunkter på förslaget för upphävande av 
strandskyddet på land.

Upphävande av strandskydd i vatten
Länsstyrelsen vill framhålla att ett upphävande av strandskydd, W inte behövs för de befintliga bryggorna 
i vattnet och anser istället att strandskyddet bör ligga kvar inom planens vattenområden (W1, WV1 och 
WV2) så att tillkommande åtgärder i vattenområdet prövas genom dispens. Genom att upphäva strand-
skyddet vill Länsstyrelsen även upplysa kommunen att det kommer att vara svårt att följa upp och be-
gränsa tillkommande bryggor och liknande utan bygglov; då ett upphävande i sig innebär en generös möj-
lighet för åtgärder i vattenområdet.

Länsstyrelsen anser i övrigt att för att kunna upphäva strandskyddet i vattenområdet för brygga/bryggor 
behöver det visas på alternativt tydliggöras att bryggorna är lagligen uppförda eller tillkomna före strand-
skyddslagstiftningen.

Hälsa och säkerhet
Geotekniska förhållanden
Enligt SGI (Sveriges geotekniska institut) kan det finnas risk för ras och skred i området där planområdet 
ligger. Även i planhandlingarna framgår att delar av planområdet kan anses vara utsatt för ras och skred, 
samt att det är markägarens ansvar att utföra och bekosta en geoteknisk undersökning. Länsstyrelsen 
saknar en bedömning av hur stor denna risk är, samt hur ras och skred kan påverka annat inom planom-
rådet än enbart grundläggningen för enskild byggnad. Risk för ras och skred behöver bedömas inom hela 
planområdet under planprocessen.

Översvämningsrisk
Enligt Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stock-
holms län (Fakta 2015:14) behöver ny bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt placeras 
ovanför nivån +2,70 meter enligt RH 2000. I planhandlingarna anger kommunen att rekommendationen 
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är +2,65 meter (RH 2000). Antingen bör planhandlingarna ändras till +2,70 meter eller så behöver kom-
munen motivera varför avsteg kan göras.

Formalia
Länsstyrelsen ser positivt på att detaljplanen delats upp i två till granskningsskedet.

SBF:s kommentar:
Strandskyddet ligger kvar inom vattenområdena betecknade med W, öppet vattenområde; 
W1, vattenområde med bryggor och W2, öppet vattenområde med ledningar under vattnet. 

Strandskyddet föreslås däremot upphävas för vattenområdena betecknade med WV1, vatten-
område för brygga med båtplatser respektive WV2, vattenområde för brygga med båtplatser 
med allmänna ledningar under vattnet. 

Planhandlingarna kompletteras angående risk för ras och skred inom planområdet. 

Planhandlingarna ändras till +2,70 m över nollplanet i höjdsystem RH2000 vad gäller lägsta 
grundläggningsnivå i enlighet med Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundlägg-
ningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län (Fakta 2015:14).

Remissinstansernas synpunkter 

G 2. E.ON Elnät Sverige AB: 
Ingen erinran

G 3. Stockholms Läns museum:
Stockholms läns museum vidhåller att exploateringsgraden är högre än vad som kan
anses lämpligt ur ett kulturmiljöperspektiv. l övrigt inga synpunkter.

SBF:s kommentar:
Den föreslagna förtätningen inom planområdet bedöms utgöra en rimlig avvägning mellan 
allmänna och enskilda intressen med avseende på kulturmiljön.

G 4. Trafikförvaltningen:
Ingen erinran

G 5. Resarö vägförening:
1. Breddning av Metspövägen mellan Resarövägen och Långrevsvägen. Höjning/breddning av vägmar-
ken är för vår del ett omfattande arbete och medför en hög kostnad.
De har i sina stadgar att  "RVF förvaltar vägar och belysning” ej bygger väg eller vändplaner.

2 . Dp 401 Storäng-bilaga 1 ”förslag till upplåtelse av mark” ser de som ett omfattande projekt som de 
önskar möta er för att diskutera hela omfattningen av. 

3. Förankring hos Lantmäteriet med ”förrättning av Storäng östra” med möte och information om utfö-
randet.

280



 Granskningsutlåtande 
2017-05-24

Änr 2012/10023.214
6 av 45

4. U2 områdets omfattning Storäng östra är ej beskrivet i granskningsärendet.

5. Hela sidan 45 avseende Ytterby ga:2, Resarö vägförening i plan- och genomförandebeskrivningen till 
planförslaget önskar de ett möte om för att klargöra sina synpunkter Det är säkert flera detaljer som be-
höver diskuteras i detaljplanerna, som blir aktuella under resans gång.

SBF:s kommentar:
Detaljplanerna för Storäng östra och Storäng västra möjliggör en breddning av Metspövägen. 
PM-trafikutredning,  tillfart från  Metspövägen, har utförts av Structor Mark Stockholm AB, 
2013-03-26. I denna antogs utfart via Metspövägen ske för bostäder i både östra och västra 
Storäng. I trafikutredningen anges att befintlig utfart kan behållas med trafiksäkerhetshöjan-
de åtgärder.  I nu aktuella detaljplaner för Storäng föreslås en ny infart för Storäng västra, Dp 
413. Detta innebär att trafikflödet på Metspövägen beräknas omfatta endast befintliga bo-
städer och nya avstyckningar från dessa inom nu aktuell detaljplan för Storäng östra. Behovet 
av att bredda Metspövägen minskar därmed men möjligheten finns kvar att bredda Metspö-
vägen vid utfarten mot Resarövägen i detaljplanen för Storäng östra.   

Förslagen till upplåtelse av mark berör befintliga bostadsfastigheter där befintliga vägar in-
kräktar på fastigheterna. Det innebär att vägarnas körbana redan går över dessa fastigheter 
dvs marken används redan som väg. Förslaget till upplåtelse bekräftar därmed endast befint-
liga förhållanden. All fastighetsreglering inom allmän plats med enskilt huvudmannaskap ini-
tieras och bekostas av Resarö vägförening. 

Förrättning för Storäng hos Lantmäteriet söks av Resarö vägförening för de delar som berör 
vägföreningen.

Planbestämmelse för u-område utgår, då område för allmänna underjordiska ledningar på 
kvartersmark saknas inom planområdet för Storäng östra.

Kommunen och Resarö vägförening har träffats, 2017-02-15, med anledning av vägförening-
ens  yttrande över förslagen till detaljplan för Storäng östra och västra. Genomgång av de de-
lar av plan- och genomförandebeskrivningen, som nämns i vägföreningens yttrande har där-
för kunnat göras. 

G 6. Trafikverket:
För åtgärder som direkt berör väg 1003 ska avtal tecknas före planens antagande mellan Trafikverket 
och kommunen. Trafikverket ska ges möjlighet att granska och godkänna underlag och ritningar. 
För åtgärder på eller i anslutning till Trafikverkets anläggningar är det aktuellt för Trafikverket att beva-
ka genomförandet, genom ett bevakningsärende. Trafikverket har inga avsatta medel för åtgärder som 
aktualiseras av aktuell detaljplan varför dessa behöver belasta kommun eller exploatör.
I övrigt har Trafikverket har inget ytterligare att erinra.

SBF:s kommentar:
Avtal avses tecknas angående åtgärder som berör, väg 1003, Resarövägen vid korsningen 
med Metspövägen.
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G 7. Lantmäteriet:                                                                                                                                   
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att ändring av ovanstående detaljplan har vunnit laga kraft, är 
att med stöd av detaljplanen överföra mark genom fastighetsreglering, ompröva gemensamhetsanlägg-
ningar, bilda/ev. upphäva servitut, och bilda ledningsrätt.

Plankartefråga
Borde byggnaden på Överby 2:24, den som står vid vattnet finnas med helt under W1-område eller helt 
under W-område ? 

Fastighetsrättsliga frågor
Under huvudrubriken "Lantmäteriförrättning" står att ersättning kan utgå vid ändring eller upphävande 
av servitut mellan olika fastighetsägare. Ersättning kan även utgå vid nybildning av servitut och då an-
läggningslagen nyligen ändrats bör det framgå att ersättning även kan utgå vid bildande, ändring samt 
även upphävande av gemensamhetsanläggning.

Delar av planen som bör förbättras.
Grundkartan bör inte vara äldre än 3 månader.

SBF:s kommentar:
Plankartan justeras angående Överby 2:24, så att byggnaden på Överby 2:24 vid vattnet lig-
ger inom W1-området.

Komplettering utförs av plan- och genomförandebeskrivningen under rubriken ”Lantmäteri-
förrättning” angående ersättning  vid nybildning av servitut och vid bildande, ändring samt 
upphävande av gemensamhetsanläggning.

Grundkarta ska finnas enligt PBL 5:8 (2010:100), om det inte är uppenbart obehövligt. Enligt 
PBL framgår inte hur aktuell en grundkarta ska vara. Grundkartan kommer dock att ses över 
inför antagande av detaljplanen.

G 8. Roslagsvatten AB:
Plankarta
Plankartan bör kompletteras med z-områden för diken på båda sidor utmed alla vägar utom för Nätsti-
gen, där det räcker med det som redan finns på plankartan.

Vändmöjlighet för avfallsfordon behöver säkerställas vid den östra småbåtshamnen mellan fastigheter-
na Överby 2:72 och 2:24.

Av plankartan framgår inte huruvida Nätstigen övergår i lokalgata med ”rundmatning” eller vändplan. 
Det behöver säkerställas att det vid behov finns vändplats alt rundkörningsmöjlighet för avfallsfordon 
som levererar service till 2:21.

Plan- och genomförandebeskrivning
Stycket angående Resarö vägförening känns felplacerat under rubriken Ekonomiska frågor och flyttas 
lämpligen till under rubriken Tekniska anläggningar-Dagvatten. Den andra meningen föreslås förtydligas 
enligt följande: ”Om åtgärden är av sådan art att en förrättning krävs, d.v.s. att åtgärden idag inte om-
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fattas av gällande anläggningsbeslut, kan detta begäras av huvudmannen, d.v.s. Resarö vägförening, del-
tagande enskild fastighetsägare eller av kommunen. Lantmäteriet prövar ansökan mot detaljplanen och 
berörd lagstiftning.”

Under rubriken Vatten och avlopp, första stycket, under Ekonomiska frågor blir det ännu tydligare om 
”... vid varje tillfälle gällande VA-taxa…” byts ut mot ”..vid varje tidpunkt gällande VA-taxa..”

Under rubriken Vatten och avlopp, första stycket, under Ekonomiska frågor. Byt ut Vaxholmsvatten mot 
Roslagsvatten i meningen ”För specialfall där eget vatten kan användas även i fortsättningen gäller lägre 
brukningsavgifter. Kontakta Vaxholmsvatten AB för närmare information.” 

Under rubriken Vatten och avlopp , andra stycket, under Ekonomiska frågor ändras första meningen till 
”I de fall additionsbostad inrättas i enlighet med planen, t ex ”Attefallshus”, tillkommer anläggningsav-
gift enligt gällande VA-taxa”. Detta är en bättre formulering eftersom även tomtyteavgiften kan komma 
att öka vid ytterligare en lägenhet.

Under rubriken Dagvatten under Tekniska frågor. Det skulle kunna tydliggöras ännu bättre att det är en-
skild dagvattenhantering som avses. Genom att skriva att fastighetsägarna inte kommer att erbjudas nå-
gon förbindelsepunkt, så ska dagvatten omhändertas inom den egna fastigheten. Det framgår redan nu, 
men man kan underlätta för en mer allmänkunnig läsare genom att formulera om sig. Till exempel kan 
man komplettera med tabell 6 från dagvattenutredningen utförd av Sweco, 2013-10-31, se bilaga 1, 
över de olika alternativ som föreslås för de olika typområdena. 

SBF:s kommentar:
Z-områdena för diken i anslutning till vägar inom planområdet för Storäng östra har utförts i 
enlighet med dagvattenutredningen för Storäng (Sweco, 2013). Det gäller Nätstigen och del 
av Metspövägen. Inga ytterligare z-områden föreslås. 

Kontakt har tagits med Roslagsvatten AB angående möjlighet till vändplaner för sopbilar. 
Plankartan kompletteras angående vändplaner. 

Justering av plan- och genomförandebeskrivningen görs i enlighet med Roslagsvatten AB´s 
framförda synpunkter angående texter om vatten och avlopp. Komplettering och justering 
görs även av avsnitt om dagvatten.

G 9. Naturskyddsföreningen:        
Vi har tidigare lämnat synpunkter under programskedet och samrådet och dessa kvarstår. I detta yttran-
de kompletterar vi och sammanfattar vi våra synpunkter.

Strandskydd
Naturskyddsföreningen är djupt oroad över utvecklingen i Vaxholm där allt mer av stränderna tas i an-
språk.
Naturskyddsföreningen delar inte Stadsbyggnadsförvaltningens syn att strandskyddet per automatik be-
höver upphävas inom kvartersmark vid detaljplanering. Naturskyddsföreningen hävdar att om kommu-
nen begär upphävande av strandskyddet, måste även planbestämmelser införas som i så stor utsträck-
ning som möjligt motverkar de negativa konsekvenser som blir följden för växt- och djurliv.
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Som skäl för upphävande av strandskyddet anges ”att området redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”. Detta är felaktigt, eftersom strandskydds-
reglerna kan ge ett visst fortsatt skydd för växt- och djurliv, även om området är ianspråktaget och växt- 
och djurliv påverkats till en del.
Ett alternativ till att behålla strandskyddet skulle kunna vara att införa prickmark i strandzonen, det vill 
säga att inte tillåta några nya byggnader. - (Stadsbyggnadsförvaltningens notering: stycket flyttat från 
naturskyddsföreningens yttrande i granskningsutlåtandet för Dp 413).

Bryggor
I granskningsförslaget föreslås upphävande av strandskyddet för ett område runt en planerad brygga, 
men att strandskyddet behålls i naturområdet innanför bryggan…….. (Stadsbyggnadsförvaltningens no-
tering: stycket flyttat till naturskyddsföreningens yttrande i granskningsutlåtandet för Dp 413).

Eftersom strandskyddet behålls i vattnet, måste dispens sökas vid anläggning av bryggor. Naturskydds-
föreningen anser att dispensansökningar måste prövas restriktivt, så att frikostiga dispenser inte ytterli-
gare underminerar biologisk mångfald och ekologisk status längs stränderna i området. Planförslagets 
beskrivning att ”områdets stränder är relativt naturliga med endast enstaka bryggor” kan visserligen 
ifrågasättas, men för att områdets naturvärden och karaktär inte ska undermineras är det viktigt att se 
till att exploateringsgraden inte ytterligare ökas. Därför finns det ingen som helst anledning att öppna 
för att tillåta mer än en brygga per fastighet. - (Stadsbyggnadsförvaltningens notering: stycket flyttat 
från naturskyddsföreningens yttrande i granskningsutlåtandet för Dp 413).

Cykelväg
För närvarande sträcker sig cykelvägen från Ytterby mot Engarn genom planområdet. Den är väl avskild 
från Resarövägen vilket ger en angenämare och mer avstressad upplevelse av cykelfärden än den nya 
dragning som föreslås.  Enligt samrådsredogörelsen bedömer kommunen ”att en ny dragning av cykelvä-
gen längs Resarövägen skulle vara genare och förbättra möjligheterna att öka andelen som transporte-
rar sig med cykel eller till fots istället för med bil.”

Om argumentet genare väg skulle stämma krävs att hela sträckan mellan Engarn och Resarö mitt dras 
längs Resarövägen, men detta område ligger utanför planområdena för Storäng, och för närvarande 
finns inte sådana planer. 
Således riskerar vi att hänvisas till provisoriska lösningar under en lång tid framåt. Naturskyddsförening-
en anser därför att detaljplanen måste behålla cykelvägen genom området, i stort sett enligt nuvarande 
dragning. 

SBF:s kommentar:
Upphävande av strandskydd i vattnet för W1-område kommer inte att föreslås, vilket gör att 
strandskyddsdispens krävs för att anlägga brygga inom vattenområde som redovisas 
som W1, vattenområde med bryggor. I planförslaget anges en brygga per fastighet vilket 
framgår av planbestämmelsen för W1, vattenområde med bryggor.

I planförslaget för Storäng västra, Dp 413, anges befintlig gång- och cykelväg, Långrevsvägen, 
som prickmark dvs mark som inte får bebyggas och att marken ska vara tillgänglig för allmän-
na ledningar. Ny cykelväg planeras utmed Resarövägen utanför detaljplanerna för Storäng 
östra, Dp 401, och Storäng västra, Dp 413. Cykelvägen hanteras inte inom dessa detaljplaner, 
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då den ligger inom Trafikverkets vägområde. Den planeras längs Resarövägen utanför Sto-
räng och privata fastigheter. 

G 10.  SPF seniorerna i Vaxholm
Ingen erinran.

G 11. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, SRMH:
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssyn-
punkt, att tillstyrka förslag till detaljplan för Storäng östra.

Nämnden beslutar att godkänna kontorets tjänsteutlåtande som ett underlag för det fortsatta planarbe-
tet. Nedan framgår kontorets synpunkter.

SRMH anser att det finns ett behov av att i detalj planera och förbättra den befintliga dagvattenhante-
ringen inom planområdet eftersom stora delar av befintlig mark är så finkornig (gyttja och lera) att den 
snarare håller kvar vatten. Det dagvatten som uppkommer inom området bör omhändertas lokalt med 
infiltration eller renas och fördröjas enligt befintlig dagvattenutredning (utförd av Sweco environment 
AB, 2013-10-31) innan det leds vidare till Kodjupet. Inget dagvatten som uppkommit utanför planområ-
det ska ledas dit.

Planerade båtuppläggningsplatser inom området kan innebära föroreningsrisk.

Området är klassat som högriskområde för radon.

SBF:s kommentar:
Enligt utförd dagvattenutredning av Sweco Environment AB, 2013, avses dagvattnet som 
uppkommer inom planområdet omhändertas lokalt med infiltration eller renas och fördröjas 
innan det leds vidare i befintliga diken mot Kodjupet. 

Inom planområdet planeras inte några särskilda båtuppläggningsplatser. Det rör sig om be-
fintliga områden, lastageplatser och områden för bryggor med båtplatser. I planförslaget 
anges på land, V1, småbåtshamn som ligger inom Överby s:4 samt för vattnet utanför WV1, 
vattenområde för brygga med båtplatser och WV2 vattenområde för brygga med båtplatser 
med allmänna ledningar under vattnet. 

För mark med hög radonrisk krävs ett radonsäkert utförande av byggnader så att  
gränsvärdet för radon inte överskrids.

Synpunkter från föreningar, fastighetsägare, boende och övriga

G 12. Fastighetsägare till Överby 2:20: 

Enligt kartbild är föreslagen tomtstorlek vid styckning  på: Överby 2:20, 2000 kvm och på Överby 2:37, 
1500 kvm. Ingen av tomterna har en "riktig" sjötomt utan endast sjökontakt. Överby 2:20 har 4 meter 
sjökontakt och Överby 2:37 mer än 8 meter sjökontakt.
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Därför anser jag att Överby 2:20 och Överby 2:37 ska få möjlighet att stycka till 1500 kvm tomter ELLER 
att bägge tomterna får stycka i 2000 kvm tomter.

SBF:s kommentar:
I detaljplanen för Storäng östra medges avstyckning för nya fastigheter om minst 1500 kvm 
respektive 2000 kvm, där marken har ansetts vara lämplig för bostadsbebyggelse. Enligt plan-
förslaget för Storäng östra anges för fastigheten Överby 2:20 en minsta tomtstorlek om 2000 
kvm och för Överby 2:37 en minsta tomtstorlek om 1500 kvm. Nybildade fastigheter ska vara 
lämpade för sitt ändamål med avseende på bl a belägenhet, storlek, väg och VA. Ansökan om 
avstyckning görs till Lantmäteriet och prövas i en lantmäteriförrättning.

G 13. Fastighetsägare till Överby 2:83:
I det nya planförslaget för Storäng östra har det tillkommit en begränsning om att anordna körbar 
utfart från vår fastighet mot Lillängsvägen. I ett pågående bygglovsärende  sedan april månad 2016 av-
seende fastigheten Överby 2:83, ansöks om att få anordna körbar utfart mot just Lillängsvägen.
Grund för detta är att:
Den naturliga angöringen till vår fastighet idag, är efter tillkomsten av Lilläng, via Lillängsvä-
gen.                        
Vår fastighet är redan ansluten till kommunalt VA via Lilläng. Anslutningspunkten  för vårt VA 
samt vår LPS pump, ligger placerade i/vid Lillängsvägen.
Våra sopkärl står placerade vid Lillängsvägen, efter krav från Roslagsvatten, på grund av arbetsmil-
jökrav.
Även för Räddningstjänsten torde en anslutning via Lillängsvägen vara både snabbare och säkrare.
Det vägservitut vi har idag över fastigheten Överby 2:21 kommer att kvarstå, då det är vår angö-
ring till Storängs gemensam brygga via Nätstigen och Långrevsvägen. Vi avser att kvarstå i Sto-
rängs villaägareförening samt också kvarstå som medlemmar i Resarö Vägförening.

Undertecknade fastighetsägare önskar att bestämmelsen om att körbar utfart inte får anläggas, tas bort 
vid fastigheten i den delen som vetter mot Lillängsvägen.

SBF:s kommentar:
Planbestämmelse angående körbar utfart tas bort från plankartan vid plangränsen i öster 
mot detaljplan för Lillängsområdet. 

G 14. Fastighetsägare till Överby 2:96:
 Erinran redogjord för i Samrådsredogörelse för fastighet Överby 2:20 var en gruppyttran påskri-

ven av oss samt flera fastighetsägare i Storäng. Det saknas som ”erinran” i redogörelsen för Dp 
401

 Andel av fastighet 2:96 som anges som prickad mark bör minskas till höjdkurva +2,65 m och geo-
logiska undersökningar i varje enskilt fall bör begränsa eventuella framtida byggnationer

 Befintlig del av fastighet 2:96 för garage på föreslagen prickad mark bör tydliggöras
 Ersättning för ianspråktagande av fastigheten Överby 2:96 bör specificeras innan detaljplan kan 

godkännas.

SBF:s kommentar:
Information om gruppyttrande noteras. 
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För fastigheten Överby 2:96 anges korsprickad mark fram till ca + 3,0 m i höjdsystem RH 
2000 samt prickmark utmed angränsande vägar i likhet med övriga fastigheter inom planom-
rådet. 

Vid planläggning ska  bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hän-
syn till bland annat risken för översvämning (2 kap 5 § plan-och bygglagen (2010:900, PBL). 
Vidare ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena 
är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov (3 kap 1 § 
miljöbalken, MB). Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta en detaljplan om 
beslutet medför att en bebyggelse blir olämplig i förhållande till risken för översvämning 
(11 kap 10-11 § PBL). 

Lägsta grundläggningsnivå för nya bostäder i Vaxholms stad anges med hänsyn till översväm-
ningsrisken till + 2,70 m över nollplanet i höjdsystem RH 2000 enligt Länsstyrelsens rekom-
mendationer. Syftet med rekommendationerna är att säkerställa att ny bebyggelse inte ska 
bli olämplig i förhållande till framtida översvämningsrisker. Denna lägsta grundläggningsnivå 
framgår som planbestämmelse i förslaget till detaljplan för Storäng östra. Det innebär att nya 
bostäder inte är lämpliga under denna nivå med hänsyn till översvämningsrisken. I plan- och 
genomförandebeskrivningen  står mer att läsa om översvämningsrisken i avsnittet ”Över-
svämning”. Angående översvämningsrisk, se även Länsstyrelsens yttrande under G1. 

På plankartan är garage på fastigheten Överby 2:96 beläget inom korsprickad mark dvs mark 
där endast komplementbyggnader får uppföras. Garage räknas som komplementbyggnad.

Förslagen till upplåtelse av mark berör befintliga bostadsfastigheter där befintliga vägar in-
kräktar på fastigheterna. Det innebär att vägarnas körbana redan går över dessa fastigheter 
dvs marken används redan som väg. Vägen har redan ianspråktagit en mindre del av fastighe-
ten. Förslaget till upplåtelse av mark bekräftar därmed endast befintliga förhållanden. All fas-
tighetsreglering inom allmän plats med enskilt huvudmannaskap initieras och bekostas av Re-
sarö vägförening.  

G 15. Fastighetsägare till Överby 2:38 (två liknande yttranden inkom vid första granskningen):
Synpunkter framförs gällande den begränsade delen av strandlinjen med upphävt strandskydd för sjö-
tomter som dessutom ianspråktagit stranden, alternativt erhålla dispens för uppförande av en brygga 
per nybildad sjöfastighet. De påkallar vissa missförstånd såsom det beskrivs i granskningsförslaget. De 
vill även att bygglovsstoppet, som beskrivs som 24 mån från dp 401 vunnit lagakraft begränsas. Bygglov 
ska medges senast 2018-10-01 dvs samma dag som avloppsanläggningen ska vara klar.

Angående två bryggor i granskningsförslaget
I planförslaget anges att Överby 2:38 har 2 st bryggor, men så är icke fallet. Den U-formade gemensam-
ma bryggan med grannfastigheten Överby 2: 92 uppfördes på 70-talet. Då omarbetades även strandlin-
jen och ny gräsmatta anlades. Bryggan förlängdes och breddades ca år 2003/2004 och samtidigt ansök-
tes om bygglov för en bastu. Året då vattnet steg till 1,20 över medelvattenståndet förstördes bastuns 
trossbotten och bygglov söktes då för att flytta bastun västerut och samtidigt höja upp den. Detta bevil-
jades 2008-06-10. Allt är uppfört med tillstånd, bryggan förlängdes och breddades tidigare vid en större 
renovering. Två bryggor är ej uppförda.
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Angående upphävande av strandskyddet för vår sjöfastighet och övriga med liknande förutsättningar
Länsstyrelsen menar inte att de få sjöfastigheter som kan bildas inte ska få samma förutsättning att an-
lägga brygga som inom andra detaljplaner på Resarö. Länsstyrelsen ber kommunen att bättre beskriva 
de enskilda förhållanden som gäller för berörda fastigheter enligt samrådsredogörelsen. För fastigheten 
Överby 2:38 visas bild med gräsmatta ända fram till strandbrynet. Terrasseringar och hela strandlinjen 
har höjts från strandlinjen till den vita muren.

De menar att de påtagligt har tagit stranden i anspråk över hela dess bredd. Dessutom finns en sjövär-
meanläggning som ligger på botten. För tillsyn av denna anläggning behövs en andra brygga någonstans 
mittemellan bastubyggnaden och bryggan väster om Överby 2:38. Det växer en del vass längst västerut. 
De anger att de varit försiktiga med att bearbeta vassen, då sjövärmeanläggningen ligger där. Fisken 
trivs inte med de nerkylda slangarna. 

Innebörden med strandskydd för att begränsa att landområden tas i anspråk på ett icke önskvärt sätt är 
bra. l deras fall har hela sjötomten utvecklats under decennier. De menar att den strandremsa man be-
gränsar i detta planförslag endast diskriminerar denna sjöfastighet i jämförelse med vissa inom samma 
strandlinje och gentemot övriga sjötomter som detaljplanerats på Resarö t ex , i Dp 381. De ser ingen 
praktiskt samhällelig vinst med att göra så, då strandremsan endast kan nyttjas av dem.

Planförslaget medger nya sjöfastigheter men omfattar inte behovet av brygga för dessa. Sjöfastigheter 
och särskilt då sådana med tomtstorlek över > 1500 kvm har egen brygga i Vaxholm. Nya sjöfastigheter 
bör få samma möjlighet att utöva fritidsfiske från sin egen brygga, båtliv, vattenaktiviteter och bad som 
andra sjöfastigheter i Vaxholm av liknande storlek. 

Länsstyrelsen skriver i sitt svar till kommunen vid samrådet att : 
”Om strandskyddet upphävs finns risk att strandzonen väsentligt förändras t.ex. med trädgårdsanlägg-
ningar, uteplatser, terrasseringar och gräsmattor som når ned till strandlinjen. Om så sker finns det ock-
så risk för att naturliga infiltrationsytor och/eller vegetation försvinner, vilket gör att mängden närsalter 
och gifter som spolas ut i vattnet ökar. SGU:s jordartskarta visar att strandbrynet ofta består av lera och 
morän som är känsliga och lätt läcker finkornigt material till angränsande vatten. Länsstyrelsens analy-
ser visar också att risken för stranderosion påverkas på grund av båttrafik Det är därför angeläget att 
strandområdet lämnas så opåverkat och naturligt som möjligt”. Samtidigt medger Länsstyrelsen att ” 
Den enskildes intresse av att uppföra bryggan ska väga tyngre än områdets strandskyddsvärden  ”. 
Som de uppfattar det beskriver Länsstyrelsen den naturliga evolutionen för en sjöfastighet. Det finns ett 
naturligt behov att vårda, anlägga, utveckla sin sjöfastighet. Väldigt många av Resarös sjöfastigheter pas-
sar in på beskrivningen. 

Enligt samrådsredogörelsen vidhåller Länsstyrelsen synpunkten från tidigare planetapper i Vaxholm, att 
möjlighet till brygga bör begränsas till högst en brygga per fastighet. De förstår med detta att en nybil-
dad sjöfastighet, precis som inom andra detaljplaner på Resarö som t ex i DP 381, bör få anlägga en ny 
brygga per nybildad sjöfastighet. Som granskningsförslaget ser ut just nu diskriminerar det DP 401 jäm-
fört med t ex  DP 381. 

De menar att deras sjöfastighet bör få upphävt strandskydd över hela strandlinjen alternativt dispens för 
att uppföra en brygga per nybildad sjöfastighet då brygga saknas.

SBF:s kommentar:

288



 Granskningsutlåtande 
2017-05-24

Änr 2012/10023.214
14 av 45

På bilden i plan- och genomförandebeskrivningen ser det ut som två bryggor nära varandra, 
varav den ena bryggan är del av den gemensamma u-formade bryggan och den andra häst-
skoformad. I plan- och genomförandebeskrivningen anges en brygganläggning.

Bygglov kan ansökas om före genomförandetiden påbörjats, men att genomförandetiden in-
te har börjat löpa kan utgöra hinder mot bygglov. Möjligheten att lämna bygglov avgörs vid 
bygglovsprövningen. 

Strandskyddet avses ligga kvar för område W1, vattenområde med bryggor. Det innebär att 
upphävande av strandskydd för vattenområden för bryggor utmed bostadsfastigheter inte 
föreslås i detaljplanen för Storäng östra, Dp 401. Förslaget innebär en ändring av gransk-
ningsförslaget till detaljplan mot bakgrund av Länsstyrelsens granskningsyttrande (G 1). Läns-
styrelsen anser att strandskyddet bör ligga kvar inom planens vattenområden som W1. Detta 
innebär att strandskyddsdispens krävs för att få uppföra brygga för fastighet som gränsar di-
rekt till vattenområde. För att en dispens ska beviljas krävs att det finns särskilda skäl enligt 
miljöbalken 7 kap § 18 c. 

Beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna, dvs strandskyddsdispens, kan inte be-
viljas i en detaljplan, då prövningen sker i annan ordning enligt 7 kap miljöbalken. Strand-
skyddsdispens beslutas av kommunen, men beslut om strandskyddsdispens prövas även av 
Länsstyrelsen. Av Länsstyrelsens samrådsyttrande framgår att enskilda bryggor ska prövas re-
striktivt och vid prövningen görs en avvägning mellan strandskyddsintresset och den enskil-
des intresse av att få uppföra en brygga. Av Länsstyrelsen samrådsyttrande framgår att ”Den 
enskildes intresse av att uppföra bryggan ska väga tyngre än områdets strandskyddsvärden, 
dvs. dess långsiktiga betydelse för allmänhetens friluftsliv och den biologiska mångfalden. Av 
detta följer att det finns en stor risk för att dispens inte alltid kan medges, trots de föreslagna 
bestämmelserna…” Det måste föreligga särskilda skäl enligt  § 18 c i 7 kap miljöbalken för att 
dispens ska kunna medges. Detta innebär att strandskyddsdispens inte alltid kan medges. An-
gående strandskydd, se även Länsstyrelsens granskningsyttrande under G 1.

En möjlighet att tillgodose fastigheters behov av båtplats och brygga är att ansöka om servi-
tut för detta ändamål, ett avtal mellan två fastigheter angående rätten att nyttja en brygga. 
Servitut kan antingen bildas genom en lantmäteriförrättning eller en överenskommelse mel-
lan fastighetsägare. Servitut kan sökas i samband med ansökan om avstyckning. En annan 
möjlighet är att bilda en gemensamhetsanläggning för en brygga för flera fastigheter tillsam-
mans.  En gemensamhetsanläggning bildas genom en anläggningsförrättning hos Lantmäteri-
et. På detta vis skulle behovet av båtplats och brygga kunna tillgodoses för fastigheter som 
saknar brygga. Det kan göras i samband avstyckningsåtgärder. Strandskyddsdispens krävs.

G 16. Fastighetsägare till Överby 2:31:
De  vidhåller i stort tidigare kommentarer lämnade under planarbetet och vill särskilt trycka på vikten av 
att bevara Storängs karaktär, en ganska unik skärgårdskaraktär med stora tomter, gröna trädgårdar med 
stora träd. De anser bl a:
''Att den övergripande målsättningen bör vara att acceptera och underlätta den pågående
omvandlingen från fritidsboende till permanentboende, samt att genom planläggning styra
förtätningen så att en god boendemiljö skapas med bibehållande av den ursprungliga
bebyggelseskaraktären och känslan av skärgårdsö." 
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"Området ligger naturskönt vid vattnet. l den fördjupade översiktsplanen anges att området
har högt eller mycket högt naturvärde." 

För Storäng finns det en kulturmiljöutredning framtagen av Stockholms läns museum (rapport 2013:20, 
Kulturmiljöunderlag inför planläggning av området Storäng). Av utredningen framgår att, förutom enskil-
da byggnader, är områdets helhetskaraktär med de stora trädbevuxna tomterna med sina enkla, låga 
staket och grindar i den kuperade terrängen samt de grusbelagda vägarna värdebärande.

Samtidigt är det just dessa specifikt utpekade karaktärsdragen man i planförslaget frångår.
Med tanke på att det särskilt sagts under planprocessen att områdets karaktär skall bevaras är det an-
märkningsvärt att planförslaget anger så små tomter som ner till 1500 kvm. Det är tråkigt att Stock-
holms Länsmuseums erinran helt förbisetts. En så pass kraftig förtätning som möjliggörs av planförslaget 
gör att Storäng kommer att ändra karaktär och mer likna övriga Resarö med sin relativt täta bebyggelse. 
Därmed kommer områdets unika karaktär gå om intet. Mot bakgrund av detta motsätter vi oss de små 
tomter som planen föreslår. Tomter på minst 3000 kvm borde vara riktlinjen i Storäng.

SBF:s kommentar:
Den föreslagna förtätningen inom planområdet bedöms utgöra en rimlig avvägning mellan 
allmänna och enskilda intressen med avseende på kulturmiljön. I planen ges möjligheter att 
stycka av fastigheter till en minsta fastighetsstorlek om både 1500 kvm respektive 2000 kvm, 
där möjlighet finns att stycka. För ett flertal fastigheter saknas möjlighet att stycka beroende 
på bl a låglänt läge eller för liten fastighetsstorlek. Detta innebär att fastighetsstorleken kom-
mer att variera inom den befintliga bostadsbebyggelsen i Storäng. 

I Storäng östra finns befintlig bostadsbebyggelse varav en del byggnader anges vara av kultur-
historiskt intresse. Byggnaderna har därför försetts med en planbestämmelse, k, angående 
varsamhet i förslaget till detaljplan för att hänsyn ska kunna tas till karaktärsdrag och värden 
vid ändring av byggnaderna. Som underlag för denna bedömning ligger Kulturmiljöunderlag 
inför planläggning av området Storäng, av Stockholms läns museum (rapport 2013:20).

I planen för Storäng västra, Dp 413, anges att bebyggelse ska utföras med träfasader. I denna 
detaljplan för Storäng östra, Dp 401, anges förutom planbestämmelse för träfasader även be-
stämmelser för takutformning. Detta avses ge möjlighet till bevarande av skärgårdskaraktär i 
Storängområdet. När det gäller vägarna inom östra delen av Storäng föreslås i planen inte nå-
gon förändring som breddning.

G 17. Fastighetsägare till Överby 2:37:
I plan- och genomförandebeskrivningen står att fastigheten Överby 2:37 har byggrätt för komplement-
byggnad och brygga på den mindre delen vid strandzonen. De vill att bryggan förtydligas med markering 
i ritningen ut i vattenområdet.

SBF:s kommentar:
Strandskyddet föreslås ligga kvar för område W1, vattenområde med bryggor, vid bostadsfas-
tigheterna. Det innebär en ändring av granskningsförslaget till detaljplan. Strandskyddsdis-
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pens kommer därmed att krävas för att få uppföra brygga. Angående strandskydd och anläg-
gande av brygga, se även svar under G 15.

G 18. Fastighetsägare till Överby 2:92:
Planförslaget visar att vår tomt får styckas. Om vi eventuellt skulle stycka fastigheten 2:92 skall perma-
nent fastighet kunna uppföras på denna nya fastighetstomt. Brygga till denna nya fastighet skall även 
kunna anläggas. Strandskyddet med 100 meter måste upphävas. Förslaget bör följa t ex Dp 381, Resarö.
Gällande Överby 2:92 så är detta ingen naturtomt vid strandzon. Fastigheten har en egen anlagd gräs-
matta ända ner till strandlinjen.

SBF:s kommentar:
Strandskyddet föreslås ligga kvar för område W1, vattenområde med bryggor. Det innebär en 
ändring av granskningsförslaget till detaljplan mot bakgrund av Länsstyrelsens gransknings-
yttrande. Strandskyddsdispens kommer därmed att krävas för att få uppföra brygga. Angåen-
de strandskydd och anläggande av brygga, se även svar under G15. 

Detaljplanen ger möjlighet att använda och bebygga marken inom planområdet enligt de 
planbestämmelser som anges i planen. På land föreslås i planen strandskyddet upphävas in-
om kvartersmarken för bostäder som berörs av strandskydd. Dispens från strandskyddet 
krävs därför inte för att få uppföra byggnader på land. För att få bygga ny byggnad på avstyc-
kad fastighet krävs bygglov. Vid bygglovprövningen granskas ansökan om bygglov i enlighet 
med gällande detaljplan samt plan- och bygglagstiftningen. 

I detaljplanen för Storäng östra medges avstyckning för nya fastigheter om minst 1500 kvm 
respektive 2000 kvm, där marken har ansetts vara lämplig för bostadsbebyggelse. Nybildade 
fastigheter ska vara lämpade för sitt ändamål med avseende på bl a belägenhet, storlek, väg 
och VA. Ansökan om avstyckning görs till Lantmäteriet och prövas i en lantmäteriförrättning.

I plan- och genomförandebeskrivningen under rubriken ”Strandskydd” framgår att fastighe-
ten Överby 2:92 saknar orörd naturmiljö och i sin helhet är ianspråktagen som trädgård.

G 19. Fastighetsägare till Överby 2:86:
Avstyckning 
De anser att det är felaktigt att bevilja styckning enbart utifrån en godtycklig siffra, i det här fallet 1500 
kvadratmeter, istället för att grunda sina beslut på tomternas lämplighet. Några sakliga skäl för att sätta 
kvadratmetergränser redovisas inte i förslaget till detaljplan. Det finns inget direkt samband mellan en 
tomts yta och dess lämplighet för styckning. Det är möjligen avsiktsförklaringar för lång tid sedan som 
ligger till "grund" för detta. Men det är förhållandena här och nu som är viktiga som kommunfullmäktige 
har att ta ställning till.

Vid samrådet i denna fråga som hölls år 2013 var en stor majoritet (elva av tretton svarande) av de som 
bor på Storäng för att ha en minsta tomtstorlek på 800-1 500 kvadratmeter. De boendes åsikter måste 
självfallet väga mycket tungt vid ett beslut i denna fråga.

De anser att deras tomt är mycket lämplig för styckning. Överby 2:86 är en helt platt gräsbevuxen yta, 
begränsad av häck mot Långrevsvägen med en yta av 2 860 kvm. En bild bifogas till yttrandet. Befintligt 
hus är placerat i den ena änden av tomten för att enkelt kunna göra en avstyckning i framtiden. Två lika 
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stora tomter kan bildas på 1 430 kvm, alltså 70 kvm mindre än de 1 500 kvm. Detta innebär självfallet in-
te att områdets karaktär förstörs. Storängs karaktär har förändrats väsentligt sedan de flyttade hit för ca 
40 år sedan. Förändrad karaktär betyder inte förstörd karaktär. 1430 kvm är en stor tomt jämfört med t 
ex Lilläng (900-1 200 kvm), Löjvik (600-2 600 kvm) och kanske också med västra Storäng, där de inte fått 
veta kommunens byggplaner. Det tycks ju vara så att kommunen beslutat om flexiblare regler för sig 
själv än för sina medborgare.

Ett beslut om 1500  kvm gör att de inte kan stycka och sälja halva tomten. De förlorar därmed pengar för 
att bekosta att dra in kommunalt vatten och avlopp och för att minska sina lån på fastigheten. Det är 
viktigt för pensionärer som de är att kunna minska bostadskostnaderna. 

En detaljplan är inte bara ett kommunalt dokument utan kan också mycket starkt negativt påverka 
berörda medborgare. För dem blir frågan om de kan bo kvar eller inte. Den halva av tomten som de 
vill stycka av skulle vid ett fullmäktigebeslut om 1500 kvm som minsta tomtyta bli värdelös eftersom det 
fattas 70 kvm per tomt. Självfallet skulle samma krav gälla för oss som för andra som får stycka då det 
gäller lågläntheten. Förslaget till detaljplan för Storäng östra ger dem en känsla av maktlöshet och av att 
kommunen arbetar emot och inte för sina arbets- och uppdragsgivare som är medborgarna. 

Deras bestämda krav är alltså att deras fastighet Överby 2:86 i förslaget till detaljplan för östra Storäng, 
Dp 401, ska kunna styckas. Istället för verklighetsfrämmande kvm-gränser  anser de att det i detaljpla-
nen ska slås fast att styckning kan ske av tomter som är lämpliga med avseende på storlek, utseende och 
geografiskt läge.

Markreglering för väg
De vill veta hur kommunen avser att reglera den del av deras tomt som föreslås användas för att för-
bättra vägen i hörnan vid Långrevsvägen och Nätstigen. 

Uppdelning till två detaljplaner                                                                                                                              
De anser också att uppdelningen till två detaljplaner är felaktig. Skälet för detta är möjligheten att ha 
lägre krav på  t.ex tomtstorlek på den del som numera kallas västra Storäng. Eftersom detaljplanearbe-
tet bara handlar om ett sammanhängande område som heter Storäng, ska det vara en detaljplan, inte 
två. Samma regler ska gälla inom hela området Storäng för t ex tomtstorlek. De kan inte acceptera att 
den del av Storäng som kommunen äger ska ha andra och "enklare" regler än de delar som är privatäg-
da.

SBF:s kommentar:
I granskningshandlingen anges inte några möjligheter till delning av fastigheten Överby 2:86 

beroende på att fastigheten ligger lågt i förhållande till havsnivån. Fastigheten ligger under 
+ 3,0 m över nollplanet räknat i höjdsystem RH2000, vilket gör att delning av fastigheten be-
döms som olämplig med hänsyn till risken för översvämning. Angående översvämningsrisk, se 
även svar under G 14.

Angående avstyckning, se svar under G18.

Förslagen till upplåtelse av mark berör bostadsfastigheter där befintliga vägar inkräktar på 
fastigheterna. Det innebär att vägarnas körbana redan går över dessa fastigheter dvs marken 
används redan som väg. Förslaget till upplåtelse bekräftar därmed endast befintliga förhål-
landen. Angående upplåtelse av mark, se även svar under G 14.
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Uppdelningen av detaljplanen för Storäng efter samrådet har skett med hänsyn till hu-
vudmannaskap för allmän plats som är kommunalt i detaljplanen för Storäng västra, Dp 
413, och enskilt i Storäng östra, Dp 401. Omfattningen och utformningen av nya bostäder 
inom Storäng västra, Dp 413, kommer att studeras vidare i samband med markanvisning 
av den kommunägda marken för bostäder som planeras ske efter att denna detaljplan 
vunnit laga kraft.

G 20. Fastighetsägare till Överby 2:21:
När det gäller tomtstorlek vid ev. möjlighet till styckning av tomt Överby 2: 21 vill vi att det ska vara 
1500 kvadratmeter som de flesta andra tomter inom området. En av anledningarna till det är att vid tidi-
gare kontakter med kommunen skulle det vara möjligt att stycka tomten när VA är anslutet.

SBF:s kommentar:
I granskningshandlingen anges inte några möjligheter till delning av fastigheten Överby 2:21 

beroende på att fastigheten ligger lågt i förhållande till havsnivån. Fastigheten ligger under    
+ 3,0 m över nollplanet räknat i höjdsystem RH2000, vilket gör att delning av fastigheten be-
döms som olämplig med hänsyn till risken för översvämning. Angående översvämningsrisk, se 
även svar under G 14. 

Angående avstyckning, se svar under G18.

G 21. Fastighetsägare till Överby 2:89:
Bebyggelsen Storäng Västra
Om hela byggrätten utnyttjas ger den alltför många bostäder i ett känsligt område. Varför måste tomt-
storleken vara minst 1500 kvm på Storäng östra men inte på Storäng Västra?  Samma bör gälla för båda 
områden. Vad jag förstår går detta inte att påverka, vilket i sig är fel. Kommunen bör åtminstone hör-
samma kravet på att inte fler än 60 bostäder byggs på Storäng Västra. De nybyggda husen bör ha en ka-
raktär av skärgårdsbebyggelse.

Träden ( Alm)
Det döda trädet bör ersättas med andra träd så att ett lummigt skydd kan ges till boende på Storäng öst-
ra. Om det är viktigt att bevara Storäng östras karaktär så är ett minimikrav att boende på Storäng östra 
blir så avskilda som möjligt från Storäng Västra. 

Förskolan
Bygg inte för högt! Det är viktigt att bevara den lantliga miljön vid Resarös infart. En hög byggnad ger fel 
intryck.

SBF:s kommentar:
I Storäng östra finns befintlig bostadsbebyggelse som ingår i område av kulturhistoriskt in-
tresse medan Storäng västra är obebyggt och saknar bebyggelse med kulturmiljövärden. Fas-
tigheterna inom Storäng västra ägs samtliga av kommunen. Området som föreslås för nya 
bostäder ligger även högre än den lägsta angivna grundläggningsnivån, +2,70 m över nollpla-
net räknat i höjdsystem RH2000. Kommunens bedömning är därför att detta område är 
lämpligt för nya bostäder i form av tätare bebyggelse som radhus, kedjehus och parhus samt 
små flerbostadshus. 
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Omfattningen och utformningen av nya bostäder inom Storäng västra, Dp 413, kommer att 
studeras vidare i samband med markanvisning av den kommunägda marken för bostäder 
som planeras ske efter att denna detaljplan vunnit laga kraft. Antalet nya bostäder beror på 
vilken typ av bebyggelse som föreslås. I området kan det bli frågan om t ex radhus, parhus, 
kedjehus, mindre flerbostadshus och friliggande enbostadshus. 

I detaljplanen för Storäng östra, Dp 401, medges avstyckning för nya fastigheter om minst 
1500 kvm respektive 2000 kvm, där marken anses vara lämplig för bostadsbebyggelse. Ansö-
kan om avstyckning görs till Lantmäteriet och prövas i en lantmäteriförrättning. Angående 
avstyckning, se även svar under G18.

Angående skärgårdskaraktär, se svar under G 16.

Det döda trädet ligger inom planområdet för Storäng västra, Dp 413, dvs det behandlas inte 
inom denna detaljplan för Storäng östra.

De föreslagna nya bostäderna  inom detaljplanen för Storäng västra, Dp 413, i form av tätare 
bebyggelse (som radhus, kedjehus och parhus samt små flerfamiljshus) avses avgränsas mot 
befintliga bostäder i detaljplanen för Storäng östra, Dp 401, genom glesare bebyggelse än i 
övrigt  i området. Detta behandlas inte i nu aktuell detaljplan för Storäng östra, Dp 401, utan 
framgår av förslaget till detaljplan för Storäng västra, Dp 413.

I planerna för Storäng anges en högsta nockhöjd 9, 5 m för huvudbyggnader vilket medger 
byggnader med två våningar. Detta gäller även förskolebyggnaden inom planförslaget för 
Storäng västra.

G 22. Fastighetsägare till Överby 2:26:
Genomförandetiden ska börja två år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft, enligt förslaget. Detta 
för att inte krocka med VA-utbyggnaden. Vi önskar att genomförandetiden kan börja så fort VA-utbygg-
naden är klar, om detta sker innan två år har gått.

Vi önskar vidare att de som vill stycka sin fastighet ska kunna ansöka om detta hos lantmäteriet innan 
genomförandetiden startar, så att den delen är avklarad när VA-utbyggnaden är klar.

SBF:s kommentar:
I planförslaget för Storäng östra ändras genomförandetiden till att påbörjas 18 månader efter 
det att detaljplanen vunnit laga kraft. Detaljplanen beräknas kunna antas i juni 2017. Utbygg-
naden av vatten och avlopp ska vara klar den 1 oktober 2018. 

Ansökan om avstyckning görs till Lantmäteriet och prövas i en lantmäteriförrättning. 

G 23. Fastighetsägare till Överby 2:33:
Även om området är uppdelat på två detaljplaner så hänför sig planerna till ett och samma område, 
Storäng och ska därför betraktas som en sammanhängande enhet med likartade krav och möjlig-
heter i görligaste mån.
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1. Skillnaden i tillåten exploateringsgrad för byggnation av bostäder på kommunal mark  
(Dp 413) på 20% av tomtytan jämfört  med på privat mark (Dp 401) på 10% av tomtytan 
är inte acceptabel. Detsamma gäller beträffande komplementbyggnader med 5% (Dp 
413) på kommunal mark respektive 4% (Dp 401) på privat mark.  9,5 meter i taknock skall 
gälla både för Dp 401 och Dp 413.

2. Den speciella restriktionen för privat mark (Dp 401) med största byggnadsvolym på 200 
kvadratmeter skall bort .

3. Jag vidhåller att två s k huvudbyggnader ska kunna uppföras på tomter på minst 3000 
kvadratmeter. Detta gäller Dp 401. Härigenom möjliggörs s k generationsboenden samti-
digt som nya tillfartsvägar, flera komplementbyggnader etc undviks.

4. Minsta tomtstorlek inom Dp 413 skall vara 1200 kvadratmeter och antalet bostäder max 
50. Det skall finnas harmoni mellan tillåten bebyggelse inom respektive detaljplan när 
det gäller utförande, storlek och utspridd placering av husen.

Beträffande vägar finner jag beskrivningarna ibland något oklara.

Gällande Dp 401 motsätter jag mig starkt att del av s:4 vid bryggorna överförs till s:3 eller upplåts till Yt-
terby ga :2 för att utgöra allmän plats. Ingen vändplats behövs f.ö. där.  

Gällande Dp 413 borde en GC-väg kunna anordnas förbi skoltomten söder/österut i det tänkta naturom-
rådet för att ansluta till Tre Fiskares väg. Detta inte minst då delar av Långrevsvägen antas försvinna 
som GC-väg  och en  sådan utefter Resarövägen  inte är ett attraktivt alternativ för de boende vid Sto-
räng östra.

Slutligen ställer jag mig frågande till att kommunen genomför en markanvisning innan detaljplanen har 
godkänts.

SBF:s kommentar:
Skillnaden i utnyttjandegrad ( byggnadsarea per fastighets landareal) mellan den befintliga 
bostadsbebyggelsen i Storäng östra, Dp 401, och den västra, Dp 413, har bedömts vara en 
rimlig avvägning med hänsyn till skillnaden i storlek på fastigheter. Storleken på byggnaderna 
följer på detta vis fastigheternas storlek, ju större fastigheter desto större byggnadsarea för 
bostadshus och komplementbyggnader. För mindre fastigheter behöver därför utnyttjande-
graden ökas om bostadshus och komplementbyggnader ska få en rimlig storlek, därav anges 
20% av fastighetsarean i  Dp 413. För friliggande enbostadshus i Dp 413 anges som största 
byggnadsarea 10% av fastighetsarean. 

Högsta nockhöjd är 9,5 m för huvudbyggnader inom båda detaljplanerna, Dp 401 för Storäng 
östra och Dp 413 för Storäng västra. 

Största byggnadsarea om 200 kvm för huvudbyggnader i planen innebär, då två våningar
medges, att ett bostadshus om 400 kvm fördelat på två våningar kan uppföras. Storleken på 
byggnader har bedömts vara rimlig med hänsyn till storleken på fastigheter och bostadshus i 
området. 
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På fastigheter i detaljplanen för Storäng östra är det inte aktuellt att möjliggöra uppförande 
av två huvudbyggnader per fastighet. Det finns däremot möjlighet att ha två bostäder inom 
huvudbyggnaden. Komplementbostadshus i form av Attefallshus finns även möjlighet att 
uppföra i enlighet med de regler som finns för Attefallsåtgärder enligt plan- och bygglagen 
(PBL) samt plan- och byggförordningen (PBF). Angående Attefallsåtgärder se även svar under 
G 27.

Angående omfattningen och utformningen av nya bostäder inom Storäng västra, se svar un-
der G 21.

Beskrivningarna för vägar ses över i plan- och genomförandebeskrivningen för Storäng östra, 
Dp 401. 

Av Roslagsvatten AB:s yttrande vid samrådet och granskningen av planförslaget framgår öns-
kemål om vändplatser vid några fastigheter med hänsyn till vändmöjligheterna för avfallsfor-
don. Av Vaxholms stads föreskrifter om avfallshantering framgår även att vändplan erfordras 
vid återvändsgator. I planen föreslås mot denna bakgrund mindre delar av Överby s:4 som 
vändplaner. Angående vändplaner, se även Roslagsvatten AB:s yttrande, G 8.

Möjligheterna att anordna en gångväg som ansluter mot Tre fiskares väg inom Storäng östra 
kommer att studeras i detaljplanen för Storäng västra, Dp 413. 

Markanvisning för planförslaget för Storäng  västra, Dp 413, avses inte ske förrän detaljpla-
nen har vunnit laga kraft.

G 24. Fastighetsägare till Överby 2:52:
Brev nr 1
Felaktigheter i underlaget:
Den beskrivning som kommunen gjort över Överby 2:52 gällande brygga/bryggor stämmer ej.
- Sjövistet till vänster på bilden är inte en brygga utan strandskoning. Det var kommunens krav vid
beviljande av bygglov att vi ej skulle bygga ut i vattnet utan vi fick dra in byggnationen till
strandkanten och därmed är det att anse som strandskoning. Detta gör att fastigheten idag har
endast en brygganläggning.

Vid tomtgränsen mot fastighet 2:35 finns en stenbrygga. Den bör ha tillhört den fastighet som styckades 
och lades in i Överby 2:52. Denna stenbrygga ser vi ett värde i att bevara.

Synpunkter samt erinran:
Den inritade gräns som Överby 2:52 har fått för strandskyddsavgränsning yrkar vi på en ändring.
Orsak:
Vi har ett bygglov från Länsstyrelsen gällande den brygga vi har idag och som måste renoveras p g a
ålder och slitage. Den del som idag är en ponton för båtförtöjning och som tas upp vår som höst. Det är 
en mycket tung och inte en särskilt bra förtöjning ur säkerhetssynpunkt varför vi när vi renoverar denna 
bryggdel nu har fått bygglov att byta ut pontondelen och ersätta den med en mindre förlängning av nu-
varande brygga vid strandkanten. Beskrivning och beviljande från Länsstyrelsen för bryggan finns insänt 
till kommunen samtidigt med denna skrivelse.
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De yrkar även att strandskyddsupphävande delen skall omfatta samma ytor/del som deras två grannar
österut, dvs hela den yta som ej består av vass. En justering av planritningen behöver därför göras. 
Strandskyddet är alltför begränsande och de föreslagna gränserna är inte är helt rättvisande mellan de 
olika fastigheterna.

Vi yrkar på två bryggor per fastighet.
Hur hanteras bygglov för nya bryggor efter ev styckning till ny sjötomt?
När framtida styckningar görs och nya fastigheten innehåller sjötomt kommer dessa nya ägare att vilja 
ha en brygga på sin tomt. l de fall detta inte kommer att beviljas kommer styckad mark att förlora stora 
värden och en orättvisa mellan tidigare och nya fastighetsägare kan ses.
Rörande strandskydd 100 meter contra 2,65 m ö.h. Här yrkar vi på att bygglov kan beviljas för
styckad tomt förutsatt att tekniska lösningar för byggnationen görs som klarar ev översvämning.

Kommunens svar (S 15) rörande planerad nybyggnation inom 2:40-2:77 är helt undermålig. För att
vi boende skall se denna planlösning som komplett, vilket vi anser är en förutsättning för ett
kommande beslut i ärendet, skall kommunens planer även beskrivas. 

De anser att antalet tänkta fastigheter, 75 st, förefaller orimligt i förhållande till byggytan i relation till 
Storäng i sin helhet och förväntar sig att kommunen presenterar förslag på planerad nybebyggelse.
När och hur kommer kommunen att visa förslag på byggnation av fastigheterna Överby 2:40-
2:77 ?

Med hänvisning till proportionalitetsprincipen, torde det vara självklart att kommunen ska
bebygga sina tomter med samma gränser för tomtareal som privata ägare har att rätta sig efter.
Minsta tomtyta vid kommunens nybyggnation överensstämmer inte med vad som gäller för
existerande fastigheter vid styckning.

Brev nr 2 
Ang båthus och sjöbodar samt fastigheter för ”väl bevarad karaktär”
I granskningshandlingen anges att  ”Viktigt att de båthus och sjöbodar som finns underhålls så att de be-
varas och att det vid eventuella nyuppföranden anpassas i skala och uttryck till området”.
Detta betyder att fastighetsägare kan ansöka om bygglov för båthus, vilket skulle underlätta och säkra 
båtförvaring samt ge ett enhetligt utseende av vår skärgård vid Resarö. Vi ser detta som mycket positivt.

De önskar en förklaring vad varsamhetsbestämmelser innebär för en fastighetsägare vid framtid renove-
ring/ombyggnad/rivning/försäljning etc? De kan inte hitta en beskrivning av vad detta skulle innebära 
för fastighetsägaren.

SBF:s kommentar:
Plan- och genomförandebeskrivningen ses över angående beskrivning av bryggor på fastig

heten Överby 2:52. På plankartan ingår stenbryggan i W1, område med bryggor vid bostads-
fastigheter utmed stranden.

På plankartan kommer W1, vattenområde med bryggor för fastigheter som gränsar direkt 
mot vattenområde att redovisas längs med stranden. Inom detta område avses strandskyd-
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det ligga kvar och strandskyddsdispens kommer därmed att krävas för nya bryggor och änd-
ringar av befintliga. Det innebär en ändring av granskningsförslaget till aktuell detaljplan för 
Storäng östra. Angående strandskydd och anläggande av brygga, se även svar under G 15.

Från Länsstyrelsen finns beslut, 2015-09-08, om vattenverksamhet gällande muddring och 
anläggande av pålad brygga. Till kommunen har ansökan om strandskyddsdispens  för anläg-
gande av brygga inkommit i december 2016. Handläggningen av ärendet pågår.

Bygglov krävs inte för uppförande av bryggor däremot krävs att strandskyddet är upphävt i 
detaljplan eller att dispens från strandskyddet erhålls. Det kan även krävas anmälan eller till-
stånd för vattenverksamhet. I planen anges en brygga per fastighet inom W1-område. 

I detaljplanen för Storäng östra, Dp 401, liksom för Vaxholms kommun i övrigt följs Länssty-
relsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå + 2,70 m enligt höjdsystem RH 2000 
med hänsyn till risken för översvämning. Det innebär att nya bostäder inte är lämpliga under 
denna nivå med hänsyn till översvämningsrisken. 

I Storäng östra finns befintlig bostadsbebyggelse som ingår i område av kulturhistoriskt in-
tresse medan Storäng västra är obebyggt och saknar bebyggelse med kulturmiljövärden. Om-
rådet som föreslås för nya bostäder ligger även högre över den lägsta angivna grundlägg-
ningsnivån, +2,70 m över nollplanet räknat i höjdsystem RH2000. Kommunens bedömning är 
därför att detta område är lämpligt för nya bostäder i form av tätare bebyggelse som radhus, 
kedjehus och parhus samt små flerbostadshus. 

I detaljplanen för Storäng östra medges avstyckning för nya fastigheter om minst 1500 kvm 
respektive 2000 kvm, där marken har ansetts vara lämplig för bostadsbebyggelse. Enligt plan-
förslaget för Storäng östra anges för fastigheten Överby 2:52 en minsta tomtstorlek om 2000 
kvm. Nybildade fastigheter ska vara lämpade för sitt ändamål med avseende på bl a belägen-
het, storlek, väg och VA. Ansökan om avstyckning görs till Lantmäteriet och prövas i en lant-
mäteriförrättning. 

Angående omfattningen och utformningen av nya bostäder inom Storäng västra, se svar un-
der G 21. 

För uppföranden av båthus i vattnet krävs strandskyddsdispens, då strandskyddet föreslås 
ligga kvar i vattenområdet, W1, område med bryggor, vid bostadsfastigheterna.

Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras angående varsamhetsbestämmelser, k. 
Dessa tydliggör vilka karaktärsdrag och värden hos en byggnad med denna bestämmelse som 
varsamheten speciellt ska inriktas på vid en ändring av byggnaden. Varsamhetsbestämmelser 
kan omfatta en önskad utformning, till exempel takvinkel, fasadmaterial, taktäckningsmateri-
al, färg, taksprång, fönsters utformning samt material, färg och utsmyckningsdetaljer. Var-
samhetsbestämmelser ger ingen rätt till ersättning från kommunen då de aldrig avses vara så 
långtgående att pågående markanvändning påtagligt försvåras. Prövning mot varsamhetsbe-
stämmelser, k, görs när bygglov söks eller när anmälan inlämnas för startbesked för Atte-
fallsåtgärd.

G 25. Fastighetsägare till Överby 2:36:
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Vad gäller styckning av sjötomter vill de att det ska finnas möjlighet att anlägga en ny brygga på en nybil-
dad sjöfastighet. Detta har fungerat på övriga Resarö t ex i Dp 381.

SBF:s kommentar:
Angående strandskydd och anläggande av bryggor, se svar under yttrande G15.

G 26. Fastighetsägare till fastighetsägare till Överby 2:78:
Detaljplanernas positiva delar
l tidigare brev konstateras att det finns en hel del positiva delar i kommunens förslag, bl a:
• kommunens mark i Storäng avses användas till bostäder (undantag förskola) som skapar förutsätt- 
   ningar för att bibehålla den ursprungliga bebyggelsekaraktären och känslan av en skärgårdsö,
• lokaliseringen av förskola, pumpstation och den eventuella återvinningsstationen,
• kommunens vilja att lyssna på befintliga fastighetsägare och föra en resonabel dialog med dessa.

- att kommunen avser att vara resonabel i förhållande till befintliga fastighetsägare och minimera 
den påverkan som eventuell ny bebyggelse kan ha

- att ingrepp bl a i form av utnyttjande av expropriation inte kommer användas, bl a på grund av 
breddning av vägar inom området inte är aktuellt samt att cykelvägen utanför planområdet 
kommer att förläggas utanför nuvarande befintliga fastighetsgränser. 

l tillägg till detta tycker de bl a följande positiva delar har tillkommit:
• Kommunen har tydliggjort att det är trähus som kommer att uppföras, vilket är i linje med all övrig
   bebyggelse i Storäng .
• Inga nya utfarter från kommunens mark ska anläggas mot Metspövägen. In- och utfart till nya bostä-    
   der på kommunens mark och förskolan föreslås ske från Resarövägen via befintlig in- och utfart vid ko-     
   lonilottsområdet.
• Lokalisering av parkering i nära anslutning till infarten till nya området vid kolonilottsområdet.
• Bestämmelsen för prickmark har justerats så att det är möjligt att uppföra plank mot Resarövägen. 
• Det finns möjlighet att "omstudera placeringen av befintlig busshållplats när detaljplanen genomförs   
   om behov finns". 

Synpunkter på detaljplanerna
Karaktären på nya bostäder och deras placering i Dp 413
Synpunkter och möjliga alternativa lösningar
• Det hade nu vid tredje utskicket av dokument varit bra om en mer konkret bild presenterades av hur  
   kommunens mark avses användas. Det är annars svårt att lämna tydliga synpunkter.
• Förslaget om att små flerfamiljshus, parhus, kedjehus eller radhus kan uppföras är inte väl avvägt.  
   Kombinationen av karaktären och placeringen av den nya bebyggelse i Storäng är helt olik något annat   
   de kan se på Resarö idag. Med detta menas att det inte i något annat område på Resarö ligger stora 
    tomter med stora villor i direkt anslutning till radhus och kedjehus av någon större omfattning.

o De har tidigare konstaterat att den förtätning som gjorts på andra delar av Resarö hittills har 
genomförts med stor respekt för den befintliga bebyggelsen t ex bebyggelsen i Lilläng och 
Löjvik. Den väldigt täta radhusbebyggelsen i Löjvik är t ex mycket avgränsad i alla väderstreck 
och gentemot all annan bebyggelse, genom vägar och större skogsområden. 

o Det finns betydligt mer naturliga platser för radhus om kommunen vill utöka antalet bostäder 
på de södra delarna av Resarö. Kommunens svar på detta var "Det kan säkerligen finnas fler 
platser på Resarö som lämpar sig för radhusbebyggelse. Dessa prövas dock inte av denna 
plan". Ett sådant förhållningssätt är inte tillfredsställande. Som skattebetalare i Vaxholm så 
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förutsätter de att kommunen har ett helhetsperspektiv och en helhetsanalys för hur den to-
tala boendesituationen ska se ut i Vaxholm framöver. Det borde rimligen innebära att vissa 
överväganden görs, som att i direkt anslutning till villaområden så bygger man villor, i direkt 
anslutning till radhusområden så kan det vara lämpligt att fortsätta bygga radhus osv.

• I samrådsredogörelsen anges att "Närmast den befintliga bebyggelsen avses i planen friliggande nya 
bostäder uppföras" ser de som självklart och ett absolut minimum för att området åtminstone ska kun-
na behålla delar av den karaktär, som kommunen hävdar har ett stort värde. Detta förutsätter att med 
"friliggande nya bostäder" avses villa för enbart en familj.
• Sammanfattningsvis är deras poäng med ovanstående att det är viktigt att utbyggnaden sker med stor 
respekt för befintliga fastigheter och att det blir en naturlig övergång mellan område med stora tomter 
och hus (Storäng östra) och det nya området (Storäng Västra). Precis som man gjort på alla andra ställen 
på Resarö där ny bebyggelse tillkommit.

Bevarandet av naturen i området
Synpunkter och möjliga alternativa lösningar
• I "Program till detaljplan för Storäng" anges att Storäng är ett område med "högt eller mycket högt na-
turvärde. Området innehåller höga naturvärden i form av ädellövträd." l det dokumentet anges även att 
"äldre ekar finns i hela området" och att förslaget ger "goda möjligheter att värdefulla träd på enskilda 
fastigheter kan bevaras". Det vore utmärkt och att det är viktigt att detta också sker i praktiken. 
• För DP 413 noteras att ett av planens syften är att "utveckla området till ett attraktivt boendeområde 
med bevarade natur och kulturmiljövärden". I plan- och genomförandebeskrivningen anges även att 
"tomternas storlek samt de stora träden" är viktiga för områdets karaktärsdrag. Därmed kan det inte fin-
nas någon anledning till att göra ingrepp på områdets ekar,  som istället kan utgöra en viktig del i att sä-
kerställa att områdets karaktär bevaras i någon mån. Skrivningen "Några särskilda skydd för träd föreslås 
inte i planen" bör därför ändras, både för DP 401 och DP 413 till en skrivning som omfattar ett specifikt 
skydd för åtminstone områdets ekar.
 
Vägar, trafiksäkerhet och trafikbuller
Synpunkter och möjliga alternativa lösningar
• Trafiken kommer när det nya området börjar bebyggas att öka väsentligt ute på Resarövägen
Samtidigt som det blir många fler bilar, så kommer på sikt fler människor att behöva ta sig till busshåll-
platserna på Resarövägen. Antalet barn i Storäng har ökat markant sedan de flyttade in hösten 2012 och 
dessa barn kommer snart att börja åka själva till och från skolan från hållplatserna vid Storäng. 
• Situationen idag är också att hastigheten från Engarn är 70 km/h för att sedan sänkas till 50
km/h strax innan Metspövägen. l praktiken sker dock ingen hastighetssänkning för flertalet fordon som 
passerar Metspövägen. 
• Det vore ytterst lämpligt om kommunen nu såg till att hastighetsgränserna sänktes från och med kors-
ningen Resarövägen/Vaxholmsvägen och framförallt att hastighetssänkande åtgärder i form av gupp, av-
smalningar och hastighetskameror kom på plats.
Deras uppfattning är att kommunen/Trafikverket redan nu bör smalna av Resarövägen på de sträckor 
där det finns bostadsbebyggelse för att få ned hastigheten. I kombination med detta bör hastigheten 
sänkas till 50 km/h från Engarn, för att sedan sänkas till 30 km/h vid den första infarten till Storäng (strax 
efter kolonilotterna, där den nya förskolan ska ligga). Det är även nödvändigt att anlägga ett riktigt över-
gångsställe i närheten av korsningen Metspövägen/Resarövägen för att folk ska kunna ta sig till och från 
busshållplatsen på skogssidan av Resarövägen. Det är under helgerna även mycket folk som tar sig ut 
och in i skogen på detta ställe.
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• Situationen på Resarövägen är mycket otillfredställande vad avser trafiksäkerhet jämfört med närlig-
gande områden. Som exempel nämns bl a väg 274 i Vaxholm, Överbyvägen och Svinningevägen. Hastig-
heten på dessa vägar är sänkt till 30 km/h när man närmar sig bostadsbebyggelse. Vägarna är även ofta 
smalare i närheten av bostadsbebyggelse. I Svinninge har även t ex gupp anlagts vid såväl busshållplats 
som vid andra ställen där gående/ cyklister korsar vägen.

• De noterar att kommunen ska framföra förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder till Trafikverket. De  
undrar om detta gjorts och vad svaret har blivit? Kommunen har en viktig roll i att driva på den proces-
sen och se till att detta nu kommer till stånd. 

• Genom att sänka hastigheterna via en kombination av ovannämnda åtgärder får man dessutom ned 
det vägbuller som annars kommer att uppkomma för fastigheterna i Storäng. 

Cykelväg
Synpunkter
• De förstår att cykelvägen inte omfattas av denna detaljplan och att den därmed inte påverkar befintli-
ga fastigheter i Storäng.
• De undersökte om de överhuvudtaget ville köpa sin nuvarande fastighet i april 2012 och ringde då 
kommunen för att höra om en breddning av Resarövägen planerades mot de befintliga fastigheterna. 
Det besked de fick var att det inte fanns någon anledning att bredda vägen närmare befintlig bebyggel-
se, eftersom kommunen ändå ägde marken på andra sidan vägen. Vägen skulle därför kunna breddas åt 
det hållet och sedan parallellförflytta bilvägen dit för att få plats med cykelbanan. Kommunens svar till 
dem i programsamrådsredogörelsen år 2015 gjorde att det blev uppenbart för oss att kommunen redan 
i april 2012 var helt på det klara med att en utbyggnad på norra sidan av Resarövägen inte alls var det 
kommunen tänkt sig. Nu utgår de ifrån att kommunen hanterar frågan om cykelbana med beaktande av 
detta.
• De förstår inte varför Resarövägen inte kan breddas om det behövs lika gärna åt den norra sidan av 
Resarövägen som åt den södra sidan. Asfalt behöver läggas oavsett vilken sida. Det enda som därefter 
behöver göras är att dela upp den asfalterade ytan på två bilfiler och en cykelbana som ligger på den 
södra sidan? Det blir betydligt billigare att asfaltera ett relativt plant område (norra sidan av Resarövä-
gen) jämfört med den södra (mellan Metspövägen och infarten till Lilläng) som till stor del ligger i kraftig 
sluttning. Oavsett detta borde vägen smalnas av för biltrafik för att komma tillrätta med den rallybana 
Resarövägen är från Engarn till Löjvik. Kombinerat bör detta göra att en cykelväg kan förläggas på den 
södra sidan av Resarövägen utan att vägen behöver breddas söderut.
• I samrådsredogörelsen anges att det finns möjlighet att "omstudera placeringen av befintlig busshåll-
plats när detaljplanen genomförs om behov finns". Detta bör göras för att optimera busshållplatsens lä-
ge för så många personer som möjligt och förhindra en stor genomströmning av folk i Storäng i samband 
med hämtningar/lämningar på förskola. Flyttas busshållplatsen 200-300 meter åt Engarn till så kan den 
nuvarande" bussfickan" användas som en del av en framtida cykelväg. Vägen behöver då knappt bred-
das alls åt något håll vid just dessa ca 100 meter, vilket även måste bli en kostnadseffektiv lösning.

Expropriation av privat egendom
Synpunkter
• l detaljplanen konstaterar kommunen att Resarö Vägförening kan komma att expropriera delar av vis-
sa fastighetsägares mark, däribland vår. Detta tycker de är helt oacceptabelt av princip. Även om kom-
munen inte har huvudmannaskap för vägarna så hävdar de att kommunen måste sätta stopp för dylika 
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åtgärder som inkräktar på privat egendom, inte minst då skyddandet av privat egendom och ägande-
rättsfrågor är fundamentala principer för de partier som idag leder Vaxholm.

Övrigt
Synpunkter
• Kommunen anger att ingen bebyggelse kommer att ske inom 50 meter från pumpstationen p g a even-
tuell luktproblematik. De anser att planen för området tydligt måste slå fast att problem med lukt under 
inga omständigheter kan accepteras. Det måste år 2016 finnas teknik som undanröjer eventuell luktpro-
blematik. Sådan teknik bör användas i ett bostadsområde, även om det skulle vara en fördyrande åt-
gärd. De ser fram emot kommunens återkoppling och en bra dialog framgent.

SBF:s kommentar:
Någon illustration för den nya bebyggelsen har inte utförts, då markanvisning avses ske efter 
att detaljplanen för Storäng västra har vunnit laga kraft. Omfattningen och utformningen av 
nya bostäder inom Storäng västra, Dp 413, kommer att studeras vidare i samband med mar-
kanvisningen.

Angående ny bebyggelse närmast den befintliga bebyggelsen i Storäng östra, se svar under G 
21.

Befintlig vegetation och träd i Storäng avses sparas genom föreslagna naturområden i detalj-
planen för Storäng västra, Dp 413. Naturområdena ägs av kommunen. I nu aktuell detaljplan 
för Storäng östra, Dp 401,  består marken i huvudsak av privatägda fastigheter och där fö-
reslås inte något speciellt skydd av träd. I detta fall rör det sig om enstaka äldre ekar spridda 
inom planområdet på privata fastigheter. I planbeskrivningen anges dock att fastighetsägare
i möjligaste mån bör ta hänsyn till dessa träd.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder anges i planen för Storäng östra med anledning av utförd 
PM trafikutredning för utfarten av Metspövägen mot Resarövägen, Structor Mark AB, 2013. 
De åtgärder som anges är bl a att minska lutningen i tillfarten, siktröjning och tydligare ut-
formning. Eventuella trafiksäkerhetsåtgärder för Resarövägen beslutas av Trafikverket som är 
väghållare för Resarövägen.  Resarövägen ligger utanför planområdet för Storäng västra och 
Storäng östra. Kommunen har återkommande möten med Trafikverket angående kommu-
nens bebyggelse- och trafikplanering.

Hastigheter längs Resarövägen hanteras inom ramen för Lokala trafikföreskrifter, LTF, för 
Vaxholm. Länsstyrelsen beslutar om hastighetsbegränsning för Resarövägen utanför tättbe-
byggt område, vilket gäller väster om korsningen med Metspövägen. Från och med korsning-
en och österut inom tättbebyggt område beslutar kommunen om hastighetsbegränsning. 
    
Ny cykelväg planeras utmed Resarövägen utanför detaljplanerna för Storäng östra, Dp 401, 
och Storäng västra, Dp 413. Cykelvägen hanteras inte inom dessa detaljplaner, då den ligger 
inom Trafikverkets vägområde utanför Storäng. 

Det finns möjlighet att omstudera placeringen av befintlig busshållplats när detaljplanen för 
Storäng västra genomförs om behov finns. En flytt av busshållplatsen förutsätter dock att SL 
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(Trafikförvaltningen inom SLL) anser detta vara lämpligt. 

Någon expropriation av mark är inte aktuell. Förslagen till upplåtelse av mark berör befintliga 
bostadsfastigheter där befintliga vägar inkräktar på fastigheterna. Det innebär att vägarnas 
körbana redan går över dessa fastigheter dvs marken används redan som väg. Förslaget till 
upplåtelse av mark bekräftar därmed endast befintliga förhållanden. Angående upplåtelse av 
mark, se även svar under G 14.

Boverkets Allmänna råd 1995:5 ”Bättre plats för arbete” används som vägledning för skydds-
avstånd för pumpstationer som riktvärde här anges 30-50 m. I detta fall planeras en pump-
station på ett avstånd om minst 50 m från planerad bebyggelse. Boverkets riktvärden grun-
das främst på risken för besvärande lukt. Luktproblem avses dock inte uppkomma utanför 
planerad pumpstation med god ventilation. Om problem uppstår finns dock flera olika luftbe-
handlingstekniker för att avhjälpa problemet.

I samband med att granskningsutlåtandet godkänns av kommunstyrelsens planeringsutskott 
kommer information inför antagande av detaljplanen att skickas till berörda fastighetsägare 
som yttrat sig över planförslaget och som har kvarstående synpunkter som inte blivit tillgodo-
sedda.

G 27. Fastighetsägare till Överby 2:72:
Ang Storäng östra
Punkt 1: På Överby 2:72 är marken korsprickad. Kring en av våra byggnader (verkstaden)
har dock ingen ram ritats in. 

De anhåller om att en ram ritas in kring denna byggnad på Överby 2:72 för att kunna underhålla och an-
passa byggnaden vid en eventuell översvämning.

Punkt 2: Vidare i detaljplanen Storäng östra, DP 401 under rubriken Översvämning skrivs följande:
l övrigt föreslås endast att nya byggnader i form av komplementbyggnader utan bostadsrum får
uppföras där marknivån är lägre än 3 meterskurvan på plankartan, vilket redovisas som korsprickad
mark. 

I svar till fastighetsägare till Överby 2:73 anges att Attefallshus får uppföras på mark som anges som 
kryssmarkerad (korsprickad) mark.
Vad är det som gäller?

Vi anhåller om att en komplementbyggnad med bostadsrum får uppföras på marknivå lägre
än 3 meterskurvan, korsprickad mark, alltså ett traditionellt Attefallshus förutsatt att det
byggs med sådant uppförande att byggnadsmaterial och konstruktion uppfylls för att klara av
eventuell översvämning.
Punkt 3: Delar av Storäng östra ligger lägre än +2,65 meter över nollplanet i höjdsystemet
RH 2000. Tomternas beskaffenheter skiljer sig dock betydande inom detaljplaneområdet
Storäng östra, DP 401. 

Av den anledningen åberopar vi att undantag för att nybyggnation skall kunna ges och därmed prövas 
från fall till fall, förutsatt att planbestämmelsen b1 följs, precis som kommunen
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kommer bygga förskolan i Storäng västra. Vi förstår annars inte logiken i varför kommunen
får bygga under +2,65 och inte privata fastighetsägarna.

Punkt 4: Dränering av dagvatten (infiltration), vad är det som gäller för fastigheten Överby 2:72 och
hur sträcker sig markeringen Z på plankartan? Tacksam för förtydligande.

Punkt 5: Efter preliminär höjdmätning av tomtmark stämmer inte nuvarande angivelser. Vi
ämnar komma in med justering från höjdmätningen på fastigheten.

SBF:s kommentar:
Ram på plankartan ritas enbart runt huvudbyggnader för bostadsändamål som ligger lägre 
än den i planen angivna lägsta grundläggningsnivån. Komplementbyggnader som ligger låg-
länt får underhållas även om ram och planbestämmelsen b1 saknas.  

På grund av översvämningsrisken får enligt Länsstyrelsens rekommendationer inte nya bostä-
der uppföras under +2,70 m över nollplanet räknat i höjdsystem RH 2000. Komplementbygg-
nader får uppföras under denna nivå. Det framgår även av planbestämmelsen för kryssmar-
kerad (korsprickad) mark. Det är däremot inte lämpligt att uppföra Attefallshus som bostad   
s k komplementbostadshus under + 2,70 m över nollplanet räknat i höjdsystem RH 2000 med 
hänsyn till risken för översvämning. Attefallshus som komplementbyggnad får annars uppfö-
ras på korsprickad mark och i övrigt, om det sker i enlighet med de regler som finns i plan- 
och bygglagen (PBL) samt plan- och byggförordningen (PBF). Prövning görs när anmälan in-
lämnas för startbesked för Attefallsåtgärd. På kommunens hemsida finns information om At-
tefallsåtgärder.

Planbestämmelsen för lägsta grundläggningsnivå gäller för bostadshus. Planbestämmelsen 
b1, avses ge möjlighet att bevara och utveckla  befintliga bostadsbyggnader inom fastigheter i 
Storäng östra som ligger under den rekommenderade nivån + 2, 70 m räknat i höjdsystem RH 
2000. Planerad förskolebyggnad i Storäng västra kommer att studeras vidare med hänsyn till 
den rekommenderade nivån. Detta hanteras inom förslaget till detaljplan för Storäng västra 
inte inom nu aktuell detaljplan för Storäng östra.

Inom planområdet ägs marken av enskilda fastighetsägare. Dagvatten inom bostadsfastighe-
terna ska omhändertas inom egen fastighet, dvs enskild dagvattenhantering. Resarö vägföre-
ning är huvudman för vägarna inom planområdet och ansvarar för att avleda dagvatten från 
dessa. 

På plankartan anges, z, marken ska vara tillgänglig för infiltrationsdike utmed Nätstigen och 
fastigheterna Överby 2:21 och 2:86 för befintligt dike som går längs vägen. Utmed Metspövä-
gen anges z-område för befintligt dike utmed fastigheterna Överby 2:37 och 2:73. Fastighe-
ten Överby 2:72 berörs inte av denna planbestämmelse.

Karta med justering av höjder har inkommit. Grundkartan har justerats inför antagandet.

G 28. Fastighetsägare till Överby 2:23:
I granskningshandlingen till förslag till Detaljplan för Storäng östra, Dp 401 framgår följande:
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"Fastigheten Överby 2:23 avgränsas med staket och vegetation mot angränsande fastigheter. På land är 
fastigheten ianspråktagen med byggnader  och är därmed inte allemansrättsligt tillgänglig. I fastighe-
tens inre hörn, vid vägen, ligger huvudbyggnaden  och på den övriga fastigheten finns ett flertal bodar 
utplacerade. Fastigheten består tilllika delar av gräsytor som snårig vegetation. Vid fastighetens nord-
östra hörn finns en äldre brygga . Fastigheten omges av ett vassbälte som på den södra sidan är ca 15 m 
brett, och på den norra sidan ca 5 m brett. I detaljplaneförslaget  finns en viss utvecklingsmöjlighet  för 
den befintliga huvudbyggnaden, i övrigt har fastigheten bedömts ligga för lågt för att vara lämplig för 
ytterligare bostadsbebyggelse.  Byggrätt för komplementbyggnader  medges dock."

Av  granskningshandlingen framgår att det bör vara möjligt att kunna göra en delning av den 3 765 kvm 
landareal stora fastigheten, Överby 2:23 i två fastigheter, varav den nya huvudbyggnaden förslagsvis kan 
placeras med referens till övriga befintliga hus på grannfastigheterna inom planområdet.

SBF:s kommentar: 
I granskningshandlingen anges inte några möjligheter till delning av fastigheten Överby 2:23 

beroende på att fastigheten ligger lågt i förhållande till havsnivån. Fastigheten ligger under    
+ 3,0 m över nollplanet räknat i höjdsystem RH2000, vilket gör att delning av fastigheten be-
döms som olämplig med hänsyn till risken för översvämning. Angående översvämningsrisk, se 
även svar under G 14. 

På fastigheten redovisas vid vassbälten, prickmark, mark där byggnad inte får uppföras. Det 
gäller tre områden vid vattnet. I övrigt redovisas korsprickad mark, d v s marken får endast 
bebyggas med komplementbyggnader. 

G 29. Fastighetsägare till Överby 2:30:
Svar gällande Dp 401 och Dp 413 för Storäng:

1. Jag vill begränsa antalet hushåll/byggnader Dp 413 till 30-40 stycken. 

2. Jag vill också skapa större villatomter som en gräns mot det befintliga Storäng (Dp 401) längs med 
Metspövägen. Detta för att skapa en naturligare övergång mellan det nya och det gamla. Dessa fastig-
heter ska ej ha en total byggnadsareal som överstiger 10 % av fastighetens totala area.

3. Jag anser också att fastigheter inom Dp 401 på över 2000 kvm skall kunna innehålla två huvudbyggna-
der med vatten och avlopp anslutet till båda.

4. Jag anser också att arkitekturen för de nya byggnader som kommer till Storäng är ytterst viktig. Därför 
vill vi som boende på Storäng vid ett senare tillfälle, t.ex. när exploatörerna lägger fram sina förslag till 
byggnation, få möjlighet att påverka. 

SBF:s kommentar:
Angående omfattningen och utformningen av nya bostäder inom Storäng västra, se svar un-
der G 21.

Närmast den befintliga bebyggelsen i Storäng östra avses glesare bebyggelse uppföras än i 
övrigt i området. Största tillåtna byggnadsarea för friliggande huvudbyggnad anges vara 10% 
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av fastighetens areal inom kvartersmarken för bostäder i planförslaget för Storäng västra. An-
gående ny bebyggelse närmast den befintliga bebyggelsen i Storäng östra, se även svar under 
G 21.

På fastigheter i detaljplanen för Storäng östra är det inte aktuellt att möjliggöra uppförande 
av två huvudbyggnader per fastighet. Det finns däremot möjlighet att ha två bostäder inom 
huvudbyggnaden. Komplementbostadshus i form av Attefallshus finns även möjlighet att 
uppföra i enlighet med de regler som finns för Attefallsåtgärder enligt plan- och bygglagen 
(PBL) samt plan- och byggförordningen (PBF). Angående Attefallsåtgärder se även svar under 
G 27.

Markanvisning av kommunägda marken för bostäder i detaljplanen Storäng västra, Dp 413,  
planeras ske efter att denna detaljplan antagits. Möjlighet att lämna synpunkter kan komma 
att finnas i samband med att markanvisning sker. 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning efter den första gransk-
ningen
De synpunkter, som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga området. Även 
allmänna intressen har därvid beaktats. Med hänsyn till inkomna synpunkter som framkommit under 
granskningen föreslås förslaget till detaljplan revideras. Revideringen innebär ändring som inte är ovä-
sentlig varför planförslaget behöver ställas ut på  nytt för ny granskning. Det gäller i huvudsak förändring 
som berör strandskyddet inom planområdet. 

Efter den första genomförda granskningen har i huvudsak följande ändringar utförts av planförslaget:

Plankarta och planbestämmelser
- Strandskyddet upphävs inte i W1, vattenområde med bryggor vid bostadsfastigheter mot bak-

grund av Länsstyrelsens granskningsyttrande. Detta innebär att planbestämmelsen, a1, tas bort 
för dessa områden. Under ”Upplysningar” ändras så att det framgår att strandskyddet ligger 
kvar inom W1-område och att strandskyddsdispens krävs för anläggande av bryggor.

- Planbestämmelsen om lägsta grundläggningsnivå ändras till +2,70 m över nollplanet i höjd-
system RH2000 ändras i enlighet med Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundlägg-
ningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län (Fakta 2015:14).

- Planbestämmelsen om utfartsförbud tas bort vid plangränsen i öster mot parkmark inom detalj-
planen för Lillängsområdet. 

- Komplettering på plankartan med vändplan inom Överby s:4 i östra delen av planområdet med 
hänsyn till avfallshanteringen .

- Under ”Begränsningar av markens bebyggande” tas u, marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar bort som planbestämmelse. U-områden saknas inom planområdet.

- Under ”Administrativa bestämmelser” ändras genomförandetiden för markanvändningen, B, bo-
städer så att genomförandetiden börjar 18 månader efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.

- Under ”Upplysningar” kompletteras även med uppgift om uttag av planavgift i samband med 
ansökan om bygglov.

Plan- och genomförandebeskrivning
- Under ”Förenlighet med miljöbalken” uppdateras angående miljökvalitetsnormer.
- Under ”Administrativa frågor” kompletteras angående varsamhetsbestämmelser, k.
- Under ”Natur” kompletteras angående geotekniska förhållanden och risk för ras och skred. 
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- Under ”Strandskydd” ändras angående upphävande av strandskydd för W1-område och anläg-
gande av bryggor.

- Under ”Teknisk försörjning” och ”Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter”  
kompletteras angående avfallshantering och vändplaner.

- Under ”Gator och trafik” och ”Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter” ändras 
angående vändplaner, då del av Överby s:4 i öster kompletteras med vändplan.

- Under ”Gator och trafik” justeras angående beskrivning av vägar inom planområdet.
- Under ”Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter” kompletteras angående möj-

lighet att bilda servitut och gemensamhetsanläggningar för bryggor.
- Under ”Bebyggelseområden” kompletteras med nytt stycke angående trygghet.
Övrigt
- Grundkartan uppdateras.
- Redaktionella ändringar utförs av plankarta och övriga planhandlingar. 
- I övrigt sker ändringar av plan- och genomförandebeskrivningen i enlighet med ändringar av 

plankartan och planbestämmelser.
Ett planförslag har skickats ut för ny granskning med ovan angivna ändringar.

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning av och kommentarer till inkomna syn-
punkter under den andra granskningen
Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i kur-
siv stil. Kontorets svar markeras med indragen vänstermarginal. 

Remissinstansernas synpunkter 

NG 1. Länsstyrelsen i Stockholms län: 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL, men anser att det kan vara 
svårt att förstå vad som gäller för strandskydd inom W1områden i plankartan. För att detaljplanen ska 
vara tydlig och enkel att förstå föreslår Länsstyrelsen att planbestämmelsen W1 ses över då det i denna 
framstår som att det är möjligt att uppföra bryggor vid varje fastighet som gränsar mot vatten. Länssty-
relsen anser även att det i planförslaget går att tolka bestämmelsen som att dispens inte behövs. 

Länsstyrelsen föreslår därför att det i bestämmelsen endast anges att dispens för brygga behöver sökas 
och att följande textstycke finns kvar ”Befintliga byggnadsverk…..storlek och utformning.” 

SBF:s kommentar:
Planbestämmelsen för W1-område ses över.

NG 2.  Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, SRMH:
Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra roslagens miljö- och hälsoskyddskon-
tor att tillstyrka förslaget med bibehållet strandskydd för bryggor inom W1-område inom detaljplan för 
Storäng östra, Dp 401.

      
NG 3. Trafikverket:
För detaljplanens genomförande krävs åtgärder som direkt berör väg 1003. Ett avtal ska tecknas innan 
planens antagande och skrivs i första hand med kommunen. Trafikverket ska ges möjlighet att granska 
och godkänna underlag och ritningar.

307



 Granskningsutlåtande 
2017-05-24

Änr 2012/10023.214
33 av 45

SBF:s kommentar:
Avtal avses tecknas angående åtgärder som berör väg 1003, Resarövägen.

NG 4. Villaägareföreningen i Vaxholm:
Villaägarna i Vaxholm har samlat in från medlemmar på Resarö granskningskommentarer på ”Detalj-
plan för Storäng östra Dp401”. 
Sammanställning av granskningskommentarer 
Strandskydd Vi är starkt kritiskt till kommunens ändring om strandskyddet för bostadsägare i Storäng 
med bryggor. Vi kommer i framtiden få problem med ändringar och renoveringar av våra bryggor om 
strandskyddet ligger kvar vid våra stränder där bryggorna i många fall är till åren och står inför renove-
ringar mm. Dessutom får vi ett sänkt värde på en ev framtida styckning om nya ägare inte får bygga 
bryggor vid sina tomter. 

Bebyggelseområden 
Nya byggnader 
I den nya detaljplanen så har ni bedömt att Resarö 2:24 inte är styckningsbar tomt pga att den är mindre 
3000 m2, enligt gamla ritningar är den 2890 m2. Om tomten mäts om och den är större än 3000 så upp-
fattar jag att den då går att stycka? 
Min andra fråga om den inte är 3000 m2, om det ändå skulle finnas möjligheter att stycka. Hur fast är 
gränsen på 3000 m2 om det saknas 110 m2? 

Övriga synpunkter I övrigt är vi kritiska till hur kommunen sänder ut sin nya granskning. Ingen motive-
ring eller orsak till sin ändring samt inga bilagor, dvs ny planritning så vi boende kan se vad de ändrat i 
sin nya granskning, utan endast ett brev som sändes ut.

SBF:s kommentar:
En befintlig brygga som är lagenlig får renoveras/underhållas, men ersättning eller utökning 
av brygga kräver i allmänhet strandskyddsdispens.

I detaljplanen för Storäng östra medges avstyckning för nya fastigheter om minst 1500 kvm 
respektive 2000 kvm, där marken har ansetts vara lämplig för bostadsbebyggelse. Nybildade 
fastigheter ska vara lämpade för sitt ändamål med avseende på bl a belägenhet, storlek, väg 
och VA. Ansökan om avstyckning görs till Lantmäteriet och prövas i en lantmäteriförrättning. 
Enligt planförslaget för Storäng östra anges för fastigheten Överby 2:24 en minsta tomtstor-
lek om 1500 kvm. 

Information om ny granskning lämnas liksom vid tidigare granskning genom brev till berörda 
som fastighetsägare inom planområdet. I brevet framgår bl a att planhandlingar finns utställ-
da för granskning i kommunens reception samt att de även finns tillgängliga på kommunens 
hemsida och på biblioteket i Vaxholm. I plan- och genomförandebeskrivningen angavs de 
ändringar som utförts efter den första granskningen vilka framgår av planförslaget vid den 
andra granskningen.

Strandskydd ändras för W1- område med bryggor vid bostadsfastigheter mot bakgrund av 
Länsstyrelsens inkomna synpunkter vid granskningen (G 1). I samrådsredogörelsen för Dp 
401 för Storäng, 2016-06-29, anger Länsstyrelsen bl a att upphävande av strandskydd inte är 
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lämpligt i vattnet, utan istället är det dispens från strandskydd som kan bli aktuellt. Länssty-
relsen vidhöll i sitt granskningsyttrande vid den första granskningen att strandskyddet bör lig-
ga kvar inom planens vattenområden. Angående strandskydd, se även svar under G 15.

NG 5. Naturskyddsföreningen:
 Dagvatten 
I planförslaget står att dagvattnet i området inte är förorenat, och inte behöver någon rening samt att 
”tillföra dagvattnet till recipienten Kodjupet bedöms inte inverka negativt på den ekologiska eller kemis-
ka statusen”. Kodjupets ekologiska status är otillfredsställande och det går därför inte att nöja sig med 
att åtgärder inte inverkar negativt. Istället krävs åtgärder med positiv inverkan. Därför behövs ökade åt-
gärder för infiltration av dagvatten och en minskning av hårdgjorda ytor. 

Markföroreningar 
I detta avsnitt finns många otydligheter. I markprover från platsen för den före detta handelsträdgården 
påträffades barium, kobolt, nickel och bly i nivå med KM. Att detta skulle innebära ett problem avfärdas 
med följande oklara resonemang: ”Laboratorieresultaten är aldrig helt exakta utan ges med en felmargi-
nal på 20-30 procent. Samtliga resultat för barium, nickel, kobolt och bly ligger inom felmarginalen för 
KM. Metallhalterna bedöms inte utgöra någon hälsorisk för människor.” Ligger resultaten inom eller un-
der 20-30 % från KM? Om de ligger inom intervallet finns det risk att det verkliga värdet ligger över KM. 
Länsstyrelsen misstänker att rester av bekämpningsmedel kan förekomma, men ingenting sägs om att 
sådana har analyserats. 
”Mängden föroreningar vid handelsträdgården bedöms inte uppgå till 1000 m3, vilket ger att förore-
ningsnivån bedöms som liten.” Vi antar att ”förorenad jord” och inte ”föroreningar” avses. Hur har siff-
ran räknats fram? Området är i storleksordningen 10 000 m2. Kan man alltså räkna med att förorening-
arna trängt ner högst en dm3? 

Komplementbyggnader 
I granskningsförslaget föreslås komplementbyggnader upp till 60 m2 inom kryssmarkerad mark. Natur-
skyddsföreningen anser att detta skulle kunna medföra en alltför stor exploatering av strandzonen och 
anser därför att komplementbyggnadernas byggnadsyta bör begränsas till högst 15 m2. 

Cykelväg 
Naturskyddsföreningen hävdar ihärdigt att den nuvarande sträckningen av cykelvägen genom planområ-
det bör bestå och att en anläggning av en ny cykelväg längs med Resarövägen är oekonomisk, onödig 
och oönskad. Läs våra tidigare yttranden om detta i våra tidigare remissvar.

    SBF:s kommentar:
I planförslaget framgår under ”Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken kap 5” att miljöproble-
men i området är främst övergödning och syrefattiga förhållanden till följd av näringsläckage 
av kväve och fosfor. Det framgår vidare bl a att genom utbyggnad av VA-nätet inom planom-
rådet kommer riktvärdena att uppnås.

Resarö vägförening är huvudman för vägarna inom planområdet och ansvarar för att avleda 
dagvatten från dessa. Inom planområdet ägs marken av enskilda fastighetsägare. Dagvatten 
inom bostadsfastigheterna ska omhändertas inom egen fastighet, dvs enskild dagvattenhan-
tering.
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Angående dagvatten anges i planförslaget lösningar för lokalt omhändertagande av dagvat-
ten i den utförda dagvattenutredningen som avvattning av tak via stuprörsutkastare, rännda-
lar mm för infiltration och fördröjning. Detta framgår under rubriken dagvatten under ”Förut-
sättningar och förändringar” samt under ”Tekniska frågor”.  Det framgår även av plan- och 
genomförandebeskrivningen att många fastigheter redan idag har grusade parkeringsytor 
och uppfarter där vattnet kan infiltreras. 

Pesticider är ett annat namn på bekämpningsmedel. De analyser som genomförts är bl a av 
pesticider, klorerade pesticider, tungmetaller, alifatiska kolväten, aromatiska kolväten och 
BTEX. 

Enligt uppgifter i rapporten från den miljötekniska markundersökningen så har arbetet ut-
förts i enlighet med Naturvårdsverkets metod för inventering av förorenade områden (MIFO). 
För närmare frågor om den miljötekniska markundersökningen hänvisas till rapporten för ut-
redningen. I plan- och genomförandebeskrivningen finns utredningen endast sammanfattad. 
Den fullständiga utredningen finns tillgänglig hos kommunen. 

Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader i planförslaget för Storäng östra är 
totalt  4% av fastighetens landareal , dock högst sammanlagt 120 kvm. Den största tillåtna 
byggnadsarean är för enskild komplementbyggnad 60 kvm. För en fastighet om 1500 kvm in-
nebär det högst 60 kvm byggnadsarea för komplementbyggnader. Hur stor del av byggnadsa-
rean för komplementbyggnader som kan uppföras inom den korsprickade (kryssmarkerade) 
marken på varje fastighet beror på hur stor del av byggrätten för komplementbyggnader som 
redan utnyttjats. Ingen ändring föreslås. 

Angående cykelväg, se svar under naturskyddsföreningens yttrande G 9.

NG 6. Resarö bygdeförenings plangrupp:
Området ingår i riksintresseområdet för skärgårdsmiljön. Syftet med riksintresset är att långsiktigt hus-
hålla med de begränsade mark- och vattenområdena inom kust och skärgårdsområdet. Exploateringsfö-
retag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtag-
ligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

Granskningsförslaget ger möjlighet att uppföra nya komplementbyggnader (utan bostadsrum) på kryss-
markerad mark upp till 60 m2. Resarö bygdeförenings plangrupp anser att byggrätten på den kryssmar-
kerade marken ska begränsas till 15 m2 (efter granngodkännande upp till 25 m2). Detta för att bevara 
den anspråkslösa karaktären med mindre uthus och sjöbodar mot sjösidan, och då på ett bättre sätt 
uppfylla riktlinjerna för riksintresset.

SBF:s kommentar:
        Angående byggnadsarea för komplementbyggnader, se svar under NG 5.

Synpunkter från föreningar, fastighetsägare, boende och övriga

NG 7.  Fastighetsägare till Överby 2:52:
Till att börja med saknar vi underlag på orsak och motiv till den förändring kommunen gjort i sitt nya
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granskningsunderlag och därmed nytt planförslag till detaljplan för ovan område.
De synpunkter vi härmed inlämnar gör vi mot den skrivelse ni tillsänt oss och där ni reviderar
planförslaget utan att ange någon orsak och bakgrund.
Synpunkter:
Att förändra planförslaget genom att ta bort det föreslagna upphävandet av strandskyddet för
bostadsägare i Storäng är en mycket negativ förändring som försvårar framtida bryggrenoveringar
och ses som en åtgärd som går emot kommunens synpunkter för området:
Citat: "utveckla ett attraktivt bostadsområde med bevarade natur- och kulturvärden"
Vi ser nya planförslaget som motstridigt till kommunens viljeinriktning för området. Vi ser även
förändringen i förslaget som mycket negativt för boende som i en framtid kan vilja stycka sina
tomter. Det nya förslaget gör att fastighetsägare kan få ett sämre värde på sin avstyckning samt
försvårande för nya ägare att få ett "attraktivt skärgårdsboende", dvs. bygga en brygga vid sin
fastighet.

 SBF:s kommentar:
 Inkomna synpunkter under den första och andra granskningen redovisas och besvaras i ett 
gemensamt granskningsutlåtande, detta dokument. Era synpunkter från den första gransk-
ningen framgår av G 24. 

Vid den andra granskningen angavs de ändringar som utförts av planförslaget efter den förs-
ta granskningen i förslaget till plan- och genomförandebeskrivning. 

En befintlig brygga som är lagenlig får renoveras/underhållas, men ersättning eller utökning 
av brygga kräver i allmänhet strandskyddsdispens.

I samrådsredogörelsen för Dp 401 för Storäng, 2016-06-29, anger Länsstyrelsen bl a att upp-
hävande av strandskydd inte är lämpligt i vattnet, utan istället är det dispens från strand-
skydd som kan bli aktuellt. Länsstyrelsen vidhöll i sitt granskningsyttrande vid den första 
granskningen att strandskyddet bör ligga kvar inom planens vattenområden. Mot denna bak-
grund föreslås att strandskyddet inte upphävs för W1 , område med bryggor utmed bostads-
fastigheterna i planen. 

Av Länsstyrelsens samrådsyttrande framgår även att enskilda bryggor ska prövas restriktivt 
och vid prövningen ska det göras en avvägning mellan strandskyddsintresset och den enskil-
des intresse att ta området i anspråk. För att uppföra en brygga ska den enskildes intresse av 
att uppföra bryggan väga tyngre än områdets strandskyddsvärden. Det måste föreligga sär-
skilda skäl enligt §18 c 7 kap miljöbalken. Av detta följer att strandskyddsdispens inte alltid 
kan medges. 

Strandskyddsdispens beslutas av kommunen, men beslut om strandskyddsdispens kan prövas 
även av Länsstyrelsen. Detta gäller även upphävande av strandskydd i en detaljplan, som be-
slutas av kommunen men som kan prövas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § plan- och bygg-
lagen, PBL, s k överprövning. Länsstyrelsen kan då besluta att planen ska upphävas enligt 11 
kap 11 § PBL. Se även Länsstyrelsens yttrande G1 angående strandskydd.

NG 8.Fastighetsägare till Överby 2:73
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Vi noterar att ni betraktar vår fastighet som välbevarad, vilket är trevligt. När vi läser vidare på sid 52 
uppkommer dock frågan om detta innebär begränsningar för den händelse att byggnaden ska renoveras 
för att möjliggöra året-runt-boende för en familj.
Överby 2:73 är ett fritidshus uppfört på 60-talet med den storlek och standard som kunde förväntas av 
ett fritidshus  vid den tiden.  Möjligheterna till ombyggnad och utveckling av fastigheten bör inte begrän-
sas på grund av att vi löpande har tagit väl hand om huset.
Vi önskar därför ett förtydligande av skrivningen på sid 52 så att det framgår att även en välbevarad äld-
re fastighet kan utvecklas till modern standard och att utveckling av fastigheten inte begränsas av - och 
till - nuvarande utseende eller standard.

SBF:s kommentar:
Planbestämmelsen, k,  innebär att särskild varsamhetsbestämmelse anges för byggnaden på 
Överby 2:73. Planbestämmelsen innebär inte något rivningsförbud eller förbud mot om- och 
tillbyggnad. Byggrätten för fastigheten behålls. Angående varsamhetsbestämmelser, se även 
svar under G24.

NG 9.Fastighetsägare till Överby 2:38:
Min sak gäller upphävande av strandskyddet för vår sjöfastighet och övriga med liknande förutsätt-
ningar. 
De menar att de påtagligt tagit i anspråk stranden över hela dess bredd. Dessutom har de en sjövärme-
anläggning som ligger på botten. För tillsyn av sjövärmeanläggningen behövs en andra brygga. Länssty-
relsen anger i sitt yttrande vassruggar och fisk. Ett argument som inte längre bör användas eftersom yr-
kesfiske och knappt fritidsfiske sker i dessa vikar. De har även kylslangar i vattnet som bör skyddas ifrån 
fiske.

Planförslaget medger nya sjöfastigheter men omfattar inte behovet av brygga för nybildade sjöfastighe-
ter. Sjöfastigheter och särskilt då över > 1500 kvm har uteslutande egen brygga i Vaxholm. Länsstyrelsen 
anser att det saknas argument för varför boende på sjöfastigheter behöver en brygga. Nya sjöfastigheter 
bör få samma möjlighet att utöva fritidsfiske, båtliv och andra vattenaktiviteter och bad från egen bryg-
ga som andra sjöfastigheter i Vaxholm av liknande storlek. 

Länsstyrelsen anger att om strandskyddet upphävs finns risk att strandzonen väsentligt förändras t.ex. 
med trädgårdsanläggningar som når ned till strandlinjen. Det finns då också risk för att naturliga infiltra-
tionsytor och/eller vegetation försvinner.  Det gör att mängden närsalter och gifter som spolas ut i vatt-
net ökar. Länsstyrelsens analyser visar också att risken för stranderosion påverkas av båttrafik. Det är 
därför angeläget att strandområdet lämnas så opåverkat och naturligt som möjligt. 

Länsstyrelsen vidhåller också synpunkten från tidigare planetapper i Vaxholm, att möjlighet till brygga 
bör begränsas till högst en brygga per fastighet. 
Som de uppfattar det beskriver Länsstyrelsen den naturliga evolutionen för en sjöfastighet. Beskrivning-
en passar in på många av Resarös sjöfastigheter. I deras fall har de även höjt upp marknivån ca 60 cm för 
att ta höjd för perioder av högvatten. De har även motverkat erosion genom att anlägga en stabiliseran-
de duk under ytskiktet.

I första hand menar de att strandskyddet bör upphävas såsom i andra detaljplaner t ex  DP 381, då lik-
nande förutsättningar gäller. I andra hand bör det förtydligas att dispens beviljas för bryggor och sjövis-
ten/bastu. Påståendet ovan leder till att det behöver förtydligas att nya sjöfastigheter som avstyckas ska 
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beviljas dispens för en brygga. De som har två bryggor får rätt att flytta den ena bryggan så att det högst 
finns en brygga per sjöfastighet efter avstyckning. Samma sak gäller sjövisten/bastu.

Planbestämmelsen i granskningsförslaget för  vattenområdet,  W1, behöver kompletteras med att pla-
nen godkänner sjövisten eller bastubyggnad vid ny anlagd brygga. En nybildad sjöfastighet  ska precis 
som inom andra detaljplaner på Resarö, t ex Dp 381, få anlägga högst en ny brygga per nybildad sjöfas-
tighet och anlägga sjövisten/bastu. Granskningsförslaget diskriminerar DP 401 jämfört med t ex DP 381. 

I det senaste granskningsförslaget anges att i vissa fall kan även en anmälan till Länsstyrelsen krävas en-
ligt bestämmelserna om vattenverksamhet i 11 kap. miljöbalken. Det är Länsstyrelsen som avgör om åt-
gärden ska klassas som vattenverksamhet. De anser att anläggningar som idag ligger i sjön , såsom sjö-
värmeanläggningar ska föras in i planen, innan planen antas. Dessa anläggningar har anlagts under en 
period då strandskyddet var upphävt. Det är orimligt att få en ny prövning, som skulle kunna innebära 
stora kostnader för vissa fastighetsägare att få ett nej i en sådan prövning. 
Summering av synpunkter:

- Upphävande av strandskydd i första hand
- Dispens för en brygga för avstyckade sjöfastigheter
- Dispens för sjövisten/bastubyggnad typ Attefall vid stranden för nya sjöfastigheter
- Befintliga vattenanläggningar inritade vid planens antagande. Ej en ny dispens runda 

SBF:s kommentar:
Liknande yttrande inlämnades vid granskningen av förslaget till detaljplan för Storäng östra,    
Dp 401. Yttrandet återfinns med stadsbyggnadsförvaltningens kommentar under G15, efter 
den första granskningen. 

I planförslaget anges nu ”Befintliga byggnadsverk inom W1-områden som uppförts i laga ord-
ning ska anses planenliga och får ersättas med byggnadsverk av motsvarande storlek och ut-
formning”. Med byggnadsverk enligt plan- och bygglagen avses byggnader och anläggningar. 

Beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna, dvs strandskyddsdispens, kan inte be-
viljas i en detaljplan, då prövningen sker i annan ordning enligt 7 kap miljöbalken. 

Upphävande av strandskydd kan ske genom planbestämmelse i en detaljplan enligt PBL 
(2010:900). I planförslaget för Storäng anges detta genom bestämmelsen, a1. Motiven till 
upphävandet ska redovisas i planbeskrivningen. Länsstyrelsen kan efter antagandet, om 
strandskyddet upphävs i strid med gällande bestämmelser överpröva kommunens beslut att 
anta detaljplanen enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL), s k överprövning. Länsstyrel-
sen kan då besluta att planen ska upphävas enligt 11 kap 11 § PBL. Detta gäller även beslut 
om strandskyddsdispens att Länsstyrelsen ska granska de kommunala besluten och vid behov 
pröva och upphäva dessa. Se även svar under NG 7 samt Länsstyrelsens yttranden G1 angå-
ende strandskydd.

I planförslaget upphävs strandskyddet på land inom kvartersmark för bostäder medan 
strandskyddet föreslås ligga kvar i W1, vattenområde med bryggor, utmed bostadsfastighe-
terna. Detta innebär att strandskyddsdispens inte krävs för byggnadsverk på land men däre-
mot i vattnet.
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Detaljplanen för Ytterbystrand på Resarö, Dp 381, lagakraftvunnen 2007-09-06 upprättades 
enligt äldre plan- och bygglagen, (PBL 1987:10). Förändringar av strandskyddslagstiftningen 
har skett under åren 2009-2010 och ny plan- och bygglag (PBL 2010:900) trädde i kraft den 2 
maj 2011. 

Under  ”Upplysningar” på plankartan angavs att anläggande av bryggor kan vara anmälnings- 
eller tillståndspliktig vattenverksamhet redan sedan den första granskningen. I planbeskriv-
ningen anges detta under rubriken ”strandskydd”.

På plankartan anges inom vattenområde endast allmänna ledningar under vattnet. Enskilda 
sjövärmeanläggningar anges inte på plankartan. 

Anmälan till Länsstyrelsen kan i vissa fall krävas enligt bestämmelserna om vattenverksamhet 
i 11 kap miljöbalken för arbete och byggande i vatten t ex nyanläggning men det kan även 
gälla utrivning av befintliga anläggningar. 

NG 10. Fastighetsägare till Överby 2:20, 2:27, 2:71, 2:82, 2:88, 2:97:
Vägarna på Storäng
Vägarna (särskilt Långrevsvägen) är ständigt i dåligt skick med en mängd gropar och med fallrisk i mör-
ker. Efter att vägföreningen  sladdat vägen uppstår groparna på nytt efter några dygn. Vägbelysningen 
är mycket bristfällig inom hela Storäng. Dels är belysningspunkterna alltför glesa och det kan ta upp till 
tre år innan en trasig lampa blir utbytt. Vintertid utförs plogning och sandning ofta mycket sent. Om 
man inte har bil får man pulsa i snön eller gå försiktigt för att undvika halkskador.

l planförslaget sägs att vägarna ska bibehålla sin "lantliga karaktär" med nuvarande smala gator med 
huvudsaklig ytbeläggning av "grus". Dessutom ska Resarö vägförening fortsatt ansvara för vägarna på 
Storäng. Vi motsätter oss att Resarö vägförening ska ansvara för vägarna. Särskilt eftersom vägförening-
en totalt misskött underhållet på Storäng under många år. Idag betalar fastighetsägarna på Storäng en 
avgift på över 3 000 kr per år vilket inte är rimligt med hänsyn till det bristfälliga underhållet.

V i kräver ett kommunalt övertagande av vägarna inom Storäng. Med fler boende i området kommer bil-
trafiken att öka vilket kräver bredare gator för att kunna mötas. Dessutom behöver vägbelysningen inom 
hela området byggas ut och förbättras. Detta krävs för att Storäng ska kunna betraktas som ett attrak-
tivt bostadsområde inom Vaxholms kommun.

Kommunalt vatten och avlopp
Kommunen har under minst 25 års tid lovat boende i området att det skulle bli kommunalt VA inom om-
rådet. Gång på gång har kommunen förhalat detta trots vetskapen om att befintliga enskilda avloppssy-
stem inte fungerat tillfredsställande. När kommunen istället lät det uppförda området på Lilläng ansluta 
till det avloppssystem som rimligen var tänkt för att ansluta Storäng så fanns inte längre kapacitet för 
att även ansluta Storäng.

Enligt föreläggandet från Länsstyrelsen 2012-08-31 har kommunen å lagts att utan dröjsmål ordna med 
vattenförsörjning och avlopp inom Storäng. Kommunen har förhalat detta genom att överklaga varför 
beslutet innebar att avloppsanläggningen måste vara klar först 2018-10-01.
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Om denna tidpunkt inte uppfylls kommer vi att rättsligt undersöka möjligheterna att kräva skadestånd 
från Vaxholms kommun.

SBF:s kommentar:
             Kommunen kan inte överta vägarna i nuvarande skick och standard utan förbättringar 

behövs bl a i form av breddning för att uppnå kommunal standard. Det kan vara frågan om 
mer än 0,5- 1 m breddning längs samtliga vägar, som innebär stora markintrång på privata 
bostadsfastigheter utmed vägarna i Storäng. Detta innebär även att staket och häckar utmed 
vägarna kommer att behöva tas bort. Vägområdet i Storäng med körbana och diken är ca 6,5 
m vilket kan jämföras med vägområdet i t ex Lillängsområdet där kommunen är huvudman 
och vägområdet är ca 10 m. Kostnader för vägombyggnad kan finansieras via uttag av gatu-
kostnader av de enskilda fastighetsägarna.

Enligt planförslaget avses VA-anläggningen för Storäng vara klar den 1 oktober 2018. 

NG 11. Fastighetsägare till Överby 2:86:
I det senaste och ändrade förslaget till detaljplan anges inte något om möjligheten till styckning av fas-
tigheten Överby 2:86. 

De har tidigare framfört vårt mycket starka önskemål om att få tillstånd för styckning och bygglov. Ett 
förbud mot styckning skulle drabba oss som bor på fastigheten oerhört hårt. Som fastighetsägare tänker 
de självfallet göra allt de kan för att nå en positiv lösning. Fastigheten är mycket väl lämpad för att styc-
kas och bebyggas med ett nytt bostadshus. 

Det är inte vettigt att enbart utgå från fastigheternas storlek i kvm för beslut om styckning. Storleken ta-
lar inte om dess lämplighet för styckning. I stället bör man bestämma att "Styckning kan ske av fastighe-
ter som är lämpliga för detta avseende storlek, utseende och geografiskt läge". Fastigheten  Överby 2:86 
är på 2 860 kvadratmeter, en mycket stor fastighet. Den består av en närmast helt platt gräsbevuxen yta 
som är bebyggd  med ett hus i ena änden och i övrigt obebyggd. 

En stor majoritet av de som bor på Storäng vill att tomtstorlekarna ska vara mellan 1000 och 
1500 kvadratmeter. De boendes åsikter måste väga mycket tungt både för Vaxholms stads tjänstemän 
och dess beslutsfattare. 

För att kunna förbereda sig finns behov av få reda på vilka förslag som läggs fram av tjänstemännen. Det 
värsta alternativet är att staden både vill och anser sig kunna bestämma vad de får göra med sin fastig-
het och att de därmed inte får stycka vår fastighet och inte får bygglov. De vill ta del av tjänstemännens 
förslag, som är offentliga handlingar, så snart de läggs fram för stadsbyggnadsnämnden och Kommun-
styrelsen och så lång tid som möjligt innan det ska behandlas i Kommunfullmäktige. De vill få informa-
tion av stadsbyggnadsnämnden per telefon eller mail så att de kan följa vad som händer.
Om staden fortsätter att neka styckning av deras fastighet måste de bestämma hur de ska gå vidare uti-
från ett för dem negativt beslut. Ett alldeles felaktigt beslut som saknar saklig grund och drabbar dem 
och deras familj, både socialt och ekonomiskt. De behöver som pensionärer få stycka och sälja en del av 
fastigheten för att finansiera kommunalt vatten och avlopp och minska sitt bolån. Fastigheten är deras 
"pensionsförsäkring" som de uppfattar att Vaxholms stad nu vill beröva dem. Innan fastigheten köptes i 
mitten av 1970-talet angavs det av Vaxholms stad att det inte var några problem med att få stycka fas-
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tigheten så snart det blev kommunalt vatten och avlopp. Nu när det äntligen blir kommunalt vatten och 
avlopp vill stadens tjänstemän plötsligt att de inte ska få stycka sin fastighet. De känner sig lurade, rent 
av bedragna, på sin ekonomiska trygghet av Vaxholms stad och blir tvungna att flytta från Storäng.

Beträffande den del av fastigheten som staden vill använda för att utöka vägbanan på Långrevsvägen 
kan de bara konstatera att vägens bredd är tillräcklig för den trafik som förekommer. Det finns inget be-
hov av ökning av vägbredden  i hörnan Långrevsvägen-Nätstigen. Belysningen och vägbeläggningen är 
däremot ett problem.

De anser att delningen av detaljplanen för Storäng till två detaljplaner är fel. Denna uppdelning i två de-
taljplaner förefaller ha kommit till för att Vaxholms stad ska ha andra och enklare regler för sin mark i  
västra Storäng än för den privata marken i östra Storäng. De anser att Vaxholms stad vill kunna bevilja 
sig själv men inte andra på Storäng, rätten att stycka till mycket mindre fastigheter som staden har gjort 
t ex i Lilläng.

Att ha två detaljplaner med mycket olika krav innebär att det blir en uppdelning av Storäng i två delar 
som får helt olika karaktär. De anser att man bara ska ha en detaljplan för Storäng med samma regler för 
den privatägda östra som den av staden ägda västra delen av området. Att Vaxholms stad kan bestäm-
ma om enklare regler för den av staden ägda delen är sannolikt lagligt men knappast moraliskt eller 
etiskt försvarbart.

De anser att Vaxholms stad ska vara huvudman för vägarna på Storäng. Resarö vägförening har inte lyc-
kats hålla områdets vägar  i någorlunda skick. I områdets utveckling till "ett attraktivt bostadsområde"  
ingår ett vägnät av normal standard inklusive bra belysning.

SBF:s kommentar:
Liknande yttrande inlämnades vid granskningen av förslaget till detaljplan för Storäng östra, 
Dp 401. Yttrandet återfinns med stadsbyggnadsförvaltningens kommentar under G 19, efter 
den första granskningen. I övrigt se nedan.

Vid planläggning ska  bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hän-
syn till bland annat risken för översvämning (2 kap 5 § plan-och bygglagen (2010:900, PBL). 
Vidare ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena 
är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov (3 kap. 1 § 
miljöbalken, MB). Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta en detaljplan om 
beslutet medför att en bebyggelse blir olämplig i förhållande till risken för översvämning 
(11 kap 10-11 § PBL). Kommunen har beaktat översvämningsrisken genom att inte tillåta nya 
bostäder under nivån + 2,70 m över nollplanet i höjdsystemet RH 2000 enligt Länsstyrelsens 
rekommendationer.

      
Inom detaljplan regleras förutsättningarna för bygglov i 9 kap plan- och bygglagen. Den sökta 
åtgärden ska stämma överens med gällande detaljplan och planens genomförandetid ska ha 
börjat.

Efter granskningen sammanställs och besvaras inkomna yttranden under granskningstiden i  
ett granskningsutlåtande. I samband med att granskningsutlåtandet godkänns av kommun-
styrelsens planeringsutskott kommer information inför antagande av detaljplanen att skickas 
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per brev till berörda fastighetsägare som yttrat sig över planförslaget och som har kvarståen-
de synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Granskningsutlåtandet kommer då att finnas på 
kommunens hemsida. När kommunstyrelsen godkänt planförslaget för antagande läggs plan-
handlingarna ut på kommunens hemsida. När detaljplanen antagits av kommunfullmäktige 
lämnas information om möjligheten att överklaga antagandebeslutet. 

  
NG 12. Fastighetsägare till Överby 2:48:
Vi opponerar oss mot att minsta tomtstorlek för fastighet 2:48 är föreslagen till 2000 kvm. Vi anser att
målen med detaljplanen tillgodoses med en minsta tomtstorlek på 1 500 kvm även för den här
fastigheten. Eventuella framtida byggnader har längre avstånd från vatten i jämförelse med många
befintliga huvudbyggnader på Storäng. På till exempel grannfastigheterna 2:49 och 2:38 ligger
fastigheterna betydligt närmare vattnet än vad som kommer kunna byggas vid en eventuell
avstyckning av 2:48 p g a + 2,70 m.ö.h kravet. Vi vill att ni justerar förslaget till detaljplanen så att mins-
ta storlek för fastighetsbildning för fastighet 2:48 sätts till 1500m3.

SBF:s kommentar:
I planförslaget anges som minsta tomtstorlek 2000 kvm för samtliga fastigheter väster om Metspö-
vägen med undantag för Överby 2:49, där minsta tomtstorlek är 3000 kvm. En stor del av Överby 
2:48 utgör korsprickad (kryssmarkerad) mark, där enbart komplementbyggnader får uppföras bero-
ende på låglänt mark och risken för översvämning. Marken ligger här under + 3,0 m över nollplanet 
räknat i höjdsystemet RH 2000. Fastigheten i övrigt är även relativt kuperad. Det har därför bedömts 
lämpligt med en minsta tomtstorlek om 2000 kvm.

Yttrande efter granskningstiden 12 april- 2 maj

Efter granskningstiden inkom ett yttrande från fastighetsägare till Överby 2:86 och 2:21. Yttrandet anges 
som tilläggsyttrande till tidigare insänt yttrande under granskningstiden för den nya granskningen från 
fastighetsägarna till Överby 2:86. Enligt 19 § 5 kap plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska den som vill 
lämna synpunkter på förslaget lämna detta under granskningstiden. Nedan redovisas yttrandet.

NG 13. Fastighetsägare till Överby 2:21 och 2:86:
I tilläggsyttrandet anger fastighetsägarna till Överby 2:21 att de instämmer i synpunkter som inlämnats 
till stadsbyggnadsförvaltningen från fastighetsägarna till Överby 2:86.

De kräver att få stycka och få bygglov för bostadshus på sina fastigheter som är 3 926 respektive 2 860 
kvm, tillsammans alltså på 6 786 kvm. Båda fastigheterna består av plan gräsbevuxen mark med bo-
stadshus i ena änden av tomterna. Fastighetsägarna till Överby 2:21 är beredda att sälja 140 kvadratme-
tertomtyta till ägarna av grannfastigheten Överby 2:86 för att denna fastighet ska bli 3 000 kvadratme-
ter, om det är viktigt att avstyckad fastighet blir 1500 kvm. Fastighetsägarna anser att båda fastigheter-
na är mycket lämpliga att stycka och bebygga med bostadshus.
Det finns lösningar för hur man kan bygga säkert också låglänta områden. Ansvaret för att detta sker lig-
ger självfallet på fastighetsägarna och inte på staden. Skulle problem med lågläntheten uppstå ett stort 
antal generationer framåt är det fastighetsägarens och inte stadens sak att ta ansvar för detta.

Argumenteringen i tidigare svar från fastighetsägarna till Överby 2:86, som även fastighetsägarna till 
2:21 instämmer i, visar att det är livsavgörande för dem att få stycka och få bygglov för bostadshus. 
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Fastighetsägarna  framför att dessa krav ska beviljas, då det saknas  sakliga skäl som talar emot en styck-
ning och byggande av bostadshus.

SBF:s kommentar:
 Angående tidigare yttrande, se G 19 och NG 11 från fastighetsägarna till Överby 2:86 re-
spektive G 20 från fastighetsägarna till Överby 2:21.

Vid planläggning ska  bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till bland annat risken för översvämning (2 kap 5 § plan-och bygglagen (2010:900, 
PBL). Angående översvämningsrisk, se svar under G 14 och NG 7.
 
Angående ansvar för skada så kan en kommun bli skyldig att ersätta skada enligt skade-
ståndslagen (1972:207), som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutöv-
ning. Som exempel på myndighetsutövning kan nämnas antagande av detaljplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning efter den andra gransk-
ningen
De synpunkter, som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga området. Även 
allmänna intressen har därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en lämplig av-
vägning mellan olika intressen. Det föreslås inte någon väsentlig ändring av planförslaget utan endast 
ändringar och kompletteringar som inte påverkar detaljplanens innebörd.

Efter den andra granskningen föreslås i huvudsak följande ändringar:

Plankarta och planbestämmelser
- Planbestämmelsen för W1 , vattenområden med bryggor utmed bostadsfastigheter justeras mot 

bakgrund av Länsstyrelsens yttrande vid den andra granskningen. Ingen ändring i sak utan 
strandskyddet ligger kvar inom W1-område och strandskyddsdispens krävs för anläggande bryg-
gor.

- På plankartan tillkommer pilar för att tydliggöra var olika planbestämmelser för utnyttjande-
grad; placering, utformning och utförande; störningsskydd; inom redovisade rutor gäller inom 
kvartersmark för bostäder, B. 

- Planbestämmelsen för korsprickad mark ( kryssmarkerad mark) justeras, då med komplement-
byggnader avses fristående uthus, garage och andra mindre byggnader enligt plan- och byggla-
gen, PBL. Utan bostadsrum är borttaget i planbestämmelsen. 

- Planbestämmelsen för lägsta grundläggningsnivå  har även justerats så att komplementbyggna-
der med bostadsrum tagits bort. 

- Planbestämmelsen för b1, angående utformning och utförande av byggnad med hänsyn till ris-
ken för översvämning, justeras till + 2, 70 m över nollplanet räknat i höjdsystem RH 2000.

Plan- och genomförandebeskrivning
- Text om planbestämmelsen b1 angående utformning och utförande av byggnad med hänsyn till 

risken för översvämning förtydligas angående översvämning under rubriken ”Störningar och ris-
ker”.
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- Redaktionella ändringar och rättelser utförs bl a angående komplementbostadshus s k Attefalls-
hus som endast får ske i enlighet med de regler som gäller för Attefallsåtgärder enligt PBL och 
PBF.

- Karta över upplåtelse/ överlåtelse av mark för allmän plats justeras angående Överby 2:41-42, 
bilaga 1 till plan- och genomförandebeskrivningen.

Övrigt
- Redaktionella ändringar och rättelser utförs av planhandlingarna.
- Ändringar av plan- och genomförandebeskrivningen utförs i enlighet med ändringar av plankar-

tan och planbestämmelser.
- Planförslaget anges vara upprättat 2016-06-29, reviderat 2017-04-05, reviderat 2017-05-16 på 

plankarta och plan- och genomförandebeskrivning.

Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under det första granskningsskedet (G), 
andra granskningsskedet (NG), samrådsskedet (S) eller programsamrådet (P) och inte 
fått dem tillgodosedda

Följande sakägare, boende, med flera, som enligt plan- och bygglagen berörs av detaljplanen, har inte 
fått sina synpunkter på detaljplaneförslaget tillgodosedda och kommer därför efter ett beslut om anta-
gande att informeras om möjligheten att överklaga beslutet:

Ägare till fastigheterna

Överby 2:20 Överby 2:33 Överby 2:73 Överby 2:96

 Överby2:21 Överby 2:34 Överby 2:76 Överby 2:97

Överby 2:22 Överby 2:36 Överby 2:78

Överby 2:23 Överby 2:37 och 2:92 Överby 2:82

 Överby 2:24 Överby 2:38 Överby 2:83

Överby 2:26 Överby 2:39 Överby 2:84

Överby 2:27 Överby 2:48 Överby 2:86

Överby 2:28 Överby 2:49 Överby 2:87 och 2:35

Överby 2:30 Överby 2:52 Överby 2:88

Överby 2:31 Överby 2:71 Överby 2:89

Överby 2:32 Överby 2:72 Överby 2:90

● Naturskyddsföreningen i Vaxholm 

Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under det första granskningsskedet (G), andra 
granskningsskedet (NG), samrådsskedet (S) eller programsamrådet (P) och inte fått 
dem tillgodosedda
Nedanstående bedöms inte ha rätt att överklaga detaljplanen, utan kommer endast att informeras om 
att ärendet har överlämnats till kommunfullmäktige för beslut om antagande.
● Stockholms Läns museum

319



 Granskningsutlåtande 
2017-05-24

Änr 2012/10023.214
45 av 45

● Resarö bygdeförenings plangrupp
● Villaägarföreningen i Vaxholm

Stadsbyggnadsförvaltningen den  24 maj 2017

Paula Sund
Planarkitekt
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Detaljplan för Storäng, Dp 401 

Vaxholms stad, Stockholms län 
 

Samrådsredogörelse 

Kommunstyrelsen beslöt den 12 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta 
förslag till detaljplan för Storäng.  

Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit ute på samråd den 5 april – 7 maj 2013. För att 
läsa mer om programsamrådet hänvisas till samrådsredogörelsen för planprogrammet. 

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskott beslut den 14 januari 2015 § 2015/7 har samråd 
hållits om förslag till detaljplan. Samrådet har ägt rum under tiden den 8 februari – 20 mars 2015.  

Enskilda samrådsmöten har hållits med intresserade fastighetsägare, mötena finns sammanfattade i 
kortfattade minnesanteckningar. Information om samrådet har sänts till berörda sakägare enligt fastig‐
hetsförteckning samt remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna har under samrådstiden visats på 
stadsbyggnadsförvaltningen, på stadsbiblioteket, samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se  

Under samrådet inkom 36 yttranden varav 20 st från fastighetsägare och boende inom området. In‐
komna samrådsyttranden finns samlade i planakten, vilken går att ta del av på stadsbyggnadsförvalt‐
ningen.  

Efter samrådet för förslaget till detaljplan för Storäng, Dp 401, har detaljplanen delats upp på två detalj‐
planer; detaljplan för Storäng östra (Dp 401) och detaljplan för Storäng västra (Dp 413). Dp 401 består av 
den del av det ursprungliga planområdet där det finns befintlig bostadsbebyggelse. Denna samrådsredo‐
görelse gäller för båda planförslagen.   

Inkomna yttranden 
    Remissinstanser och föreningar   Anmärkning 

S  1.  Länsstyrelsen i Stockholm  Erinran 

  2.  Kommunalförbundet Norrvatten  Ingen erinran 

  3.  Storstockholms brandförsvar  Ingen erinran 
utöver program 

  4.  Roslagsvatten AB  Erinran 

  5.  Resarö bygdeförenings plangrupp  Erinran 

  6.  Socialnämnden  Erinran 
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  7.  Trafikverket region Stockholm  Kommentarer 
från programs‐
kedet kvarstår 

  8.  Förpacknings‐ och tidningsinsamlingen  Ingen erinran 

  9.  Trafikförvaltningen (SL)  Ingen erinran 
utöver program 

  10.  Stockholms länsmuseum  Erinran 

  11.  Naturskyddsföreningen i Vaxholm  Erinran 

  12.  Södra Roslagens miljö‐ och hälsoskyddsnämnd  Erinran 

  13.  E.ON Elnät Stockholm AB  Ingen erinran 

  14.  Lantmäteriet division fastighetsbildning  Erinran 

 
 

    Föreningar, fastighetsägare, boende och 

 övriga 

 

    Fastighet/Adress  Anmärkning 

S  15.  Fastighetsägare till Överby 2:20  Erinran 

  16.  Fastighetsägare till Överby 2:26  Erinran 

  17.  Fastighetsägare till Överby 2:30  Erinran 

  18.  Fastighetsägare till Överby 2:31  Erinran 

  19.  Fastighetsägare till Överby 2:32  Erinran 

  20.  Fastighetsägare till Överby 2:33  Erinran 

  21.  Fastighetsägare till Överby 2:34  Erinran 

  22.  Fastighetsägare till Överby 2:35 och 2:87  Erinran 

  23.  Fastighetsägare till Överby 2:37 och 2:92  Erinran 

  24.  Fastighetsägare till Överby 2:38  Erinran 

  25.  Fastighetsägare till Överby 2:48  Erinran 

  26.  Fastighetsägare till Överby 2:49  Erinran 

  27.  Fastighetsägare till Överby 2:52  Erinran 
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  28.  Fastighetsägare till Överby 2:72  Erinran 

  29.  Fastighetsägare till Överby 2:73  Erinran 

  30.  Fastighetsägare till Överby 2:78  Erinran 

  31.  Fastighetsägare till Överby 2:83  Erinran 

  32.  Fastighetsägare till Överby 2:84  Erinran 

  33.  Fastighetsägare till Överby 2:86  Erinran 

  34.  Fastighetsägare till Överby 2:97  Erinran 

  35.  Miljöpartiet det gröna Vaxholm  Erinran 

  36.  Vänsterpartiet i Vaxholm  Erinran 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning av och kommentarer till inkomna syn‐
punkter 
Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i kur‐
siv stil. Kontorets svar markeras med indragen vänstermarginal. 

Remissinstansernas synpunkter  
S 1. Länsstyrelsen i Stockholms län:  
 
Sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsen bedömer, under nu kända förhållanden, att kommunen i den fortsatta 
detaljplaneprocessen behöver utveckla skälen som anges för att strandskyddet ska upphävas, 
utifrån vad som anges i 7 kap 18 § miljöbalken och att det även kan finnas behov av att göra 
revideringar i planförslaget utifrån var det är möjligt att upphäva strandskydd. Länsstyrelsen 
anser även att markens lämplighet ska säkerställas gällande föroreningar, samt utifrån 
geotekniska förhållanden på plats. Motiveringar och ytterligare beskrivningar till 
Länsstyrelsens ställningstaganden framgår av yttrandet i sin helhet. 
Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp planen för 
prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas enligt 11 kap. 11 §. 
 
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL (2010:900) 
Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som Länsstyrelsen har att 
bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL (2010:900). 
 
Riksintressen 
Vattenområdet strax öster om planområdet tillhör riksintresset för kulturmiljövården 
Stockholms farled och inlopp. Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att 
utvecklingen av området inte påverkar närliggande riksintresseområde på ett sådant sätt att 
risk för påtaglig skada föreligger. 
 
Olyckor, översvämning och erosion 
Översvämningsrisk 
Det är positivt att kommunen har beaktat översvämningsrisken i området och inte tillåter 
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någon ny bebyggelse under nivån +2,95 meter enligt höjdskalan RH2000. 
Föreslagen bestämmelse avseende grundläggningsnivån avser inte komplementbyggnader och 
vad Länsstyrelsen kan se, komplementbyggnader med bostadsrum. Komplementbyggnader 
med bostadsrum är exempel på byggnader som Länsstyrelsen anser vara mindre lämpliga att 
placeras i områden som riskerar att översvämmas. 
 
Geotekniska förhållanden 
I planhandlingarna framgår att marken i delar av planområdet består av lera och silt. Det 
framgår inte hur lerdjup eller geotekniska förhållanden påverkar planförslaget Till nästa 
skede behöver kommunen motivera om de bedömer att marken är lämplig för planerad 
bebyggelse med hänsyn till risken för ras, skred och sättningar. Det ska även framgå om de 
geotekniska förhållandena innebär att det behövs restriktioner eller riskreducerande åtgärder. 
 
Strandskydd 
Området omfattas av strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken, MB. 
Vid prövning av att upphäva eller ge dispens från strandskyddet får som särskilda skäl endast 
beaktas om det område som upphävandet eller dispensen avser: 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 
från området närmast strandlinjen 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte 
kan tillgodoses utanför området 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
Intresset för att ta området i anspråk på det sätt som anges i planen ska också väga tyngre än 
strandskyddsintresset enligt 5 kap 7a §i plan‐ och bygglagen, PBL, och 7 kap 18 § andra 
stycket MB. 
 
Kommunens bedömning och motiv 
Kommunen anger att de skäl som är tillämpliga i planförslaget är att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att 
anläggningarna (bryggorna) måste ligga vid vattnet. 
 
Länsstyrelsens synpunkter 
I den fortsatta detaljplaneprocessen anser Länsstyrelsen att skälen som anges för att 
strandskyddet ska upphävas behöver utvecklas, utifrån vad som anges i 7 kap 18 § 
miljöbalken. Det kan även finnas behov av att göra revideringar i planförslaget utifrån var det 
är möjligt att upphäva strandskydd. Länsstyrelsen vill även framhålla att planläggning i sig, 
inte utgör ett motiv för upphävande av strandskydd. 
 
Upphävande av strandskydd på land 
Länsstyrelsen anser att den del av marken som får tas i anspråk inom strandområdet bör 
begränsas och regleras på ett tydligare sätt för att strandskyddet ska kunna upphävas. Det kan 
t. ex. ske genom att större del av området markeras som prickmark. 
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Kommunen anger att de områden för bostadsbebyggelse där strandskyddet föreslås upphävas 
på land idag inte är allemansrättsligt tillgängliga. Utifrån plankartan verkar det som att förslag 
för upphävande gäller hela planområdet förutom det område som anges som natur. 
Länsstyrelsen konstaterar att delar av planområdet på land kan vara ianspråktagna på ett sätt 
som gör att de i enlighet med 7 kap. 18c § punkt l MB saknar betydelse för strandskyddets 
syften, men för att kunna göra en bedömning behöver planförslaget bl.a. kompletteras med 
någon form av dokumentation/illustration, förslagsvis fotografier som ger en förståelse för 
områdets förutsättningar. I planhandlingarna anser Länsstyrelsen att områdesbeskrivningen är 
för generell och det är viktigt att olika förutsättningar i området lyfts fram, såsom bedömning 
av hemfridszon, allemansrättsligt tillgänglig mark och naturvärden. Om strandskyddet upphävs  
finns risk att strandzonen väsentligt förändras t.ex. med trädgårdsanläggningar, 
uteplatser, terrasseringar och gräsmattor som når ned till strandlinjen. Om så sker finns det 
också risk för att naturliga infiltrationsytor och/eller vegetation försvinner, vilket gör att 
mängden närsalter och gifter som spolas ut i vattnet ökar. SGU:s jordartskarta visar att 
strandbrynet ofta består av lera och morän som är känsliga och lätt läcker finkornigt material 
till angränsande vatten. Länsstyrelsens analyser visar också att risken för stranderosion 
påverkas på grund av båttrafik Det är därför angeläget att strandområdet lämnas så opåverkat 
och naturligt som möjligt. 
 
I plankartan finns en ca 40 meter bred korsprickad zon från strandkanten där det anges att  
marken endast får bebyggas med uthus och garage och att parkeringsplats får anordnas. 
Länsstyrelsen anser att denna zon bör ses över och att byggrätten där bör preciseras. 
Länsstyrelsen anser även att planbestämmelsen, byggnad får inte uppföras men anläggning 
får utföras vid strandkanten, ska tas bort då det finns en stor risk att strandzonen väsentligt 
förändras genom denna bestämmelse. 
 
Upphävande inom vattenområde 
Naturvärden 
Länsstyrelsen anser att skälen för upphävande och dispens för strandskydd gällande 
naturvärden i vattenområdet behöver utvecklas. I planbeskrivningen finns ett avsnitt om 
naturvärden, där delar kan vara användbara även gällande strandskydd. Länsstyrelsen anser 
dock att denna beskrivning bör ses över och bedömningen tydliggöras, bl.a. avseende 
naturvärden i vassområden, möjligheter för fiskrekrytering och påverkan av ökad 
exploatering. Detta eftersom beskrivningen inte är helt entydig. 
 
I avsnittet om naturvärden anges att området är stört av båttrafik och att störningskänsliga 
arter av fisk, fågel och däggdjur inte torde finna en livsmiljö i området samt att möjligheter till 
fiskrekrytering bedömts som små p.ga. mänsklig påverkan. Länsstyrelsen vill betona vikten av 
att förutsättningarna inte försämras jämfört med dagens situation till följd av förslaget. På sikt 
bör det eftersträvas en förbättring av levnadsförhållandena för fisk och planförslaget bör 
redogöra för hur ökad exploatering och möjlighet för fler båtar att röra sig i området kan 
påverka vattenområdet. Vattenområdets betydelse som lek ‐/uppväxtområde för flera fiskarter 
bör också beaktas. Enligt balancemodellen finns förutsättningar för att området kan utgöra ett 
föryngringsområde för gös, abborre, gädda och även i viss mån strömming. Befintliga 
områdena med vass inom planområdet kan exempelvis utgöra potentiella uppväxtområden for 
fisk. 
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Bryggor 
Inom vattenområdet föreslås strandskydd upphävas där bestämmelsen a2 finns. Länsstyrelsen 
anser att upphävande av strandskydd inte är lämpligt i vattnet, utan istället är det dispens från 
strandskydd som kan bli aktuellt. Länsstyrelsen anser att det tydligare ska framgå av 
planhandlingarna att strandskyddsdispens krävs för anläggande av brygga inom vattenområdet 
även om åtgärden inte alltid är bygglovspliktig. 
 
För att kunna upphäva eller ge dispens från strandskydd är det inte tillräckligt att konstatera 
att en brygga måste ligga vid vattnet. Det är bryggans funktion som bedöms och det ska också 
prövas om behovet av anläggningen kan tillgodoses utanför området, t.ex. genom att det finns 
eller planeras en gemensam brygganläggning i närheten. 
 
Enligt proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden ska enskilda 
bryggor prövas restriktivt och vid prövningen ska det göras en avvägning mellan 
strandskyddsintresset och den enskildes intresse av att ta området i anspråk. Den enskildes 
intresse av att uppföra bryggan ska väga tyngre än områdets strandskyddsvärden, dvs. dess 
långsiktiga betydelse för allmänhetens friluftsliv och den biologiska mångfalden. Av detta 
följer att det finns en stor risk för att dispens inte alltid kan medges, trots de föreslagna 
bestämmelserna. Förutsättningarna för dispens kan variera inom olika delar i planområdet, 
även om planbestämmelsen som medger bryggor vid bostadsfastighet som direkt gränsar till 
vattenområde är generell. Länsstyrelsen vidhåller synpunkten från tidigare planetapper i 
Vaxholm, att möjlighet till brygga bör begränsas till högst en brygga per fastighet. 
 
Hälsa och säkerhet 
Förorenad mark 
Inom planområdet finns det ett objekt i Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade 
områden. Det är en handelsträdgård som tidigare har funnits på fastigheterna Överby 2:71 och 
Överby 2:82. Det kan även ha funnits andra miljöstörande verksamheter i området som 
Länsstyrelsen inte har någon kännedom om. Länsstyrelsen upplyser även om att 
småbåtsverksamhet ofta leder till miljögifter både på land, vid tvätt och förvaring av båtar 
samt i vattnet. För att säkerställa platsens lämplighet behöver prover tas på relevanta platser 
och av relevanta ämnen (TBT, koppar, olja/bensin). 
 
Markens lämplighet ska säkerställas för sitt ändamål. Det är viktigt att belysa frågan gällande 
föroreningar tidigt i processen för att minska riskerna för eventuell spridning och exponering 
av föroreningar vid markingrepp. Vidare undersökningar och åtgärder på området ska ske i 
samråd med tillsynsmyndigheten. 
 
Råd om tillämpningen av 2 kap. PBL ‐ Allmänna och enskilda intressen 
Naturvärden 
Naturvärdena utgörs främst av en åkerholme som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 
kap 11 § miljöbalken, områden med gamla grova lövträd, vassbälten utmed stränderna samt 
vattenområdenas betydelse för fisk. Biotopskyddet för åkerholmen upphör om omgivande 
markanvändning ändras, t ex genom bebyggelse. Dispens från biotopskyddet behöver då 
sökas innan detaljplanen antas. 
 
Grova lövträd bör i möjligaste mån sparas, framför allt området på södra delen av fastigheten 
Överby 2:70, mellan Resarövägen och en mindre väg i söder. Trädområdet ingår i 
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Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda trädmiljöer. Det värdefulla trädområdet fortsätter 
även in på fastigheten Överby 2:46, där det föreslås att en förskola anläggs. Alla träd inom 
planområdet med stamdiameter större än 0,7 m är inmätta och Länsstyrelsen ser positivt på att 
dessa föreslås sparas i möjligaste mån. Det är också lämpligt att genom planteringar 
säkerställa tillväxten av lövträd för framtiden. 
 
Vassbälten bör sparas i möjligaste mån, främst genom att de generellt är värdefulla miljöer för 
fågel och fisk, men även för andra vattenlevande djur och växter. Vassen bidrar också till att 
minska risken för erosion av stränderna p.g.a. vågsvall. 
 
Som framgår under avsnittet strandskydd är vattenområdet lämpligt som föryngringsområde 
för gös, abborre, gädda och även i viss mån strömming enligt balancemodellen. Detta bör 
beaktas i kommande planarbete. 
 
Behovsbedömning 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte kan 
förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Rådgivande synpunkter 
Vatten och avlopp 
Länsstyrelsen ser positivt på att enskilda avlopp ansluts till kommunalt vatten‐ och 
avloppsnät Det bör dock framgå om nya hus kommer att uppföras innan en anslutning finns 
och hur vatten och avlopp då kommer att lösas under tiden samt konsekvenser av detta. l 
planhandlingarna bör det framgå vem som ansvarar för skötsel av diken och övrig 
dagvattenhantering. Det är också viktigt att de lösningar som föreslås för lokalt 
omhändertagande av vatten, såsom gröna tak, inte ökar näringsutsläppet från området. 
 
Övriga synpunker/frågor av betydelse för planens genomförbarhet 
Ändamålsenliga planbestämmelser 
Länsstyrelsen anser att planbestämmelserna bör ses över och anpassas efter Boverkets nya 
rekommendationer.  
 

SBF:s kommentar: 
Planbestämmelsen angående översvämningsrisken är ändrad i enlighet med Länsstyrelsens 
rekommendationer till + 2,65 över nollplanet enligt höjdskalan RH2000. 

Avsnittet i plan‐ och genomförandebeskrivningen om geotekniska förhållanden har komplet‐
terats.  

Motiven och skälen för upphävande av strandskydd har utvecklats i plan‐ och genomförande‐
beskrivningen i avsnittet ”Strandskydd”. Revidering har även utförts på plankartan för vatten‐
områdena vid bostadsfastigheter med bryggor, W1, och planbestämmelsen för dessa områ‐
den. W1‐områdena, har begränsats runt befintliga bryggor därutöver anges W, öppet vatten 
som inte får överbyggas. På land anges prickmark för områdena med vass med hänsyn till na‐
turvärdena och fiskrekryteringen. Se Dp 401 för Storäng östra. 

Ändringar har även utförts för det västra vattenområdet för brygga, WV2, som avgränsats 
runt bryggan och i övrigt anges, W2, öppet vatten med allmänna ledningar under vattnet. Se 
Dp 413 för Storäng västra. 
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Planbestämmelsen för korsprickad mark på plankartan har ändrats. 

Avsnittet om naturvärden har kompletterats i plan‐ och genomförandebeskrivningen. 

De större sammanhängande vassbältena på kvartersmark finns på fastigheten Överby 2:23, 
samt i vattnet intill denna fastighet. Till granskningsskedet har de områden på fastigheten 
som inte får bebyggas utökats med hänsyn tagen till befintliga vassbälten utifrån nya ortofo‐
ton. Detta framgår av Dp 401 för Storäng östra. 

Planbestämmelse införs på plankartan inom kvartersmark för bostäder att markens höjd inte 
får ändras inom prickmark och korsprickad mark närmast vattnet. Detta framgår av Dp 401 
för Storäng östra. 

Planhandlingarna och plankartan ändras för vattenområdena vad gäller upphävande av 
strandskydd. Upphävande av strandskydd föreslås för vattenområdena WV1, WV2 och W1. Se 
även ovan under SBF´s kommentarer stycke 3.  

Beteckningen på plankartan för upphävande av strandskydd ändras till a1. 

Kommunen har genomfört en MIFO‐2 utredning angående föroreningar i marken där han‐
delsträdgården tidigare funnits. Inom området, fastigheterna Överby 2:71, 2:82 och 2:86 
finns befintlig bostadsbebyggelse. För fastigheterna medges i planen inte någon avstyckning. 
Se Dp 401. 

Kommunen avser att ansöka om dispens från biotopskyddet innan antagande för att kunna 
ianspråkta åkerholmen för bostadsbebyggelse. Se Dp 413. 

Lövträd avses sparas genom att området på södra delen av fastigheten Överby 2:70 föreslås 
som naturområde i planen. Se Dp 413. 

Gällande VA‐anslutningen framgår i plan‐ och genomförandebeskrivningen för Dp 401 att ge‐
nomförandetiden är fördröjd för kvartersmark för bostäder. Syftet är att innan bygglov med‐
ges för nya byggnader först möjliggöra utbyggnad av vatten‐ och avloppsledningar.  

Plan‐ och genomförandebeskrivningen har kompletterats angående skötsel av diken och dag‐
vattenhantering inom planområdet.  

Planbestämmelserna har setts över för detaljplanen med avseende på boverkets rekommen‐
dationer. 

S 2. Kommunalförbundet Norrvatten:  
Inga synpunkter 

 
S 3. Storstockholms brandförsvar:  
Inga synpunkter utöver det som framkommit i yttrandet över programmet. SSBF påminner om tillgång 
till släckvatten måste säkerställas med konventionellt brandpostsystem som innebär att avstånd mellan 
brandposter får vara högst 150 m. 

SBF:s kommentar: 
Plan‐ och genomförandebeskrivningen har kompletterats med uppgifter om konventionellt 
brandpostsystem inom planområdet. 

 

328



 Samrådsredogörelse  
2016‐06‐29 

Änr 2012/10023.214 
9 av 40 

S 4. Roslagsvatten AB:  
Avfall 

o Vändplanen på Tre fiskares väg är i minsta laget, rekommenderar radie är 9 meter för att av‐
hjälpa backning och minimera risken för påkörning vid backning. 

o Framkomlighet eller uppställningsplats för placering av avfallskärl krävs för fastigheterna 2:31, 
2:38, 2:49, 2:82 och ev. 2:83 för att planen ska kunna säkerställa dessa fastigheters avfallshante‐
ring.  

o Om återvinningsstationen längs Resarövägen är planerad att kvarstå på befintlig plats krävs 
ingen ytterligare station inom detta område, om inte bör utrymme för återvinningsstation säker‐
ställas inom området med beteckningen E.  

VA 
Justera tidplanen: 

Vinter 2015/2016  Tillstånd vattenverksamhet 
  Upphandling av entreprenör 
Vår 2016  Byggstart 
2017  Utbyggnad av sjöledning 

Föreläggandet om vattenförsörjning från Länsstyrelsen genom allmän VA‐anläggning innebär att anlägg‐
ningen ska vara utförd senast 2018‐10‐01. 
 
Komplettera planbeskrivningen med att i de fall additionsbostad, exempelvis ”Attefallshus”, inrättas 
inom fastigheten tillkommer lägenhetsavgift i anläggningsavgiften. Frågor om VA‐avgifter besvaras av 
Roslagsvatten AB.  
 
Det är att rekommendera att fastigheterna ansluter sig till det allmänna VA‐nätet eftersom det strider 
mot planens syfte att enskilda VA‐anläggningar bibehålls, ändra formuleringen i planbeskrivningen uti‐
från detta. 
 
Förtydliga att eventuell gemensamhetsanläggning för spill‐ och vattenledningar på Överby 2:31 och 
eventuellt Överby 2:26 ska samrådas med Roslagsvatten.  
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna har noterats. Efter samråd har tidplanen för VA‐utbyggnaden diskuterats vi‐
dare. Plan‐ och genomförandebeskrivningen har justerats vad gäller tidplan och uppgifter om 
föreläggande från Länsstyrelsen.  

Vändplanen vid Tre fiskares väg i Dp 401 för Storäng östra har ändrats i enlighet med Roslags‐
vattens önskemål.  

Vad gäller ytor för uppställning av avfallskärl måste detta ordnas inom respektive fastighet.  

Plan‐ och genomförandebeskrivningen har kompletterats angående VA‐avgifter och ”Atte‐
fallshus”. 

Möjlighet finns att anordna tekniska anläggningar inom E‐området som återvinningsstation i 
Dp 413. 

S 5. Resarö bygdeförenings plangrupp:  
Plangruppen bedöms enligt programsamrådsredogörelsen inte ha rätt att överklaga detaljplanen. Vi 

ställer oss frågande till kommunens argument bakom denna slutsats. Detta har bidragit till att några av 
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de föreningarna på ön som tidigare varit delaktig i Plangruppens arbete, inte sett det som meningsfullt 

att engagera sig i denna omgång. Detta är beklagligt då ett stort medborgarengagemang gynnar sam‐

rådsprocessen och utvecklingen av kommunen. Resaröbor är eniga om att en varsam förtätning och att 

behålla Resarös skärgårdskaraktär är viktigt vid fastställande av varje ny detaljplan på Resarö.  

 
1. Vi anser att det inte är bra för barnen med en så stor förskola som 6 avdelningar med totalt cirka 100 
barn. Forskning visar att det är för många personer som förblir okända för barnen, vilket kan upplevas 
som skrämmande. Förskolebyggnaden är placerad på mark som är klassad som högriskområde för ra‐
don. I den norra delen av förskoletomten står det vatten på våren och vid rikligt regn. För att behålla Re‐
sarös lantliga infart får förskolebyggnaden inte dominera fonden bakom kolonilotterna, d.v.s. inte bli 
högre än träden utan hellre ligga inbäddad bland träden. Detta kan även vara en fördel genom att 
skugga delar av lekytorna.  
 
2. Vad gäller ny bebyggelse anser vi att antalet tillkommande bostäder minskas och de tomter som lig‐
ger lägst tas bort eftersom det krävs både radonsäkert och översvämningssäkert utförande för att bygga 
där. Vi uppskattar verkligen att antalet våningsplan på ny bebyggelse inte ska överstiga två. 75 nya bo‐
städer på en yta som i Lilläng rymmer 25 bostäder kommer att skapa en märklig landskapsbild. Husen 
som byggs bör vara snarlika men ändå olika med överensstämmande fasad‐ och takmaterial. Om detta 
inte kan anges i planen framhålls att fler än en entreprenör ska få bebygga området. 
 
3. Det ifrågasätts vad som är avsikten med att upphäva strandskyddet närmast vattnet i det sydöstra na‐
turområdet. Är det för upplag av båtar, badplats eller något annat? 
 
4. Almarna som angripits av almsjuka borde ersättas med andra träd som kan bli stora. När fälten be‐
byggs tätt kommer inga träd att tillåtas bli höga. Då kan det behövas en skyddad åkerholme med träd 
som tillåts växa högt över hustaken. Det är lummigheten som är en del av Resarös karaktär.  
 
5. Vi önskar att gäststugor med fullvärdiga kök ska tillåtas så att de kan hyras ut utan att tomten delas. 
Vi tycker inte att Stadsbyggnadsförvaltningens tidigare svar på detta förslag att det inte är tillåtet på öv‐
riga Resarö och därför inte är aktuellt i Storäng är framkomligt över tid. 
 
Killingen har inget skydd i sin östra del utan beskrivs som utredningsområde i översiktsplanen. Vi vill 
framhålla att det är viktigt för Resarö att hela det nuvarande grönområdet behålls som natur/park och 
skyddas som naturskyddsområde.  

SBF:s kommentar:  
Plangruppens deltagande och dialog i planprocessen är mycket värdefull däremot är Resarö 
plangrupp enligt praxis och gällande lagstiftning inte sakägare med rätt att överklaga detalj‐
planen. 

Mot bakgrund av att Ytterby förskola bedriver verksamhet i tillfälliga lokaler där bygglovet 
maximalt kan förlängas fram till år 2022 finns behov av en ny förskola på Resarö. Området 
Storäng bedöms vara lämpligt då det ligger i nära anslutning till bussförbindelser och många 
vårdnadshavare passera området på väg till arbetet. 

Vattenområdet utanför naturområdet i sydöstra delen av planområdet föreslås i Dp 413 för 
att möjliggöra brygga. 
 
Almarna som har angripits av almsjuka kommer att behöva tas bort. I övrigt bedömer vi att 
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området kan bebyggas och karaktären behållas med befintliga träd. Områdena med högst 
naturvärden , kullarna med ädellövträd och alsumpskogen bevaras och föreslås i planen som 
naturområden. Befintlig vegetation avses sparas i mesta möjliga mån. Höjden på byggnaden 
för förskolan får studeras närmare i samband vid utformningen och projekteringen av bygg‐
naden. Se Dp 413. 

För radon finns riktvärden som inte får överskridas, generellt gäller att byggnader ska uppfö‐
ras radonskyddande/ radonsäkra.  

Synpunkter angående utformningen av ny bebyggelse noteras. För området med nya bostä‐
der i Dp 413 Storäng västra avses olika hustyper kunna uppföras enligt planförslaget. 

Gäststugor med fullvärdiga kök kan uppföras i så kallade ”Attefallshus”.  
 
Killingen ligger utanför planområdet och behandlas därmed inte i denna detaljplan. 

S 6. Socialnämnden:  
Socialnämnden betonar vikten av staden tillser att ny‐ och ombyggnation av byggnader, tomter och all‐
männa platser utförs, så att tillgänglighet och användbarhet fungerar för alla med nedsatt rörelse‐ eller 
orienteringsförmåga, enligt vad som anges i plan‐ och bygglagen.  
 
Socialnämnden förutsätter att hänsyn tas vid planläggande av bebyggelse på Resarö, till såväl natur och 
kulturmiljövärden som av KF beslutade riktlinjer avseende boende i varierande storlekar och upplåtelse‐
former på Vaxön, Rindö och Resarö. 
 
Vad gäller bostäder för just äldre bör dessa, i enlighet med vad som anges på sid 14 i fördjupad över‐
siktsplan för Resarö, finnas i närheten av centrum eller i ett läge med goda kommunikationer dit. I plan‐
förslaget anges att planområdet saknar offentlig och kommersiell service. Närmsta livsmedelsaffär ligger 
vid Resarö mitt ca 1 km från planområde.  

SBF:s kommentar: 

 I plan‐ och bygglagen anges att byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer 
med rörelse‐ eller orienteringsnedsättningar. Det anges dock även att tomter avsedda för be‐
byggelse ska vara tillgängliga och användbara om det inte är orimligt med hänsyn till ter‐
rängen och förhållandena i övrigt.  

Kommunen planerar för olika typer av småhusbebyggelse eller bebyggelse av små flerfamiljs‐
hus inom Dp 413 för Storäng västra. Hänsyn avses tas till natur och kulturmiljö i planlägg‐
ningen. 

Det är inte möjligt att i detaljplanen reglera upplåtelseform för bostäderna. I Storäng plane‐
ras inte några särskilda boenden för äldre. 

Övriga synpunkter har noterats.  

S 7. Trafikverket region Stockholm:  
Trafikverket ser positivt på att kommunen ska ta fram en bullerutredning inför granskningsskedet.  

 

Trafikverket ser gärna att kommunen redovisar möjliga trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid utfarten 

från Metspövägen i planbeskrivningen.   
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Åtgärder som är nödvändiga på eller i direkt anslutning till väg 1003 (Resarövägen) ska regleras i avtal 

mellan kommunen och Trafikverket där kommunen ansvarar för genomförande och finansiering. Åtgär‐

der på det statliga vägnätet ska utformas enligt anvisningar i Vägars och gators utformning, VGU, och i 

samråd med Trafikverkets entreprenörer.  

 

I övrigt kvarstår Trafikverkets kommentarer från programskedet. 

 
SBF:s kommentar: 

Plan‐ och genomförandebeskrivningen har kompletterats med utförd trafikbullerutredning. I 
planen anges planbestämmelse för trafikbuller. 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder anges i planen med anledning av utförd PM trafikutredning 
för utfarten av Metspövägen mot Resarövägen. De åtgärder som diskuterats är bl a att 
minska lutningen i tillfarten, siktröjning och tydligare utformning. Åtgärderna framgår av 
plan‐ och genomförandebeskrivningen i Dp 401 för Storäng östra. På plankartan breddas ut‐
farten.  

Kommunen avser att teckna nödvändiga avtal med Trafikverket inför eventuella åtgärder på 
eller i direkt anslutning till Resarövägen. Åtgärder och utformning av på Resarövägen avses 
ske enligt VGU. 

S 8. Förpacknings‐ och tidningsinsamlingen: 
Förpacknings‐ och tidningsinsamlingen ställer sig positiva till att man i detaljplanen öppnar upp för möj‐
ligheten att etablera en återvinningsstation i området. Det ger invånarna en bra möjlighet till god service 
avseende källsortering.  

                    SBF:s kommentar: 
           Möjlighet ges i planen till uppförande av återvinningsstation inom E‐området för tekniska                       
           anläggningar i Dp 413 för Storäng västra.                  

S 9. Trafikförvaltningen (SL):  

Inga synpunkter utöver det som framkommit i yttrandet över programmet. 

           SBF:s kommentar: 
           Synpunkterna har noterats.  
 

S 10. Stockholms läns museum:  
Stockholms läns museum ser positivt på att Vaxholms stad avser att utveckla Storäng med hänsyn till 
områdets kulturhistoriska värden. Dock förutsätter detta att exploateringsgraden inte överstiger det il‐
lustrationskort i planbeskrivningen som förevisar den lägsta förtätningen. En kraftigare förtätning än så 
av området anser länsmuseet inte vara förenligt med Storängs kulturhistoriska värde. Vidare anser mu‐
seet att Vaxholms stad bör överväga en begränsning av så kallade Attefallsåtgärdet då området anses 
inneha sådana kulturhistoriska värden att det kan vara motiverat.   

Länsmuseet vill även uppmärksamma Vaxholms stad på att fel byggnad är markerad som välbevarad i 
plankartan på fastighet 2:39. 
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SBF:s kommentar: 
Exploateringsgraden har till granskningen preciserats så att minsta fastighetsstorlek föreslås 
vara 1500 kvm respektive 2000 kvm. Det ger en högre förtätning än vad länsmuseet anser är 
lämpligt. Förtätningen bedöms dock utgöra en rimlig avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen vad gäller kulturmiljön. För närvarande är det inte aktuellt att begränsa möjlighet‐
erna att bygga ”Attefallshus”. Se Dp 401 för Storäng östra. 

Plankartan har justerats med avseende på Överby 2:39 i Dp 401. 

S 11. Naturskyddsföreningen i Vaxholm:  
Förskola 
Att placera förskolan nära genomfartsvägen Resarövägen, men långt från busshållplatsen, verkar inte 
vara särskilt genomtänkt. Det borde finnas lämpligare placeringar inom detaljplaneområdet. Natur‐
skyddsföreningen efterlyser kommunens resonemang bakom planförslagets placering av förskolan.  
 
Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiksituationen på Resarö är för närvarande otillfredsställande och krafttag behöver göras för 
att få fler Resaröbor att se kollektivtrafiken som ett naturligt och attraktivt alternativ för sina dagliga re‐
sor, inklusive vid hämtning och lämning på förskola. Om den aktuella förskolan ska ersätta förskolan i 
Ytterby, som det sägs i samrådsredogörelsen till programmet för Storäng, blir upptagningsområdet stort 
och behovet av tillgänglighet till kollektivtrafik i anslutning till förskolan stort.  
 
Strandskydd 
Naturskyddsföreningen är oroad över utvecklingen i Vaxholm där allt mer av stränderna tas i anspråk.  
 
Naturskyddsföreningen delar inte Stadsbyggnadsförvaltningens syn att strandskyddet per automatik be‐
höver upphävas inom kvartersmark vid detaljplanering. Vi vill hävda att om kommunen kommer att be‐
gära upphävande av strandskyddet, måste man också införa planbestämmelser som i så stor utsträck‐
ning som möjligt motverkar de negativa konsekvenser som blir följden för växt‐ och djurliv. 
 
Som skäl för upphävande av strandskyddet anges ”att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”. Detta är felaktigt, eftersom strandskyddsreg‐
lerna kan ge ett visst fortsatt skydd för växt‐ och djurliv, även om området är ianspråktaget och växt‐ 
och djurliv påverkats till en del. 
 
Ett alternativ till att behålla strandskyddet skulle kunna vara att införa prickmark i strandzonen, det vill 
säga att inte tillåta några nya byggnader. 
 
Bryggor 
Naturskyddsföreningen anser att dispens från strandskyddet för anläggande av bryggor måste prövas 
restriktivt så att frikostiga dispenser inte ytterligare underminerar biologisk mångfald och ekologisk sta‐
tus längs stränderna. För att områdets naturvärden och karaktär inte ska undermineras är det viktigt att 
se till att exploateringsgraden inte ytterligare ökas. Därför finns det ingen som helst anledning att öppna 
för att tillåta mer än en brygga per fastighet.  
 
Cykelväg 
Angående sträckningen av den befintliga gång‐ och cykelvägen anser Naturskyddsföreningen att kom‐
munen kan förvärva den mark som inte är i kommunal ägo eller upprätta avtal för anläggningar och 
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skötsel av den marken så att sträckningen kan bibehållas. Detta förslag kommer från kommunens svar 
på Naturskyddsföreningens synpunkter på Program för detaljplan för Storäng där kommunen svarade: 
”För att kunna anlägga och sköta en allmän gång‐ och cykelväg krävs att kommunen äger marken eller 
på annat sätt har rätt att använda den. I detta fall ligger den befintliga gång‐ och cykelvägen på en 
marksamfällighet som heter Överby S:3 och som förvaltas av Resarö vägförening.” Naturskyddsför‐
eningen anser att dragning av gång‐ och cykelvägen längs Resarövägen inte skulle innebära någon för‐
kortning och bara skulle vara dyrt och onödigt samt innebära en sämre upplevelse för cyklande.  
 

SBF:s kommentar: 
Det finns behov av en ny förskola på Resarö och kommunen har bedömt att det finns ut‐
rymme och möjlighet att planera för en förskola inom planområdet för Dp 413 för Storäng 
västra. Vald placering innebär att kommunägd fastighet utnyttjas som ligger i anslutning till 
flera naturområden. Angående förskola, se även svar under S 5. 

Det finns möjlighet att omstudera placeringen av befintlig busshållplats när detaljplanen ge‐
nomförs om behov finns.  

Vad avser strandskyddet så har och avsnittet om strandskydd kompletterats i plan‐ och ge‐
nomförandebeskrivningen. Motiven för upphävande har bl a konkretiserats. Prickmark har 
införts i strandzonen för de delar där vass finns. Se Dp 401 för Storäng östra. 

 Vad gäller bryggor per fastighet vid vatten anser staden att detta är en viktig del av kultur‐
miljön i skärgården. I detaljplanerna för Skarpö etapp 1 och 2 har detta möjliggjorts, jämför 
även med riksintressebeskrivningen från Riksantikvarieämbetet för riksintresset Norra Boo ‐ 
Vaxholm ‐ Oxdjupet ‐ Lindalssundet ”Uttryck för riksintresset: A. Kommunikationernas ut‐
veckling så som de framgår av äldre bryggor och hamnlägen…” I Dp 401 för Storäng östra har 
områdena där bryggor vid bostadsfastigheter kan utföras, W1, ändrats, så att de omfattar 
området runt befintliga bryggor för varje fastighet, därutöver anges WV1 och WV2 för vatten‐
områden där bryggor för båtplatser vid småbåtshamn kan anordnas. I övrigt anges W, öppet 
vattenområde som inte får överbyggas samt W2, öppet vattenområde med allmänna led‐
ningar under vattnet. I Dp 413 för Storäng västra har området där brygga kan utföras mins‐
kats och i övrigt anges W2, öppet vattenområde med allmänna ledningar under vattnet. 

Kommunen bedömer att en ny dragning av cykelvägen längs Resarövägen skulle vara genare 
och förbättra möjligheterna att öka andelen som transporterar sig med cykel eller till fots 
istället för med bil.  

S 12. Södra Roslagens miljö‐ och hälsoskyddsnämnd:  
Trafikbuller 
Nämnden anser att bostädernas, förskolans och områdets utformning ska göras med hänsyn till trafik‐
bullersituationen i området. Riktvärdena i infrastrukturpropositionen ska inte överskridas i och vid bo‐
städerna eller vid förskolan.  
 
Vatten och avlopp 
Platsen för pumpstationen måste väljas så att luktproblem inte uppstår vid bostäder och/eller förskola. 
De bör förtydligas vilket skyddsavstånd som pumpstationen kräver och om detta uppnås.  
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Dagvatten 
Kontoret anser att dagvattenfrågan är tillräckligt utredd i och med att dagvattnet omhändertas inom re‐
spektive fastighet med undantag för ett område där avledning ska ske genom en gemensam anläggning. 
En samfällighet ska äga den gemensamma anläggningen som ska iordningsställas av byggherren i områ‐
det.  

Avfall 
Kontoret ställer sig positivt till att ordna en plats för materialåtervinning vid pumpstationen. Platsen bör 
utformas så att risken för bullerstörningar minimeras.  
 
Energiförsörjning 
I planhandlingarna saknas beskrivning om hur energiförsörjningen ska lösas. Det bör utredas vilka olika 
energisystem med låg inverkan på miljön som är möjliga för området.  
 

SBF:s kommentar:  
En trafikbullerutredning har gjorts för området, och bestämmelser med avseende på trafik‐
buller har införts på plankartan. 
 
I planbeskrivningen anges att 50 meter gäller som skyddsavstånd för pumpstationen i Dp 413 
för Storäng västra. Skyddsavståndet uppnås i planen för de områden där bostäder och för‐
skola kan uppföras. 
 
Energiförsörjningen i området kan inte regleras i detaljplanen, men kommunen förutsätter 
att respektive fastighetsägare i området använder ett så kostnadseffektivt och energieffektivt 
system som möjligt.  
 
Ett område för återvinningsstation möjliggörs genom området för tekniska anläggningar, E, i 
inom planområdet för Dp 413 för Storäng västra. Platsen ligger inte i anslutning till bostäder 
vilket minskar risken för bullerstörningar. 
 

S 13. E.ON Elnät Stockholm AB:  
E.ON Elnät utreder för närvarande om det behövs fler nätstationer inom planområdet med tanke på för‐
skola och ett antal nya tomter. E.ON Elnät ber att få återkomma med önskemål om placering av en eller 
flera nätstationer, detta bör vara utrett innan detaljplanen blir antagen.  
 

SBF:s kommentar:  
Efter ytterligare dialog med E.ON är bedömningen att kapaciteten inom Storängområdet 
räcker för planerad bebyggelseutveckling. 
 

S 14. Lantmäteriet division fastighetsbildning:  
 
Plankarta med bestämmelser 
Kartan är otydlig vad gäller möjlig fastighetsindelning eftersom slutlig ställning inte tagits till hur mycket 
förtätning som kommer att vara möjlig. Det innebär att det är svårt för lantmäteriet att se vilka följder 
planen kommer att ge vid ett genomförande. Exempelvis framgår det inte hur utfart från nya fastigheter 
ska kunna ordnas förutom att det i beskrivningen står att gemensamhetsanläggningar kan behöva inrät‐
tas. Utfartsfrågan kanske behöver detaljstuderas bl a med tanke på topografin. 
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I bestämmelserna under Användning av allmän plats kan förtydligas att även GC‐väg har kommunalt hu‐
vudmannaskap liksom NATUR. 

Utfart för Överby 2:49 ser ut att behöva utredas närmare. I kartan står texten ”Möjlig utfart till angrän‐
sande fastighet” men det området gränsar inte till Överby 2:49 och texten får väl anses vara en form av 
illustration. Den yta som är berörd av texten är inte avgränsad utan kan uppfattas beröra även den norra 
delen av skoltomten. ”Angränsande fastighet” ser ut att bli en ”båtuppställningsfastighet” – det är osä‐
kert om det går att bilda en sådan fastighet och frågan är kanske också vem som ska äga den. Det är 
även otydligt hur båtar ska transporteras dit. Om kommunen vill styra exakt var utfart för Överby 2:49 
ska ligga behövs fastighetsindelningsbestämmelser. 

Texten till W1 kan bli svår att tolka: ”Vid bostadsfastighet som direkt gränsar till vattenområde får upp‐
föras högst två bryggor för fastighetens behov.” Får gemensamhetsanläggning (ga) inrättas för en 
brygga? Om det bildas nya fastigheter med strand söder om Tre fiskares väg, får man då uppföra två nya 
bryggor på dessa fastigheter? 

Planbeskrivning 
Delen som berör genomförande känns lite rörig och därmed otydlig. 
Marksamfälligheterna Överby s:3 och s:4 förvaltas båda genom delägarförvaltning. Överby s:3 är upplå‐
ten delvis för Ytterby ga:2 som alltså förvaltas av Resarö vägförening. Villaägarförening kan inte förvalta 
marksamfällighet, enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. 

Resarö vägförening behöver omprövas om utbyggnad av vändplatser ska ske eller förändring av gemen‐
samhetsanläggningens omfattning, standard eller dylikt. Marken för vändplatserna behöver inte lösas in 
utan upplåts för gemensamhetsanläggning vid omprövning. Även ersättning för upplåtet utrymme regle‐
ras inom lantmäteriförrättningen. 

 Vägar inom kvarter bör inte införlivas i Ytterby ga:2. Däremot kan ny ga eventuellt förvaltas av befintlig 
samfällighetsförening om delägarna och samfällighetsföreningen finner det lämpligt. 
Formellt kan inte vägföreningen teckna avtal om något som inte berör befintligt förvaltningsobjekt. 

Avstyckning kommer också att kunna ske från privatägda fastigheter inom området. Omfattningen är 
beroende av förtätningsgrad. Ledningsrätt inrättas normalt inte för återvinningsstation. 
Det är inte säkert att gemensamhetsanläggning kan inrättas för markavvattning. 

Grundkarta och fastighetsförteckning 
En del fastighetsgränser är otydliga, exempelvis i det sydvästra NATUR‐området. Traktnamn redovisas 
inte. Marksamfälligheternas beteckningar syns inte, alltså Överby s:3 och s:4.  
Inte heller gemensamhetsanläggning, servitut och ledningsrätt redovisas helt.  

Andra planhandlingar 
Bra att illustrationskarta kommer att upprättas eftersom det är lättare att se exempelvis avstycknings‐
och utfartsmöjligheter då. 

SBF:s kommentar: 
Kommunen har justerat tillfarten till Överby 2:49 inom Dp 413 för Storäng västra inför 
granskningsskedet. Tillfart sker via körbar gångväg genom naturområde från lokalgata i Dp 
413 för Storäng västra. 
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Båtuppläggningsplatsen, V2, i västra delen av planområdet för Dp 413 för Storäng västra  
har utgått ur planen. 

Plankartan och plan‐ och genomförandebeskrivningen har till granskningen justerats bl a 
utifrån Lantmäteriets synpunkter. 

Grundkartan har gjorts tydligare.  

Någon illustrationskarta har inte gjorts till granskningen, då den tidigare planerade markan‐
visningen av område B för nya bostäder utmed Långrevsvägen i Dp 413 för Storäng västra 
avses ske efter granskningen. Utfarter studeras i samband med närmare utformning och 
projektering av bebyggelse.  

Det är möjligt att inrätta g, gemensamhetsanläggning för brygga men även servitut kan bli 
aktuellt.  

Vägar inom kvarter med nya bostäder på kommunens mark i Dp 413 för Storäng västra av‐
ses inte ingå i Ytterby ga:2, där Resarö vägförening är huvudman.  

Ledningsrätt avses inte inrättas för återvinningsstation i Dp 413. Övriga synpunkter noteras.  

Synpunkter från föreningar, fastighetsägare, boende och övriga 
S 15. Fastighetsägare till Överby 2:20 
1. Max 35 stycken nya bostäder på Kommunens mark. Dels radhus närmast Resarövägen som liknar de 
röda fina som ligger i området vid Norrhamnen i Vaxholm. Sedan villor byggda på minst 1200 m2 
tomt som passar ihop med den befintliga bebyggelsen i området och påminner om gammal traditionell 
skärgårdsmiljö.  
 
2. Minsta tomtstorlek för att få stycka befintlig fastighet 4000 m2. Minsta storlek på avstyckad tomt 
2000 m2. Minsta avstånd mellan huvudbyggnader 50 m.  
 
3. Förskola för 100 barn passar ej bra på Storäng. Dels för att det är för små ytor för bland annat biltrafik 
och parkering, dels för anslutningen till den hårt trafikerade Resarövägen. 
  
Idag bor ca 100 personer på Storäng och med vårt förslag kommer ca 300 ‐ 400 personer att kunna bo i 
detta område. Alltså tre till fyra gånger så många människor, som förmodligen också vill få tillgång till 
brygga o båtplatser. Räknar man 1,5 bil per hushåll så är man uppe i över 500 bilar, förutom besökande. 
  
Vi och flera med oss tycker att mer bebyggelse och fler människor än så, är fullständigt otänkbart om vi 
ska behålla någonting av denna lugna och fantastiska bomiljö! 

SBF:s kommentar: 
Då den obebyggda marken i Dp 413 för Storäng västra saknar bebyggelse, kulturmiljövärden 
och ligger högre över vattnet är bedömningen att marken lämpar sig väl för en tätare bebyg‐
gelse. I planen föreslaget exploateringstal betyder att området skulle kunna inrymma 75 bo‐
städer. Även med denna utveckling är bedömningen att Storäng kan bibehålla mycket av sina 
kvalitéer. Närmast den befintliga bebyggelsen avses i planen friliggande nya bostäder uppfö‐
ras. I övrigt föreslås området kunna innehålla radhus, kedjehus och parhus samt små flerfa‐
miljshus.   

337



 Samrådsredogörelse  
2016‐06‐29 

Änr 2012/10023.214 
18 av 40 

Till granskningen har planförslaget för Dp 401 för Storäng östra preciserats genom att det in‐
förts en bestämmelse om att den minsta fastighetsstorleken ska vara 1500 m2 för fastighets‐
bildning för flertalet av de befintliga bostadsfastigheter som bedöms vara möjliga att stycka. 
Den fastighetsstorleken möjliggör flera nya fastigheter samtidigt som ett antal större fastig‐
heter kommer att bevaras, då gränsen för när en fastighet går att stycka går vid 3000 m2.  
 
Uppskattningen är att det kan komma att bo 300– 400 personer i hela Storängområdet. En 
förtätning innebär en förändring då antalet byggnader och boende i området kommer att 
öka. Jämfört med många andra områden kommer dock Storäng även fortsättningsvis vara 
relativt glesbebyggt.  

För att minska trafikbelastningen i området föreslås i Dp 413 för Storäng västra att angöring 
till förskolan och de nya bostäderna på kommunens mark ske via ny infartsväg från Resarövä‐
gen som även betjänar befintligt koloniområde och planerad pumpstation.  

 

S 16. Fastighetsägare till Överby 2:26 
Vi reagerar starkt på att kommunen gör en sådan stor skillnad mellan kommunens mark och den privat 

ägda marken. Kommunen planerar 75 nya boenden på en yta som är cirka en tredjedel av Storäng, på 

resterande två tredjedelar, som ägs privat, kan det i sämsta fall bildas elva nya fastigheter vilket inte är 

rättvist. Planlösningen i området blir märklig och nya Storäng kommer att bestå av två samhällen: de ny‐

inflyttade på små tomter och befintliga fastighetsägare på jättetomter.  

 

En del i detaljplanen sägs vara att bibehålla Storängs kulturmiljö‐ och miljövärden genom att bevara de 

stora fastigheterna. Det planeras dock för 75 nya boenden på små tomter på de åtta fastigheter som 

kommunen äger och som utgör ett stort miljöområde, som kommunen säger sig vilja bevara. Kommu‐

nens planer rimmar därför illa med översiktsplanens målsättning.  

 

Idéerna i DP 401 strider mot proportionalitetsprincipen eftersom de mest kommer att medföra nackde‐

lar för de privata fastighetsägarna, om inte nya fastigheter på 1500 m2 tillåts för tomter på 3000 m2. Fas‐

tighetsägarna förespråkar att nya fastigheter på 1500 m2 tillåts för tomter på 3000 m2 eftersom 1500 m2 

kommer att vara en stor tomt på lång sikt och större tomter kan bli svårsålda i framtiden samt eftersom 

fastighetsägarnas egen tomt skulle bli bättre av att styckas och området skulle bli trevligare. Vi tycker att 

det vore anmärkningsvärt om kommunen inte tar hänsyn till de önskemål om minsta tillåtna tomtstorlek 

på 1500 m2 och att fastigheter på 3000 m2 ska tillåtas styckas, som framkom i en enkät genomförd av 

Storängs Villaägareförening 2014. Vi vill också påminna våra allianspolitiker om Moderaternas löfte i val‐

rörelsen 2014 om Sverigebygget: ett dokument som skulle underlätta krånglet med byggandet och 

snabbare ta fram byggklara tomer, lätta upp planmonopolet och göra handläggning och planering smidi‐

gare och snabbare.  

 

Fastighetsägarna hade önskat att de nya bostäderna på kommunens mark hade ritats in i plankartan. 

 

Vi önskar en ny inmätning av höjden på marken på vår fastighet eftersom marken har fyllts upp i sam‐

band med vägutbyggnad. Vidare önskas att undantag medges för byggnation under nivån +2.95 meter 

om tekniska lösningar används.  
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Vi ser gärna att det blir kommunalt huvudmannaskap på Storängs vägar eftersom vi inte är nöjda med 

förvaltningen. 

 
SBF:s kommentar:                                                                                                                                  
Angående utbyggnad av antal bostäder i Storäng, se svar under S 15. 

I planering görs hela tiden avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. Planproces‐
sen syftar till att pröva om marken är lämplig för föreslaget ändamål. Inom Storäng finns flera 
olika förutsättningar som påverkar möjligheterna att använda marken. 

Vad gäller minsta fastighetsstorleken har förslaget till detaljplan för Storäng östra, Dp 401, till 
granskningen justerats så minsta fastighetsstorlek är 1500 m2 för fastighetsbildning för flerta‐
let av de fastigheter som bedöms möjliga att stycka för ny bostadsbebyggelse.   

Någon illustrationskarta med nya bostäder inritade på plankartan för Dp 413 för Storäng 
västra har inte utförts, då den tidigare planerade markanvisningen av området B för nya bo‐
städer på kommunens mark avses ske efter granskningen. Olika förslag för utformningen av 
bebyggelsen kommer då att tas fram. 

I planen har den angivna lägsta grundläggningsnivån justerats till + 2,65 m över nollplanet i 
höjdsystemet RH2000 med hänsyn till Länsstyrelsens rekommendationer. För Dp 401 anges 
även planbestämmelsen, b1 , för att ge möjlighet att underhålla och bygga om befintliga bo‐
städer under den lägsta grundläggningsnivån. Planbestämmelsen, b1, anges även för den pla‐
nerade förskolan i Dp 413 för Storäng västra. 

Ny inmätning av höjd kan beställas hos kart‐ och mätenheten i enlighet med fastställd taxa. 

Kommunen har inte för avsikt att ta över ansvaret för vägarna i östra delen av Storäng inom 
den befintliga bebyggelsen, Dp 401. Enskilt huvudmannaskap är en förutsättning för att bibe‐
hålla karaktären på områdets vägar. Ett kommunalt övertagande av vägarna inom planområ‐
det skulle innebära en breddning av vägarna med hänsyn till kommunens standard och med 
inlösen av mark från enskilda fastigheter som följd. Enligt plan‐ och bygglagen har även kom‐
munen rätt att ta ut gatukostnader av fastighetsägarna  för att anlägga eller förbättra en 
gata. 

S 17. Fastighetsägare till Överby 2:30 
Vid möte med planchefen framkom följande ur kommunens förslag till detaljplan för Storäng: 

1. Planeras för ca 75 fastigheter/bostäder samt ett dagis för ca 100 barn, detta på en yta som är ca 1/3 
av Storängs totala yta.  
 
2. Privatägda tomter kommer att få en begränsad styckningsrätt. 
 
3. Byggförbud vid för lågt liggande fastigheter. 

Mitt svar på detta är följande: 

1. Jag kan ej acceptera att den nu befintliga byggnationen kommer att öka med cirka 200 %! Antalet 
hushåll/byggnader bör begränsas till 30‐40 stycken, större villatomter bör skapas som en gräns mot det 
befintliga Storäng för att skapa en naturligare övergång mellan det nya och det gamla. Det är viktigt att 
undersöka nya bryggmöjligheter nedanför kolonilotterna. 
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2. Jag kan ej acceptera att de befintliga, privatägda fastigheterna ska bära ansvaret för att bibehålla kul‐
turen och skärgårdsmiljön inom området och till följd av detta ej få stycka sin tomt. För att kunna be‐
kosta VA måste den enskilde fastighetsägaren kunna få stycka av sin tomtmark, i annat fall finns risken 
att fastighetsägare tvingas flytta. Jag anser att ytan för fastighet skall vara minst 1000 m2 och styckning 
ej får ske om originalfastigheten understiger 3000 m2. Detta ligger i samklang med de fastigheter som 
byggdes på Lilläng och kan ge en övergång till de minimala tomter, som planeras i detaljplanen. 
 
3. Förbudet mot byggnation vid lågt liggande fastigheter måste ta hänsyn till de tekniska lösningar som 
kan erbjudas vid nybyggnation. 
 
4. Jag anser att fastigheter över 2000 m2 skall kunna innehålla två huvudbyggnader med vatten och av‐
lopp anslutet till båda. 
 
5. Jag anser också att arkitekturen för de nya byggnader som kommer till Storäng är ytterst viktig. Sto‐
räng som område är Resarös ansikte och sätter nivån för hur hela ön uppfattas. För att detta skall upp‐
nås anser jag att byggnader som uppförs på Storäng och dess omnejd skall ha skärgårdskaraktär. Jag 
anser att villor av skärgårdskaraktär är den lämpligaste byggnationen, huset skall enbart innehålla en 
eller två hushåll och antalet våningar över marknivå skall ej överstiga två våningar.  
 

SBF:s kommentar: 
Angående utbyggnad av antal bostäder i Storäng, se svar under S 15. 
 
Då den obebyggda marken i Dp 413 för Storäng västra saknar bebyggelse, kulturmiljövärden 
och ligger högre över vattnet är bedömningen att marken lämpar sig väl för en tätare bebyg‐
gelse. I planen föreslaget exploateringstal betyder att området skulle kunna inrymma 75 bo‐
städer. Även med denna utveckling är bedömningen att Storäng kan bibehålla mycket av sina 
kvalitéer. 
 
Vad gäller föreslagna fastighetsstorlekar och avstyckning, se svar under S 15. 
 
Det är inte aktuellt att pröva ny bebyggelse på låglänt mark på grund av översvämningsris‐
ken. Efter genomfört samråd har Länsstyrelsen antagit rekommendationer för lägsta grund‐
läggningsnivå och justerat denna nivå till + 2,65 meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000.  
I Dp 401 för Storäng östra anges planbestämmelse, b1, för befintliga bostäder under den 
lägsta grundläggningsnivån. Se även svar under S 16 angående låglänt bebyggelse. 
 
Det är inte aktuellt att möjliggöra för två huvudbyggnader på fastigheterna. Dp 401 för Sto‐
räng östra ger dock möjlighet till två bostäder inom huvudbyggnad. I delar av området kan 
det även vara möjligt att uppföra så kallade Attefallshus, komplementbostadshus. 
 
Det är inte möjligt att i detaljplan reglera att ny bebyggelse ska ha skärgårdskaraktär. Planbe‐
stämmelser anges för utformning av bebyggelsen bl a ska bebyggelsen utformas med träfasa‐
der och nockhöjden 9,5 m för huvudbyggnader möjliggör två våningar. 
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S 18. Fastighetsägare till Överby 2:31 
Planförslaget är väl genomarbetat och stor vikt har lagts vid att inventera och beskriva områdets speci‐
ella karaktärsdrag. Till detta kan tilläggas att Storäng har unikt stora tomter och relativt orörd karaktär 
jämfört med övriga Resarö.  

Förskola 
Ur ett logistiskt perspektiv är det oklokt att etablera en förskola i Storäng istället för i Resarö mitt, DP 
382. De flesta barnfamiljer består av flera barn vilket innebär att under en period kommer familjerna ha 
barn både i skola och i förskola. En förskola i Storäng skulle göra hämtning och lämning krångligare och 
risken för parkeringsolyckor med barn inblandade större p.g.a. stressade föräldrar.  
 
Som alternativ borde en förtätning och/eller utvidgning av skolområdet övervägas så att förskoleverk‐
samheten kan bibehållas där. En förskola i Storäng skulle kunna användas som tillfällig lokalisering för 
skola/förskola för att klara eventuella byggperioder. 

Karaktär/tomtstorlek 
Detaljplanen borde minimera möjligheten att stycka tomterna inom planområdet i syfte att behålla om‐
rådets natur‐ och kulturmiljövärden. Vi motsätter oss därmed alla alternativ som möjliggör styckning av 
tomter mindre än 5000 m2 och en tomtstorlek mindre än 2000 m2.  

Ängarna/Resarö entré 
De öppna fälten kantade av ädelträd ger ett vackert och lantligt välkomnande till Resarö. Vi motsätter 
oss all bebyggnad av ängarna i områdets västra del och yrkar i andra hand på att dessa bebyggs avsevärt 
glesare än vad som angivits i planen. Ett riktvärde för eventuella fastigheter borde vara tomtstorlek 
överstigande 2000 m2 och 10 % byggnadsyta i likhet med resterande Storäng. 

Infrastruktur 
I samband med utbyggnad av vatten och avlopp föreslås att överväga samlokalisering av befintliga 
ledningar samt kanalisering/läggning för/av fiber.  

SBF:s kommentar: 
Inom Resarö mitt finns behov av att använda hela det planerade skolområdet för skolverk‐
samhet och en flytt av befintlig förskoleverksamhet till Storäng är därför nödvändig. Se Dp 
413 för Storäng västra. Se även svar under S 11 angående förskola. 

Vad gäller föreslagna fastighetsstorlekar och avstyckning, se svar under S 15. 

I och med utvecklingen av Storäng kommer det att finnas behov av förskoleplatser även för 
boende i området, en förskola längs vägen mot Engarn kommer att ligga rätt i förhållande till 
mångas arbetsväg oaktat om man har barn både i skola och förskola.  

Vad gäller utbyggnaden av ängarna i  västra delen av Storäng inom Dp 413, se svar under S 15 
angående bostadsplaneringen på kommunens mark. 

De ädellövträd som bedömts som värdefulla avses skyddas från exploatering då de till stor 
del hamnar inom mark som planläggs som natur i Dp 413 för Storäng västra. I övrigt är be‐
dömningen att området till stor del kan utvecklas med bibehållen karaktär.  
 
Samlokalisering av ledningar hanteras inte inom detaljplanerna utan hanteras separat av be‐
rörda ledningsägare vid utbyggnad av ledningarna inom planområdet.  
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S 19. Fastighetsägare till Överby 2:32 
1. Nuvarande privata fastighetsägare på Storäng skall ha möjlighet att stycka sina tomter. Som minsta 

tomtarea föreslås 1200 ‐ 1500 m2. Detta är också i linje med övriga detaljplaner på Resarö. 

 

2. Två huvudbyggnader bör få uppföras på samma tomt utan att styckning krävs. 

 

3. Kommunen bör iordningställa bryggor/bad som står i paritet med nyinflyttningen. 

 

4. Nybebyggelsen skall vara i harmoni med befintlig bebyggelse avseende tomtstorlek och utseende. 

SBF:s kommentar: 
Vad gäller föreslagna fastighetsstorlekar och avstyckning, se svar under S 15. 

För kommentar kring två huvudbyggnader, se svar under S 17. 

Kommunen äger ingen lämplig mark i anslutning till vattnet för anläggande av badplats inom 
detaljplanen för Storäng östra, Dp 401, och har därför inte möjlighet att iordningsställa någon 
sådan anläggning där. I detaljplanen för Storäng västra, Dp 413, föreslås däremot mark vid 
vattnet som NATUR. Inom detta område möjliggörs en brygga för småbåtar, WV2.  

Vad gäller utseende och utformning av ny bebyggelse föreslås planbestämmelser för utform‐
ning av bebyggelse bl a ska den utformas med träfasader. 

S 20. Fastighetsägare till Överby 2:33 
1. Nuvarande privata fastighetsägare på Storäng skall självklart ha möjlighet att stycka sina tomter. Som 
minsta tomtarea föreslås 1200‐1500 m2 beroende på nuvarande tomts storlek och utformning. Detta är 
också i linje med övriga detaljplaner på Resarö. 
 
2. Två sk huvudbyggnader borde få uppföras ‐ förutsatt att tomten är minst 3000 m2 ‐ utan att styckning 
krävs. Härigenom möjliggörs sk generationsboende samtidigt som nya tillfartsvägar, komplement‐ bygg‐
nader mm ej blir aktuellt. 
 
3. Bebyggelsen av småhus (radhus, kedjehus, parhus) eller sk små flerfamiljshus på kommunens mark 
skall stå i harmoni med övriga Storängs utseende. Minsta tomtstorlek skall vara 1200 m2 och antalet 
småhus max 50. Därtill skall placeringen av husen vara jämt utspridd/fördelad så att ett "nytt Lilläng" 
undviks. Bostäderna skall till övervägande del upplåtas till seniorboende (55+). Utsikten till/fr ån befint‐
lig bebyggelse skall vara skyddad från insyn genom t ex plantering. 
 
4. Ingen utfart mot Metspövägen skall vara tillåten utmed kommunens mark. 
 
5. De bryggor som nu förvaltas av Resarö‐Storängs villaägarförening används i nuläget både som båt‐
plats men framför allt som badplats för de fastighetsägare som ej har strandtomt, vilka också har stått 
för alla kostnader av bryggorna genom åren. De nya fastighetsägarna på kommunens mark skall i första 
hand hänvisas till av kommunen anordnad badplats på kommunens mark. I annat fall kommer belast‐
ningen på de nuvarande små bryggorna att bli orimlig. 

SBF:s kommentar: 
Vad gäller föreslagna fastighetsstorlekar och avstyckning, se svar under S 15. 
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För kommentar kring två huvudbyggnader, se svar under S 17. 

Vad gäller bostadsplaneringen på kommunens mark inom Dp 413 för Storäng västra, se svar 
under S 15.  Se även under svar S 15 angående utformning av ny bebyggelse. 
 
Uppförande av seniorboende är inte aktuellt i Storäng, då det finns och planeras på andra 
lämpliga, mer centralt belägna, platser i kommunen. 
 
Inga nya utfarter från kommunens mark ska anläggas mot Metspövägen. Trafiken från områ‐
det som planeras bebyggas på kommunens mark i Dp 413 för Storäng västra kommer inte att 
nå Resarövägen via Metspövägen. In‐ och utfart till nya bostäder på kommunens mark och 
förskolan föreslås ske från Resarövägen via befintlig in‐ och utfart vid kolonilottsområdet. 
 
Avseende kommunal bryggplats/badplats, se svar under S 19. 

S 21. Fastighetsägare till Överby 2:34 
Jag anser att 

 
1. Tomterna i Storäng bör kunna avstyckas med en yta av 1200 – 1500 m2. Detta bör även gälla de nya 
tomterna inom det kommunala området. 
 
2. En lokalgata bör anläggas genom "dalen" mellan fastigheterna 2:26, 2:31, 2:30 å ena sidan och 2:88, 
2:34, 2:33, 2:32 å andra sidan. Detta skulle bl.a. avsevärt underlätta åtkomsten till ev. avstyckade tomter 
som skulle vetta mot "dalen". 
 
3. En del av det utrymme som planerats för förskola inom området bör kunna användas för seniorbo‐
ende. 
 

SBF:s kommentar:                                                                                                                                  
Vad gäller föreslagna fastighetsstorlekar och avstyckning, se svar under S 15. 

Möjlighet finns att anordna in‐ och utfart till eventuella avstyckningar via omgivande vägar 
för fastigheterna Överby 2:26, 2:30 och 2:88, 2:34, 2:33, 2:32. Överby 2:31 har servitut för 
väg över Överby 2:26. 

Vad gäller seniorboende, se svar under S 20.  

S 22. Fastighetsägare till Överby 2:35 och Överby 2:87 
Vi tycker att det är viktigt att planläggningen styrs på så sätt att ny boendemiljö så långt det är möjligt 
bibehåller ursprunglig bebyggelsekaraktär och känsla av skärgårdsö som det står i dokumentet.  

Ny bebyggelse Metspövägen B1 
Fastighetsägarna anser att max 2 friliggande villor får uppföras norr om Långrevsvägen samt max 5 frilig‐
gande villor söder om Långrevsvägen samt på Överby 2:39. På detta sätt avskärmas gamla Storäng från 
det nya mer moderna Storäng. Villorna ska likna befintlig bebyggelse och tomtstorleken bör vara minst 
1000‐1100 m2, inte 800 m2 som är föreslaget. 

Tomtstorlek befintligt område B 
Vi anser att minsta tomtstorlek ska sättas till 1500 m2, de flesta nuvarande tomter på Storäng är 3000 
m2 och större. Om tomtstorlek sätts till mindre än 1500 m2 riskerar området att förlora sin karaktär. 
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Vägar och belysning 
Vi ser gärna att samtliga vägar inom Storäng förvaltas av kommunen, vi är inte nöjda med vägförening‐
ens arbete och nedprioritering av Storäng. Vägarna ska fortsättningsvis bibehålla nuvarande bredd samt 
ha lantlig gruskaraktär.  

Sträckan mellan föreslagen vändplan på Långrevsvägen, förbi förskolan och vidare till kolonilottområdet 
ska även fortsättningsvis gå att cykla på. Nya fastighetsägare måste kunna nå det föreslagna nya brygg‐
området i Storängs västra del. 
 
I samband med införande av kommunalt VA föreslås belysning ordnas i hela området.  

Bryggor 
Vi menar att de fastigheter som bildas ur kommunens ägda fastigheter inte automatiskt skall bli delä‐
gare i befintliga bryggsamfälligheter. Kommunen har inte varit med och bekostat dessa bryggor. 

SBF:s kommentar: 
Vad gäller bostadsplaneringen på kommunens mark, se svar under S 15.  Se även under S 15 
angående utformning av bebyggelse.  

Vad gäller föreslagna fastighetsstorlekar och avstyckning, se svar under S 15. 

Vad gäller huvudmannaskap på vägar, se svar under S 16. Eventuell utsättning av belysning 
åligger Resarö vägförening.  

Möjlighet finns att cykla längs Långrevsvägen från Metspövägen och österut. I anslutning till 
detaljplanerna för Storäng, Dp 401 resp 413, finns möjlighet att anordna en allmän gång‐ och 
cykelväg utmed Resarövägen. Någon breddning av vägarna inom Dp 401 för den östra delen 
av Storäng med befintlig bostadsbebyggelse avses inte ske. 
 
I planen för Dp 413 för Storäng västra ges möjlighet för nya fastighetsägare att nå bryggom‐
rådet i den västra delen av Storäng genom naturområdet. De andelar som de kommunägda 
fastigheterna har i Överby S:4 (befintliga bryggsamfälligheten) föreslås följa med till de nya 
bostadsfastigheterna när dessa bildas genom fastighetsreglering.  Det är naturligt att även 
dessa fastigheter har del i bryggorna. Eventuella kostnader måste regleras av en formella ge‐
mensamhetsanläggning, vilket saknas i dag och som därför måste skapas.  

S 23. Fastighetsägare till Överby 2:37och 2:92 
Låt alla boende i Storäng ha samma rättigheter som kommunen då det är i samma område. Kommunen 
med lite mindre tomter runt 800 m2 och övriga på Storäng tillåts stycka till 1000 m2 eller minst 1500 m2 
tomter.  
 
Vi önskar att de lägenheter som byggs kommer var anpassade för framförallt åldringsboende även ung‐
domar och övriga för att få en bra blandning. Byggnaderna går gärna likna dem i Norrhamnen.  
 
Vi föreslår att om båtuppställningsplats och brygga skall erbjudas till nya boende i Storäng, så är en 
lämpligare plats nedanför daghemsområde. 

SBF:s kommentar: 
Vad gäller bostadsplaneringen på kommunens mark se svar under S 15.   

Vad gäller föreslagna fastighetsstorlekar och avstyckning, se svar under S 15. 
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Vad gäller seniorboende, se svar under S 20. När det gäller utformning av bebyggelse så 
anges planbestämmelser för bl a träfasader.  

Detaljplanen för Storäng västra , Dp 413, möjliggör en brygga vid naturområdet söder om 
den föreslagna förskoletomten. De nya bostäderna på kommunens mark avses inte bli delä‐
gare i de gemensamt ägda bryggorna, då andelarna för dessa fastigheter i Överby s:4 över‐
förs till kommunens fastighet Överby 2:50. Båtuppställningsplatsen, V2, i Dp 413 för Storäng 
västra har tagits bort. 

S 24. Fastighetsägare till Överby 2:38 
Kommunens mark som planeras bebyggas ska istället bevaras som det stora sammanhängande grönom‐
rådet det är idag eftersom det stämmer bättre överens med den fördjupade översiktsplanen för Resarö.  
 
Vi tror inte att de olika förutsättningarna, som det hänvisades till på samrådsmötet, som finns inom om‐
rådet kan motivera så stora skillnader i avstyckning och byggrätt som planen förespråkar. Kommunen 
prioriterar den gemensamt ägda marken och förfördelar de privata fastighetsägarna, helt emot över‐
siktsplanens intentioner. Detta strider mot proportionalitetsprincipen ”rimlig balans mellan vad det all‐
männa vinner och den enskilda förlorar vid en förändring som inskränker den enskildes möjlighet att 
nyttja sin egendom”. Planen genomsyras av nackdelar och hinder för de privata fastighetsägarna.  
 
Vi anser att fastighetsindelningen i Storäng rimligen ska jämföras med Lillängs. Det skulle innebära till‐
låtna fastighetsbildningar för tomter uppemot 3000 m2 på 1500 m2. 1500 m2 är en jättetomt inom den 
tidshorisont DP 401 ska bestå. Det hänvisas i planen till att vägledande för bestämmelserna om fastig‐
hetsindelningen har varit planeringen för norra Resarö där en sjötomt skulle vara minst 5000 m2 för att 
kunna styckas och övriga fastigheter skulle vara 4000 m2. Minsta tillåtna tomtstorlek skulle vara 1500 
m2. Vi har inte kunnat hitta detta skrivet i de planmaterial vi har haft tillgång till. Byggrätten för de pri‐
vata fastigheterna planeras vara betydligt lägre än på den kommunala marken. Byggnadsarean får inte 
överskrida 10 % av tomtstorleken eller 200 m2. För den kommunala marken saknas stoppregler för bygg‐
nadsarea, se över begränsningarna och sök harmoni över hela området. I planen saknas uttryck för att 
tekniska lösningar, förstärkningar och markhöjning kan utgöra undantag från regeln om lägsta grund‐
läggningsnivå.  
 
Vi förstår att Storäng är under utveckling men önskar en rakare kommunikation att det handlar om att 
förändra områdets karaktär men att skapa en harmoni mellan nya och befintliga fastighetsägare. Nya 
bostäder bör byggas utspritt i hela området för att skapa bättre balans mellan nytt och gammalt, istället 
för att skapa klyftor. Genom detta detaljplaneförslag anser vi att man säger farväl till Storäng såsom Sto‐
räng varit.  

SBF:s kommentar:  
Vad gäller bostadsplaneringen på kommunens mark, se svar under S 15.   

Vad gäller föreslagna fastighetsstorlekar och avstyckning, se svar under S 15. 

I de detaljplaner som tagits fram för norra Resarö finns planbestämmelser om fastigheternas 
minsta storlek, 1500 kvm för fastighetsbildning, och anges vilka fastigheter som kan stycka 
genom bestämmelsen om högsta antal tomter.  

För den kommunala marken för nya bostäder föreslås i Dp 413 för Storäng västra att 20% är 
största tillåtna byggnadsarean för huvudbyggnad och 5% för komplementbyggnad av fastig‐
hetens landareal. Större byggrätt ges för befintliga fastigheter i Dp 401 för Storäng östra med 
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10% av fastighetens storlek dock högst 200 kvm byggnadsarea för huvudbyggnader och 4% 
för komplementbyggnader, men högst 120 kvm. Närmast den befintliga bebyggelsen avses i 
detaljplanen för Storäng västra, dp 413, friliggande nya bostäder kunna uppföras med en 
största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad av 10% av fastighetens storlek. 

Kommunen avser inte att göra undantag från regeln om lägsta grundläggningsnivå, men har 
justerat den i enlighet med Länsstyrelsens rekommendationer. Planbestämmelse, b1, för ut‐
formning och utförande av befintliga byggnader som ligger under föreslagen lägsta grund‐
läggningsnivå +2,65 m över nollplanet i höjdskalan RH2000 föreslås i detaljplanerna för Sto‐
räng. 

S 25. Fastighetsägare till Överby 2:48 
1. Det är viktigt att det fortsätter finnas möjlighet att komma till fastighet Överby 2:48 mellan fastighet 
Överby 2:49 och den nya förskolan. På grund av avstyckningsmöjligheter från Överby 2:48 är det viktigt 
att utfart finns västerut.  
 
2. Metspövägen kommer behöva breddas så att två bilar kan mötas. Att inte bredda vägen skulle inne‐
bära stora problem. 
 
3. Det ursprungliga förslaget att ha brygga och båtuppläggning öster om Storäng tycker vi är att föredra 
då det redan finns brygga och tillgång. Det skulle innebära mindre ingrepp på naturen. Utanför Överby 
2:50 är det mycket grunt och känt tillhåll för fisk i vassområdet.  
 
4. För att behålla karaktären i Storäng anser vi att delning av tomter ska vara restriktiv och desto större 
minimiyta desto bättre. 
 
5. Nya tomter. Vi anser att ny bebyggelse bör vara i linje med befintlig karaktär så mycket som möjligt 
och att färre nya fastigheter är att föredra och en mindre förtätning.  

SBF:s kommentar:  
För Överby 2:48 bedöms in‐ och utfart för eventuell avstyckning kunna anordnas via Tre fis‐
kares väg, föreslagen LOKALGATA i Dp 401 för Storäng östra.  
 
Det är viktigt ur miljösynpunkt att vägbredden i området hålls ned och att körhastigheter, 
mötesmöjligheter med mera anpassas så att överstandard undviks, en breddning av Metspö‐
vägen på sträckan Resarövägen och Långrevsvägen möjliggörs dock i Dp 401 för Storäng 
östra.  

Planförslaget för Storäng västra (Dp 413) har ändrats så att området för båtuppläggning, V1, 
har utgått, men möjlighet finns att utföra en brygga utanför Överby 2:50.  
 
Vad gäller nya tomter, föreslagna fastighetsstorlekar och avstyckning, se svar under S 15. När 
det gäller utformning av bebyggelse så anges planbestämmelser för bl a träfasader. 
 

S 26. Fastighetsägare till Överby 2:49 
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Resarö står beträffande barnomsorg: ”På Resarö finns både 
kommunal och privat barnomsorg. Intresse för att starta upp nya enheter har anmälts från såväl nuva‐
rande kommunala förskolor som nya privata intressenter.” 
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Om båtplatser och uppläggningsplatser står i FÖP för Resarö: ”På Resarö finna inga kommunala små‐
båtshamnar eller uppläggningsplatser. [‐‐] Kommunen har ej för avsikt att anlägga några kommunala 
småbåtshamnar på Resarö. Policyn är att försöka lägga ut alla befintliga småbåtshamnar på förenings‐
drift via båtklubbar samt arrendera ut mark och vattenområden för nyanläggning av brygganläggningar 
inom båtklubbarnas ram. Den nytillkommande bebyggelsen medför att behovet av båtplatser och upp‐
läggningsplatser för båtar kommer att öka”. Vidare framgår i FÖP:n för Resarö hur marken kring Överby 
2:49 kan komma att användas. Denna FÖP från 1993 är så gammal att den inte kan läggas till grund för 
nu aktuellt detaljplaneförslag i något avseende men den tycks ändå ha styrt detaljplaneförslaget.  
 
För området gäller även översiktsplanen från 2013 där inget nämns om att möjliggöra för en ny förskola.  
 
Vid bedömning av placeringen av båtuppläggningsplatsen borde det enskilda företagsintresset för den 
som ska ansvara för båtuppläggningsplatsen vägas mot fastighetsägarens enskilda intresse att inte ex‐
ploatera den närmaste miljön, vilket också är ett allmänt intresse då natur, miljö‐ och kulturmiljöhänsyn 
är allmänna intressen som alltid ska tillgodoses. Samtliga krav i 2 kap. PBL är tillämpliga i ärenden om 
detaljplanering.  
 
Korsprickat område bör tas bort från Överby 2:49 så att fritidshuset som står inom detta område och 
som har kulturhistoriskt värde kan vara kvar och eventuellt byggas till. 
 
Beteckningen b1 är för sent påkommen vad gäller Överby 2:49 och bör bara gälla nybyggnad av huvud‐
byggnad. Bestämmelsen ”bygglovpliktig byggnation” bör specificeras då ordet ”byggnation” inte ska an‐
vändas eftersom det saknar legaldefinition och varken finns i PBL, anslutande författning eller TNC:s ter‐
minologiböcker.  
 
Vi motsätter oss att det byggs en förskola som granne till fastigheten då det kommer att påverka utemil‐
jön i form av ständiga ljudstörningar som blir outhärdliga under vår och sommar. 
 
Vi motsätter oss förslaget om uppläggningsplats för båtar invid fastigheten eftersom det kan få fastig‐
heten att uppfattas som upplag. Det förfular och sänker värdet på fastigheten. För övrigt anser jag att 
båtuppläggningsplatsen inte ska nås via servitut över förskoletomten med hänsyn till risk för olyckor och 
störningar, och med tanke på att det är tillfartsvägen till fastigheten Överby 2:49. Planen strider mot 2 
kap. PBL, i synnerhet mot bestämmelserna 1, 3, 4 och 5 §§. 

SBF:s kommentar: 
Den fördjupning av översiktsplanen för Resarö som antogs september 1993 av kommunfull‐
mäktige gäller fortfarande och finns därför med som underlag till planförslaget. 
 
Översiktsplanen från 2013 ska ge vägledning för beslut om hur mark‐ och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras men är inte juri‐
diskt bindande. I översiktsplanen anges att behov och lokalisering av nya grundskolor och för‐
skolor ska studeras i kommande planering för ny bebyggelse på Rindö, Resarö och Vaxön. Det 
finns ett stort behov av en ny förskola på Resarö och Storäng har bedömts som ett lämpligt 
område för denna. Planarbetet för Storäng inleddes 2013 med planeringsinriktningen att det 
ska finnas en förskola i Storäng.  

Planbestämmelsen b1 har justerats inför granskningsskedet av detaljplanerna för Storäng. 
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Inom korsprickat område får befintliga byggnader bevaras men nyuppförande av byggnader 
får endast avse garage eller uthus. Möjligheterna att bygga till befintligt hus är begränsade, 
detta på grund av läget nära vattennivån. Någon ändring av det korsprickade området före‐
slås inte. 
 
Det ljud förskoleverksamheten kan antas medföra pågår normalt endast under arbetsveck‐
orna inte under helgerna varför störningarna för omgivningen därför får anses vara begrän‐
sade. 

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att förslagen till detaljplan inte strider mot be‐
stämmelserna i 2 kap. PBL utan däremot är väl avvägd såväl med avseende på enskilda och 
allmänna intressen såsom markens lämplighet.  
 
Planförslaget för Storäng västra, Dp 413, har ändrats så att området för båtuppläggning vid 
Överby 2:49 har utgått. Tillfart till fastigheten Överby 2:49 föreslås ske via körbar gångväg 
genom naturområde från föreslagen LOKALGATA i Dp 413 för Storäng västra.  

S 27. Fastighetsägare till Överby 2:52 
1. I syfte att bevara natur‐ och kulturvärden som kommunen önskar enligt föreslagen detaljplan borde 
minimistorleken för styckade tomter vara 2000 m2. Inlandsfastighet måste vara minst 4000 m2 och fas‐
tighet med sjökontakt minst 5000 m2 för att kunna styckas av. 
 
2. I området direkt mellan Långrevsvägen och Metspövägen där kommunen ser bostadsbebyggelse ser 
vi att ett beslut bör tas för bebyggelse av äldreboende. Resarö saknar helt äldreboende och om ett så‐
dant byggs skulle området får en mer varsam förändring och man skulle i större grad bevara natur‐ och 
kulturvärden. Bebyggelse med bostäder för familjer ställer högre krav på annan service och slitage på 
området.  
 
3. Det ökade båtplatsbehovet skulle innebära ett stort tryck på vägar och miljö i området. Båtplatsbeho‐
vet skulle bli mindre om äldreboende byggdes istället och vägar och miljö skulle få mindre slitage. Vatt‐
net utanför Storäng är ganska smalt mot Edholma och båttrafiken belastar redan idag området. Stora 
båtbryggor passar inte in där eftersom många idag använder vattnet för bad och båtlek. Annan typ av 
bebyggelse skulle ge mindre behov av bryggplatser, vilket vi önskar.  

SBF:s kommentar:                                                                                                                                   
Vad gäller föreslagna fastighetsstorlekar och avstyckning, se svar under S 15.  

Avseende äldreboende, se svar under S 23.  
 
Tillgång till bryggor‐, bad‐ och båtliv för boende i Storäng är viktigt för att bevara karaktären i 
området och därför möjliggörs för bryggor i detaljplanen. Efter samrådet har planförslaget 
ändrats så att området där bryggor möjliggörs i Dp 401 för Storäng östra har begränsats till 
att omfatta i princip befintliga bryggor. I Dp 413 för Storäng västra möjliggörs en ny brygga 
inom WV2‐området i södra delen av planområdet. 

S 28. Fastighetsägare till Överby 2:72 
Bestämmelsen avseende översvämning ska kompletteras med att inte bara tillbyggnad och lovpliktig 
ombyggnad ska utformas så att byggnadskonstruktionen inte påverkas negativt i händelse av en eventu‐
ell översvämning till nivån 2,95 meter över havet, utan även nybyggnation kunna utföras förutsatt att 
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inte antalet bostadshus på fastigheten blir fler. Finns det andra platser på fastigheten med samma be‐
skaffenheter/grundförhållanden ska byggnation kunna uppföras, vilket skall gälla alla fastigheter som 
ligger inom det låglänta området. 
 
Diket längs med fastigheten Överby 2:72 behöver dikas ur för att öka flödet till Kodjupet och minska 
översvämningsrisken utmed Nätstigen. Urdikningen måste genomföras från kommunens mark eftersom 
diket inte nås från Överby 2:72 p.g.a. vegetation.  
 
Fastighetsägaren önskar minsta fastighetsstorlek 1000 m2 och att minsta storlek för att få stycka inlands‐
fastighet är 2000 m2 och fastighet vid vattnet 2000 m2. Kommunens 75 tilltänkta villor kommer i alla fall 
att ändra områdets karaktär och småskalighet. Det är anmärkningsvärt att göra en så tydligt distinktion 
mellan kommunens mark och befintliga fastighetsägares mark.   
 
Det skulle vara önskvärt att se ett förslag då kommunen även plottar in de 75 nya fastigheterna likt de 
olika styckningsförslagen, på planskissen. 
 
Förskolebyggnaden är inritad med start invid 2‐meterskurvan, vilket är anmärkningsvärt då grundlägg‐
ningsnivån för övriga markägare är + 2,95 meter över havet.   
 

    SBF:s kommentar:  
Avseende nybyggnad på låglänt mark se svar under S 17. 

    Vad gäller föreslagna fastighetsstorlekar och avstyckning, se svar under S 15. 
 
Synpunkterna på avrinningen i förlängningen av diket längs med fastigheten Överby 2:72 har 
noteras. I planen för Dp 401 för Storäng östra anges att infiltrationsdike avses finnas utmed 
Överby 2:72 genom beteckningen z. 

                    Angående planeringen av bostäder på kommunens mark, se svar under S 15. 

                    Planbestämmelsen för lägsta grundläggningsnivån har justerats och i det fortsatta                       
planarbetet anpassats till en lägsta grundläggningsnivå på +2,65 meter över havet efter                        
Länsstyrelsens rekommendationer.  

    Någon illustrationskarta har inte gjorts till granskningen, då den tidigare planerade markan‐
visningen av området för nya bostäder i Dp 413 för Storäng västra avses ske efter gransk‐
ningen.   

När det gäller förskolans grundläggningsnivå kan det eventuellt bli frågan om att en mindre 
del av förskolebyggnaden kommer att placeras där grundläggningsnivån är under +2,65 me‐
ter över havet. För byggnaden gäller planbestämmelsen b1, som anger att den ska utformas 
och utföras så att den inte påverkas negativt i händelse av en eventuell översvämning upp till 
nivån + 2,65 m över nollplanet räknat i höjdsystem RH 2000. Se Dp 413 för Storäng västra. 
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S 29. Fastighetsägare till Överby 2:73 
På Överby 2:73 är stora delar av marken kryssmarkerad. Byggnaden står i kanten av kryssmarkeringen 
vilket innebär en begränsning när fastigheten och byggnaden eventuellt ska utvecklas. På andra fastig‐
heter kring andra byggnader på kryssmarkerad mark har en ram ritats in, som anger att byggnation kan 
prövas givet att vissa bestämmelser om byggnadsmaterial och konstruktion uppfylls.  

Vi anhåller om att en ram ritas även kring den befintliga byggnaden på Överby 2:73 för att markera möj‐
lig till‐ eller ombyggnation. 

Vidare ber vi få klarlagt huruvida så kallade Attefalls‐hus får byggas på kryssmarkerad mark. 

SBF:s kommentar: 
En ram kommer att ritas kring den befintliga byggnaden på Överby 2:73 i Dp 401 för Storäng 
östra.  

Attefallshus får uppföras på mark som anges som kryssmarkerad (korsprickad) mark.  

 

S 30. Fastighetsägare till Överby 2:78 
Samrådsförslagets positiva delar 
Det är positivt att kommunens mark i Storäng avses användas till bostäder (undantag förskola) och inget 
annat eftersom det skapar förutsättningar för att bibehålla den ursprungliga bebyggelsekaraktären och 
känslan av skärgårdsö.  
 
Bra lokalisering av förskolan, pumpstationen och den eventuella återvinningsstationen. 

Synpunkter på samrådsförslaget 
Kommunen bör reducera förtätningen på den obebyggda delen av området så att all bebyggelse stäm‐
mer överens med målet att bevara värdena i området. Det är svårt att se hur den ursprungliga bebyggel‐
sekaraktären och känslan av skärgårdsö ska kunna bibehållas med en betydande förtätning med kedje‐ 
och radhus i en stor del av Storäng. Kommunen bör reducera antalet bostäder åtminstone till något som 
liknar Lilläng. Tomtstorleken borde inte ligga under genomsnittet för Resarö som helhet, vilket ska gälla 
hela Storäng inte bara befintliga fastigheter.   
 
Vår uppfattning är att det vore rimligt med en bebyggelse i form av villor eller parhus i trä med maximal 
höjd på två våningar. Vår uppfattning är att förslaget om att uppföra kedjehus eller radhus är inte väl 
avvägt. Det finns andra mer naturliga platser för radhus på Resarö. Kommunen svarade på vårt tidigare 
brev om detta ”Det kan säkerligen finnas fler platser på Resarö som lämpar sig för radhusbebyggelse. 
Dessa prövas dock inte av denna plan”. Vår uppfattning är att ett sådant förhållningssätt inte duger utan 
kommunen borde ha ett helhetsperspektiv på hur boendesituationen ska se ut i Vaxholm framöver. Om 
radhus ska byggas i Storäng bör de inte placeras i direkt anslutning till befintlig bebyggelse längs Met‐
spövägen utan längre bort mot Engarn till. Vid Metspövägen borde istället de villor som planerats längre 
bort mot Engarn placeras.  
 
Det radhusområde som har byggts i Löjvik förstör inte karaktären på det villaområde som ligger närmast 
eftersom det avgränsas naturligt av ängar, skog och större trädområden. Om radhus ska byggas i Sto‐
räng bör kommunen sträva efter att åstadkomma samma rimliga naturliga avgränsningar som i Löjvik. 
Vår uppfattning är att detta konkret innebär att exempelvis de äldre lövträd som angränsar mot Resarö‐
vägen behålls liksom åtminstone en del av det mindre skogsområde som löper längs med Metspövägen 
ner mot Långrevsvägen.  
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Vi tycker att det är utmärkt att kommunen avser att ta stor hänsyn till befintlig natur och vegetation och 
vill betonar vikten av att detta även görs i praktiken.  
 
Vår uppfattning är att kommunen bör anordna en ny väg vid Överby 2:77 eller 2:44 eftersom trycket på 
Metspövägen och korsningen Metspövägen/Resarövägen annars blir orimligt stort. Vi anser att det är 
rimligt att kommunen anlägger vägen själv eftersom den ansluter till det område kommunen planerar 
att bebygga. Vid villabebyggelse med nuvarande tomtstorlekar vore det inget problem med nuvarande 
vägar. Fler utfartsvägar mot Resarövägen gör att hastigheterna på Resarövägen hålls nere. Vi anser att 
det vore lämpligt om kommunen tillser att hastighetsgränserna sänks runt de anslutande vägarna, ef‐
tersom fler människor kommer behöva ta sig till busshållplatserna, att ett övergångställe byggs till buss‐
hållplatsen på skogssidan av Resarövägen och att hastighetssänkande åtgärder i form av gupp, avsmal‐
ningar och hastighetskameror kommer på plats. Har dessa synpunkter tidigare framförts till Trafikverket 
och vad blev svaret i så fall? 
 
Vi anser att kommunen borde hantera cykelvägen i förslaget till detaljplanen för Storäng trots att den 
inte omfattas av planen. Vi kan inte hålla med om att det finns något större behov av en cykelväg längs 
Resarövägen eftersom cykeltrafiken inte är så omfattande att den inte kan fortsätta ledas samma väg 
som idag. Vi ifrågasätter effektiviteten av våra skattepengar och efterfrågar en analys av hur cykeltrafi‐
ken kan förväntas bli efter utbyggnaden. Vi har innan vi köpte fastigheten fått besked av kommunen att 
Resarövägen inte ska breddas mot vår fastighet för att inrymma cykelvägen utan att den ska breddas 
mot andra sidan av vägen. Vi utgår från att kommunen hanterar frågan om cykelvägen med beaktande 
av detta.  
 
Vi föreslår att nuvarande busshållplats utanför Överby 2:78 flyttas 200‐300 meter närmare Engarn så att 
den ligger närmare där fler människor enligt förslaget kommer att bo.  
 
Det är bra och viktigt att en bullerutredning har genomförts. För att sänka bullernivån i befintliga och 
nybyggda bostäder borde kommunen fundera över att sänka hastighetsgränsen till 30 km/h eller sätta 
upp hastighetskameror på Resarövägen, bibehålla så mycket som möjligt av träden längs Resarövägen, 
möjliggöra för enskilda fastighetsägare att sätta upp plank ut mot Resarövägen. Vi tycker att det vore 
rimligt att vi tillåts sätta upp ett plank på Överby 2:78 mot Metspövägen, om kommunen inte vill bygga 
en ny väg till kommunens mark, för att minska bullret från den nya trafiken.  

SBF:s kommentar: 

Vad gäller bostadsplaneringen på kommunens mark, se svar under S 15.   

Vad gäller föreslagna fastighetsstorlekar och avstyckning, se svar under S 15. 

I detaljplanerna för Storäng anges planbestämmelse för bebyggelsen att den ska utformas 
med träfasader och nockhöjden 9, 5 m som möjliggör två våningar. 

Ny in‐ och utfart från Resarövägen föreslås för förskolan och de nya bostäderna på kom‐
munens mark,  i Dp 413 för Storäng västra vid kolonilottsområdet. Inför granskningen fö‐
reslås vägområdet för Metspövägen på sträckan Resarövägen ‐ Långrevsvägen breddas på 
kommunens mark i Dp 401 för Storäng östra.  

Den föreslagna cykelvägen hanteras inte i detaljplanerna för Storäng, då den ligger inom 
Trafikverkets vägområde utanför privata fastigheter längs Resarövägen och Storäng. 
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Eventuella trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom fartkameror måste beslutas av Trafik‐
verket.  
 
En eventuell flytt av busshållplatsen är inte beroende av detaljplanernas utformning, men 
om behovet uppstår kan den flyttas till en lämpligare plats. Detta förutsätter dock att SL 
(Trafikförvaltningen inom SLL) anser detta vara lämpligt.  
 
Planbestämmelsen för prickmark , byggnad får inte uppföras, medger att plank får uppfö‐
ras. I planen har efter samrådet även införts en planbestämmelse för trafikbuller, m1.  

S 31. Fastighetsägare till Överby 2:83 

Brev 1 

Vi önskar få bort en k markering på en av våra byggnader på fastigheten. I förslaget är byggnaden mar‐
kerad som ”delvis bevarad karaktär”. När vi förvärvade fastigheten 1999, var denna byggnad till hälften 
förråd och till hälften gästhus. Byggnadens yttre var i mycket dåligt skick och även fönster och dörrar 
behövde bytas. Under 2013 och 2014 har byggnaden fått ny fasadbeklädnad, nya fönster och portar, ny 
takbeklädnad och tilläggsisolerats.  
 
Brev 2 

Minsta tomtstorlek bör vara 1500 m2 i den befintliga delen. Om en fastighet är större än 3000 m2 ska 
den kunna styckas oavsett läge. Vi anser att exploateringsgraden ska vara 20 % för hela området och 
gränsen för byggnadsarea på 200 m2 ska tas bort.  
 
Vi anser att två huvudbyggnader per fastighet ska tillåtas där förutsättningar finns. Ett antal fastigheter i 
planområdet har redan detta.  
 
Fastighetsägarna efterfrågar en uppdatering av höjderna i området eftersom marken har fyllts upp på 
vissa fastigheter genom åren. Ny byggnad bör få anläggas på låglänt område om fastighetsägaren fyller 
upp marken till +2.95 meter över havet. 
 
Ur ett drifttekniskt perspektiv är det mest logiska att Storäng i sin helhet övergår till kommunalt huvud‐
mannaskap på vägnätet eftersom området idag avskiljs från Resarö vägförenings vägnät av Lilläng, Löjvik 
och Ytterbygårdsvägen. Då blir det ett sammanhängande område från Ytterbyvägen till Engarns trafik‐
plats.  
 
Vi anser att gång‐ och cykelvägen fortsatt ska gå genom det natursköna området istället för att dra en ny 
längs Resarövägen. Även detta talar för kommunalt huvudmannaskap i hela planområdet.  
 
VI anser att V2a1Z‐området ska utökas till att även inrymma parkeringsmöjligheter.  
 
Vi anser att fastigheter som bildas ur kommunens fastigheter inte ska vara delägare i befintliga samfäl‐
ligheter.  

Brev 3 

Vi önskar få anlägga ny infart till vår fastighet från Lillängsvägen, norr om cykelbana, enligt tidigare in‐
skickad karta. Detta ligger i linje med Roslagsvatten och Sitas nya riktlinjer för sophämtning, där vi har 
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fått flyttat våra sopkärl till detta läge. 
 
Vi önskar även få förvärva en del av kommunens mark, mellan Lillängs brygga och fastigheten Överby 
2:72, för anläggande av brygga. Vi önskar därför att det ursprungliga planområdet bibehålls med lämplig 
beteckning för att möjliggöra detta.  

Brev 4 

Det är mycket viktigt för avrinningen i området att diket längs fastigheten 2:72 fungerar. Jag yrkar därför 
att planområdet utökas österut till det ursprungliga förslaget och att ett markområde längs med fastig‐
heten 2:72:s östra gräns markeras Z, att det skall vara tillgängligt för dike. 

SBF:s kommentar: 
K‐markeringen på byggnaden på Överby 2:83 kommer att tas bort eftersom byggnaden 
förvanskats. Se Dp 401 för Storäng östra. 

Vad gäller föreslagna fastighetsstorlekar och avstyckning, se svar under S 15. 

Vad gäller två huvudbyggnader, se svar under S 17. 

I detaljplanerna för Storäng, Dp 401 och 413, anges som planbestämmelse att byggnad 
får uppföra och utformas så att den inte påverkas negativt i händelse av en eventuell 
översvämning upp till nivån + 2,65 m räknat i höjdskalan RH 2000. Detta gäller inom av‐
gränsat område för befintliga byggnader med beteckningen b1. 
 
Avseende huvudmannaskap för vägar se svar under S 16.  

Angående cykelväg längs Resarövägen se även svar under S 11. En cykelväg längs Resarö‐
vägen ingår i vägområdet för Resarövägen för vilket Trafikverket är väghållare.  

V2a1Z‐området, området för båtuppläggning har utgått ur planförslaget. Parkering, om‐
råde som betecknas med P på plankartan, föreslås söder om lokalgatan vid naturområdet 
på Överby 2:50 i den västra delen av Storäng, Dp 413. 
 
Vad gäller samfälligheterna Överby S:3 och S:4, se svar under S 22. 
 
Ny infart till fastigheten Överby 2:83 är inte aktuellt eftersom det är Resarö Vägförening 
som är väghållare för vägarna inom Dp 401 för Storäng östra, men inte för Lillängsvägen. 
Detta gör det olämpligt för fastigheten, som ingår i Resarö Vägförening, att ha utfart mot 
annan väg.  
 
Kommunen avser inte att sälja del av naturmark för anläggande av brygga. 

Vad gäller avrinningen i förlängningen av diket längs med Överby 2:72 inom Dp 401 för 
Storäng östra, se svar under S 28. 

S 32. Fastighetsägare till Överby 2:84 
Fastighetsägaren har skickat en skiss över önskad tillbyggnad av huvudbyggnaden på fastigheten. Befint‐
lig huvudbyggnad är belägen på mark under +2,95 meter över havet och är därmed placerad på mark 
som enligt planförslaget är låglänt. Huvudbyggnaden får enligt skissen ett T‐format utseende där hela 

353



 Samrådsredogörelse  
2016‐06‐29 

Änr 2012/10023.214 
34 av 40 

den tillbyggda delen ligger under gränsen för lägsta grundläggningsnivå. Fastighetsägaren önskar att 
planförslaget möjliggör utbyggnad enligt skissen.  

SBF:s kommentar: 
Skissförslaget möjliggörs inte i sin helhet med hänvisning till planbestämmelsen om lägsta 
grundläggningsnivå. Vissa delar kan dock bli möjliga på grund av sänkt gräns för lägsta 
grundläggningsnivå. Gränsen sänks i detaljplanerna för Storäng, Dp 401 och 413, från 
+2,95 till +2,65 meter över havet enligt Länsstyrelsens rekommendationer. 

S 33. Fastighetsägare till Överby 2:86 
Vaxholms stad vill förbjuda nybyggnation på mark under tre meter över havet. Länsstyrelsen rekom‐
menderar att man inte bygger nytt under 2,79 meter över havet. Vaxholms stad har inget ansvar för 
eventuella problem med byggen på lågt liggande mark och ska därför inte fatta sina bygglovsbeslut uti‐
från markens låglänthet. Varför gör Vaxholms stad en egen, mer restriktiv bedömning än Länsstyrelsen? 
En karta över låglänta områden där man utgår från Länsstyrelsens mått efterfrågas. Varje fastighetsä‐
gare ska ha rätt att avgöra var och hur denne ska bebygga sin fastighet och ha rätt att använda de 
material och konstruktioner som fungerar för platsen. Det generella byggförbudet under 3 meter över 
havet är helt okänsligt för verkligheten och innebär många miljoner i kapitalförstöring för många i Sto‐
räng.  
 
För att behålla kulturen och skärgårdskaraktären på området bör antalet nya bostäder uppgå till färre än 
90 stycken. Alternativt kan 50‐60 nya bostäder byggas på kommunens mark och avstycknings‐ och bygg‐
lovmöjligheterna på befintliga fastigheter vara generösa. 
 
Vi kan inte acceptera att befintliga fastighetsägare tvingas ansvara för att behålla kulturen och skär‐
gårdsmiljön medan kommunen får stycka av till små tomter. Fastighetsägarna i Storäng förlorar stora 
värden eftersom deras fastigheter inte kan styckas för att bebyggas och vissa, inklusive vi som har en 
fastighet som är 2860 m2, tvingas flytta från Storäng. Skälen för att vägra avstyckning och låglänt bebyg‐
gelse anses vara för svaga.  

SBF:s kommentar: 
Länsstyrelsens tidigare riktlinjer var +2,95 meter över havet, vilken nu har ändrats till 
+2,65 meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000. Länsstyrelsen kan upphäva kommu‐
nens beslut att anta en detaljplan om beslutet medför att en bebyggelse blir olämplig i 
förhållande till risken för översvämning (11 kap § 10‐11, PBL). Vidare kan kommunen hål‐
las ansvarig för skador på grund att bygglov beviljats på mark som är låglänt och därför 
ställer kommunen krav på nytillkommande bebyggelse. Se även svar angående byggnad 
på låglänt mark under S 17. 
 
Vad gäller bostadsplaneringen på kommunens mark, se svar under S 15.   

Vad gäller föreslagna fastighetsstorlekar och avstyckning, se svar under S 15. 

S 34. Fastighetsägare till Överby 2:97 
Avstyckning av fastigheter av en viss storlek till en ny fastighet på minst 40 % av den ursprungliga tomt‐
storleken borde tillåtas. Minsta tomtstorlek bör ligga i intervaller 1000‐1200 m2. Motsvarande minsta 
storlek ska gälla för de fastigheter kommunen avser bilda på västra sidan av Metspövägen.  
 
Vår uppfattning är att den extrema förtätning som beskrivs som möjlig vid minsta tillåtna tomtstorlek på 
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1000 m2 inte skulle bli verklighet, eftersom många fastighetsägare skulle avstå från avstyckning. En be‐
gränsning till en styckad tomt per fastighet skulle också bidra till en lägre förtätning. Bestämmelser om 
avstyckning från fastigheter om minst 4000 m2 skulle innebära en kraftig diskriminering av majoriteten 
av fastighetsägarna i Storäng. Många fastighetsägare kan vara beroende av att stycka av sin fastighet för 
att finansiera kostnaderna för VA‐anslutning.  

Resarö Vägförening som förvaltar och ansvarar för underhållet av vägarna på Storäng har kraftigt 
misskött sitt uppdrag avseende underhåll av Långrevsvägen. Det är nödvändigt att vägbelysningen för‐
bättras samt att alla vägar breddas och beläggs med väderbeständigt ytlager i form av asfalt eller olje‐
grus. Idag finns inte möjlighet för två bilar att mötas och den grusbelagda Långrevsvägen får stora por‐
hål och blir mycket kladdig vid regn. 

 
Vi motsätter oss kommunens förslag om att bygga bostäder för personer som har svårt att komma in på 
bostadsmarknaden eftersom det skulle minska områdes attraktivitet. Kommunen borde satsa på bostä‐
der för de som stadigvarande vill bosätta sig i området.  
 
Vid det fortsatta arbetet med detaljplanen bör kommunen i första hand tillgodose Storängs fastighetsä‐
gares önskemål och intressen och i mindre omfattning särintressen uttryckt i externa remissyttranden.  

SBF:s kommentar: 
Vad gäller föreslagna fastighetsstorlekar och avstyckning, se svar under S 15. 

Vad gäller belysning, se svar under S 22 och för breddning av vägar se svar under S 25. 

I syfte att tillgodose behovet av bostad för olika målgrupper planeras radhus, kedjehus, 
parhus eller små flerfamiljshus i olika kombinationer inom det idag obebyggda området i 
Dp 413 för Storäng västra.  

I planeringen görs avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen.  

 

S 35. Miljöpartiet det gröna Vaxholm 
Området med befintlig bebyggelse ska behandlas som etapp 1 i detaljplanen. Tomtstorleken etapp 1 ska 
vara minst 1000‐1500 m2 beroende på läge, befintligt hus och bevarande av miljön. Sjötomter ska vara 
minst 5000 m2 med hänsyn till sankt område.  
 
VA‐anslutning ska med hänvisning till Länsstyrelsens beslut om föreläggande 2012‐08‐31 ske med förtur 
för etapp 1.  
 
Cykelvägen kan dras på två olika sätt: Antingen bibehålls den nuvarande sträckningen med eventuellt 
vissa justeringar eller så ansluts cykelvägen till Resarövägen med grönremsa mellan väg och cykelbana.  
 
Eventuell förskolas in‐ och utfarter bör separeras och tillräckligt utrymme för tillfälliga parkeringar beak‐
tas.  
 
I övrigt hänvisas till översiktsplanen t.v.  
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SBF:s kommentar: 

VA‐utbyggnad kommer att ske samtidigt i hela området, någon etappindelning bedöms inte 
vara nödvändig. 

Vad gäller föreslagna fastighetsstorlekar, se svar under S 15. 

Cykelvägen kan komma att byggas utmed Resarövägen utanför ramen för genomförandet av 
detaljplanen för Storäng. Bedömningen är att det inte finns tillräckligt med utrymme bredvid 
Resarövägen för att lämna utrymme för grönremsa mellan väg och cykelbana.  

Föreslagen förskolas in‐ och utfart samt parkering i Dp 413 för Storäng västra får studeras 
närmare vid utformningen och projekteringen av tomt och byggnad för förskolan. 
 

S 36. Vänsterpartiet i Vaxholm 
1. Det är inte bra för barnen med en så stor förskola som 6 avdelningar med totalt cirka 100 barn. Forsk‐
ning visar att det är för många personer som förblir okända för barnen, vilket kan upplevas som skräm‐
mande. Förskolebyggnaden är placerad på mark som är klassad som högriskområde för radon. I den 
norra delen av förskoletomten står det vatten på våren och vid rikligt regn. För att behålla Resarös lant‐
liga infart får förskolebyggnaden inte dominera fonden bakom kolonilotterna, d.v.s. inte bli högre än trä‐
den utan hellre ligga inbäddad bland träden. Detta kan även vara en fördel genom att skugga delar av 
lekytorna.  
 
2. Vad gäller ny bebyggelse bör antalet tillkommande bostäder minskas och de tomter som ligger lägst 
tas bort eftersom det krävs både radonsäkert och översvämningssäkert utförande för att bygga där. An‐
talet våningsplan på ny bebyggelse bör inte överstiga två. 75 nya bostäder på en yta som i Lilläng rym‐
mer 25 bostäder kommer att skapa en märklig landskapsbild. Husen som byggs bör vara snarlika men 
ändå olika med överensstämmande fasad‐ och takmaterial. Om detta inte kan anges i planen framhålls 
att fler än en entreprenör ska få bebygga området. 
 
3. Det ifrågasätts vad som är avsikten med att upphäva strandskyddet närmast vattnet i det sydöstra na‐
turområdet. Är det för upplag av båtar, badplats eller något annat? 
 
4. Almarna som angripits av almsjuka borde ersättas med andra träd som kan bli stora. När fälten be‐
byggs tätt kommer inga träd att tillåtas bli höga. Då kan det behövas en skyddad åkerholme med träd 
som tillåts växa högt över hustaken. Det är lummigheten som är en del av Resarös karaktär.  
 
5. Gäststugor med fullvärdiga kök bör tillåtas så att de kan hyras ut utan att tomten delas. Stadsbygg‐
nadsförvaltningens tidigare svar på detta förslag att det inte är tillåtet på övriga Resarö och därför inte 
är aktuellt i Storäng är inte framkomligt över tid. 
 
Killingen har inget skydd i sin östra del utan beskrivs som utredningsområde i översiktsplanen. Det fram‐
hålls att det är viktigt för Resarö att hela det nuvarande grönområdet behålls som natur/park och skyd‐
das som naturskyddsområde.  

  SBF:s kommentar: 

  Synpunkterna har noterats och besvarats i likalydande yttrande från Resarö plangrupp.  
  Se svar under S 5. 
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Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning 
De synpunkter, som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga området. All‐
männa intressen har därvid även beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en lämplig 
avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.  

Efter samrådet har förslaget till detaljplan för Storäng delats upp i två detaljplaner med avseende på hu‐
vudmannaskap: Detaljplan för Storäng östra (Dp 401) och detaljplan för Storäng västra(Dp 413). I Dp 
413 för Storäng västra är kommunen huvudman för allmän plats och i Dp 401 för Storäng östra är det 
enskilt huvudmannaskap.  

Dp 401 för Storäng östra består av den del av det ursprungliga planområdet där det finns befintlig bo‐
stadsbebyggelse. Marken är här privatägd och Resarö vägförening är huvudman för vägarna. Inom plan‐
området för Dp 413 för Storäng västra ägs marken av kommunen. Nedan anges de ändringar som ut‐
förts av planförslagen efter samrådet. Om inget anges så gäller ändringen båda planförslagen: 

De ändringar som föreslås efter samrådet är i huvudsak: 

Plankartan och planbestämmelser 

 Bestämmelse angående befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning har justerats till att 
omfatta befintliga byggnadsverk. Det omfattar därmed förutom byggnader bl a även bryggor. 

     Avgränsning, markanvändning, användning av vattenområden 

 Plangränsen mot Resarövägen har justerats.  

 Dp 401‐ Bestämmelser för vattenområden har ändrats. Bestämmelse för öppet vatten, W, har 
tillkommit.  

 Dp 413‐ Bestämmelser för vattenområden har ändrats. Bestämmelse för öppet vatten med all‐
männa ledningar under vattnet, W2, har tillkommit. 

 Dp 413‐ Markanvändningen för förskola, S1, har kompletterats med skoländamål.  

 Dp 413‐ Beteckning för parkering för förskolan har justerats till S1P. 

 Dp 413‐ Markanvändning för parkering, P, har tillkommit. 

Utnyttjandegrad 

 Dp 401‐ Bestämmelse, d1, om minsta fastighetsstorlek 1500 m2 respektive 2000 m2, har införts 
för de fastigheter som bedöms lämpliga att stycka för bostadsbebyggelse.  

 Dp 401‐ Bestämmelse angående byggrätt, e1, har ändrats till e2.  

 Dp 413‐ Bestämmelse angående byggrätt, e1, har justerats.  

Begränsningar av markens bebyggande 

 Bestämmelsen för prickmark har justerats till byggnad får inte uppföras. 

 Dp 401‐ Bestämmelsen för korsprickat område har ändrats till området får endast bebyggas 
med komplementbyggnader dock ej komplementbostad.  

 Dp 401‐ Gränsen för korsprickad mark har justerats kring den befintliga byggnaden på Överby 
2:73.  

 Dp 401‐ Bestämmelse har införts om att markens höjd inte får ändras i anslutning till strandlin‐
jen för korsprickad mark och prickmark. 
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 Dp 413‐ Gränsen för korsprickad mark och prickmark för förskola har tagits bort för att kunna 
åstadkomma en flexibel utformning av tomten och byggnad med hänsyn till att närmare utform‐
ning inte utförts. Inom tomten för förskolan har x‐område, marken ska vara tillgänglig för allmän 
gångtrafik införts. 

 Dp 413‐ Områden för infiltrationsdiken, z, har tagits bort inom kvartersmark för bostäder och 
tillkommit inom område för parkering, P. 

Trafik och vägar, buller 

 Bestämmelsen för prickmark har justerats så att det är möjligt att bygga plank mot Resarövä‐
gen. 

 Bestämmelse, m1, som reglerar trafikbuller med hänsyn till utformning av bostäder har införts.   

 Dp 401‐ Inom området Lokalgata med enskilt huvudmannaskap (Resarö vägförening) har ut‐
formningen av vändplats vid Tre fiskares väg justerats med hänsyn till tillgänglighet för sopbilar. 
Två vändplatser har tillkommit vid V1‐områdena för Metspövägen och Långrevsvägen. 

 Dp 401‐ En breddning av Metspövägen på sträckan Resarövägen och Långrevsvägen för Lokal‐
gata1 möjliggörs med detaljplanen.  

 Dp 413‐ Området för förskola, skola, S, har ändrats i norr så att del av Långrevsvägen föreslås 
som LOKALGATA, med kommunalt huvudmannaskap samt i söder så att infart till fastigheten 
Överby 2:49 möjliggörs över Överby s:3 som föreslås som NATUR.  
 

Utformning, placering och utförande 

 Bestämmelsen om högsta nockhöjd för komplementbyggnader har ändrats till 4,5 m. 

 Bestämmelse om utformning av bebyggelse med träfasader har justerats. 

 Dp 401‐ Bestämmelsen ,k , för värdefull byggnad har tagits bort från fastigheten 2:82, 2:83 och 
2:49. 

 Dp 401‐ Skrafferingen för värdefull byggnad på fastigheten 2:29 korrigerats så att den ligger på 
rätt byggnad.  

        Risker, översvämning 

 Lägsta grundläggningsnivå har justerats till +2,65 m över nollplanet enligt höjdsystem RH2000.  

 Bestämmelsen, b1, för bostadsbebyggelse under lägsta grundläggningsnivån har justerats. 

Administrativa bestämmelser 

 Beteckningen för upphävande av strandskydd har ändrats till a1. 

 Bestämmelser för huvudmannaskap har ändrats. 

 Dp 401‐ Genomförandetiden har ändrats för kvartersmark för bostäder, B. Genomförandetiden 
börjar 24 månader efter det att planen har vunnit laga kraft.  

 Dp 413‐ Genomförandetiden är 10 år. 

Planbestämmelser som utgått 

 Dp 401‐ Bestämmelsen, n1, för stängsel eller staket får inte uppföras har tagits bort vid områ‐
den för V1, småbåtshamn.  

 Dp 413‐ Bestämmelse, e3, angående minsta storlek för fastighetsbildning har utgått. 

 Dp 413‐ Bestämmelserna, n2, om skydd för särskilt värdefulla träd har utgått.  

 Dp 413‐ Bestämmelsen , n3, om dagvatten ska ledas till lågpunkt har utgått. 

 Dp 413‐ Båtuppläggningsplatsen, V2‐området, har utgått ur planen samt bestämmelse, a1 om 
att bygglov inte krävs för uppläggning av båtar. 
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Plan‐ och genomförandebeskrivningen 

 Avsnittet om de geotekniska förutsättningarna i området har kompletterats. 

 En trafikbullerutredning har gjorts för del av området, slutsatserna från denna har införts i av‐
snittet om störningar och risker. 

 Avsnittet om strandskydd har ändrats och utvecklats bl a angående motiveringar och skäl för 
upphävande av strandskydd. 

 Avsnittet om riksintresse har justerats. 

 Avsnittet om nya byggnader har justerats. 

 Den del som handlar om genomförande av detaljplanen har ändrats och kompletterats. Detta 
gäller avsnitten organisatoriska frågor, fastighetsrättsliga frågor, Ekonomiska frågor, Tekniska 
frågor samt administrativa frågor. 

 Tidplanen för planprocessen och utbyggnaden av VA har justerats. 

 Dp 401‐ En MIFO‐2 utredning, miljöteknisk markundersökning har gjorts för del av området, 
Överby 2:71, 2:82 och 2:86. Slutsatserna från denna undersökning har införts.  

 Dp 413‐ Markanvändningen för förskola har kompletterats med skola, för att göra använd‐
ningen mer flexibel över tid.  

I övrigt har plan‐och genomförandebeskrivningen ändrats i enlighet med de ändringar som utförts 
av plankartan. 

Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S) eller program‐
samrådet (P) och inte fått dem tillgodosedda 
Följande sakägare, boende, med flera, som enligt plan‐ och bygglagen berörs av detaljplanen, har inte 
fått sina synpunkter på detaljplaneförslaget tillgodosedda och kommer därför efter ett beslut om anta‐
gande att informeras om möjligheten att överklaga beslutet: 

Ägare till fastigheterna    

P,S  Överby 2:20 

P  Överby2:21 

P  Överby 2:22 

P  Överby 2:23 

P  Överby 2:24 

P,S  Överby 2:26 

P  Överby 2:27 

P  Överby 2:28 

P,S  Överby 2:30 

P,S  Överby 2:31 

P,S  Överby 2:32 

P,S  Överby 2:33 

P,S  Överby 2:34 

P  Överby 2:36 

P,S  Överby 2:37 och 2:92 
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P,S  Överby 2:38 

P  Överby 2:39 

P,S  Överby 2:48 

P,S  Överby 2:49 

P,S  Överby 2:52 

P  Överby 2:71 

P,S  Överby 2:72 

P,S  Överby 2:73 

P  Överby 2:76 

P,S  Överby 2:78 

P  Överby 2:82 

P,S  Överby 2:83 

P,S  Överby 2:84 

P,S  Överby 2:86 

P  Överby 2:87 och 2:35 

P  Överby 2:88 

P  Överby 2:89 

P  Överby 2:90 

P  Överby 2:96 

P,S  Överby 2:97  

 
● Naturskyddsföreningen i Vaxholm (P, S). 

 

Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S) eller programsamrå‐
det (P) och inte fått dem tillgodosedda 
Nedanstående bedöms inte ha rätt att överklaga detaljplanen, utan kommer endast att informeras om 
att ärendet har överlämnats till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 

● Resarö bygdeförenings plangrupp 
● Stockholms länsmuseum 

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 29 juni 2016 

 

Paula Sund 

Planarkitekt 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-06-04

Änr KS 2020/95.303
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 83 Uppdatering kartor dagvattenstrategin

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
Uppdatering av kartor i dagvattenstrategi 2019 Vaxholms stad godkänns.

Ärendebeskrivning
Dagvattenstrategins syfte är att

• tydliggöra hanteringen av rening och/eller fördröjning av dagvatten ur ett helhetsperspektiv
• skapa förutsättningar för en enhetlig bild och hantering av dagvattenfrågor i 

samhällsplaneringens alla skeden, inklusive drift och underhåll
• visa förbättringsåtgärder för dagvatten så att miljökvalitetsnormerna för vatten nås 2027

Vaxholms stad har krav från Vattenmyndigheterna att nå EU:s kvalitetskrav gällande vatten. 
Statusklassificeringen är grunden  för miljökvalitetsnormerna, MKN  som ska nås 2027. Varje 
vattenförekomst ska ha en god kemisk och ekologisk status/potential.

Dagvattenstrategin ska innehålla kartor med aktuell statusklassning av kommunens vattenförekomster. 
Klassningen görs av Vattenmyndigheterna.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2020-05-27/§ 12
Dagvattenstrategin 2019 Vaxholms stad
Tjänsteutlåtande, Uppdatering kartor dagvattenstrategin, 2020-05-04

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ammi Wohlin, klk

För kännedom: Susanne Edén, sbf
Terees von Stedingk, Roslagsvatten
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2020-05-27

Änr KS 2020/95.303
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 12 Uppdatering kartor dagvattenstrategin

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Uppdatering av kartor i dagvattenstrategi 2019 Vaxholms stad godkänns.

Ärendebeskrivning
Dagvattenstrategins syfte är att

• tydliggöra hanteringen av rening och/eller fördröjning av dagvatten ur ett helhetsperspektiv
• skapa förutsättningar för en enhetlig bild och hantering av dagvattenfrågor i 

samhällsplaneringens alla skeden, inklusive drift och underhåll
• visa förbättringsåtgärder för dagvatten så att miljökvalitetsnormerna för vatten nås 2027

Vaxholms stad har krav från Vattenmyndigheterna att nå EU:s kvalitetskrav gällande vatten. 
Statusklassificeringen är grunden  för miljökvalitetsnormerna, MKN  som ska nås 2027. Varje 
vattenförekomst ska ha en god kemisk och ekologisk status/potential.

Dagvattenstrategin ska innehålla kartor med aktuell statusklassning av kommunens vattenförekomster. 
Klassningen görs av Vattenmyndigheterna.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Dagvattenstrategin 2019 Vaxholms stad
Tjänsteutlåtande, Uppdatering kartor dagvattenstrategin, 2020-05-04

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ammi Wohlin, klk

För kännedom: Susanne Edén, sbf
Terees von Stedingk, Roslagsvatten
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Tjänsteutlåtande
2020-05-04

Änr KS 2020/95.303
1 av 3

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Uppdatering kartor dagvattenstrategin

Förslag till beslut
Kommunens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta;

Uppdatering av kartor i dagvattenstrategi 2019 Vaxholms stad godkänns.

Sammanfattning
Dagvattenstrategins syfte är att

• tydliggöra hanteringen av rening och/eller fördröjning av dagvatten ur ett helhetsperspektiv
• skapa förutsättningar för en enhetlig bild och hantering av dagvattenfrågor i 

samhällsplaneringens alla skeden, inklusive drift och underhåll
• visa förbättringsåtgärder för dagvatten så att miljökvalitetsnormerna för vatten nås 2027

Vaxholms stad har krav från Vattenmyndigheterna att nå EU:s kvalitetskrav gällande vatten. 
Statusklassificeringen är grunden  för miljökvalitetsnormerna, MKN  som ska nås 2027. Varje 
vattenförekomst ska ha en god kemisk och ekologisk status/potential.

Dagvattenstrategin ska innehålla kartor med aktuell statusklassning av kommunens vattenförekomster. 
Klassningen görs av Vattenmyndigheterna.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads dagvattenstrategi utgör en grund till arbetet med en hållbar dagvattenhantering. Det 
innebär att en samsyn i Vaxholms stad ska finnas runt översvämningsrisker i ett förändrat klimat samt 
föroreningsbelastning i kommunens vattenförekomster.  Dagvattenstrategin förtydligar VA-policyns 
intentioner avseende dagvatten. 

Dagvattenstrategin angår alla led i samhällsbyggandet; planläggning, exploatering, byggnation, 
infrastruktur och naturvård. Dagvatten hanteras av olika aktörer och ansvarsfrågan behöver vara tydlig. 
Samtidigt aktualiseras dagvatten vid all ny-, till- och ombyggnad, vilket gör att denna vägledning berör 
såväl tjänstepersoner, byggaktörer som fastighetsägare. 

Kommunledningskontoret
Annmari Wohlin
Vattenstrateg
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Tjänsteutlåtande
2020-05-04

Änr KS 2020/95.303
2 av 3

Ett förebyggande arbete utförs av Vaxholms stad genom information och rådgivning till berörda aktörer. 
Verksamhetsutövaren är enligt Miljöbalken den som är ansvarig för att följa balkens bestämmelser, 
gällande miljökvalitetsnormer och övrig relevant lagstiftning som berör dagvatten. 
Verksamhetsutövaren är den som ansvarar för sin egenkontroll. Tillsynsmyndigheten ansvarar för tillsyn 
av, och i vissa fall för prövning av, verksamhetsutövares dagvattenrelaterade verksamheter och 
åtgärder.   

Dagvattenstrategins syfte är att
• tydliggöra hanteringen av rening och/eller fördröjning av dagvatten ur ett helhetsperspektiv
• skapa förutsättningar för en enhetlig bild och hantering av dagvattenfrågor i 

samhällsplaneringens alla skeden, inklusive drift och underhåll
• visa förbättringsåtgärder för dagvatten så att miljökvalitetsnormerna för vatten nås 2027

Vaxholms stad har krav från Vattenmyndigheterna att nå EU:s kvalitetskrav gällande vatten. 
Statusklassificeringen är grunden  för miljökvalitetsnormerna, MKN  som ska nås 2027. Varje 
vattenförekomst ska ha en god kemisk och ekologisk status/potential.

Dagvattenstrategin ska innehålla kartor med aktuell statusklassning av kommunens vattenförekomster. 
Klassningen görs av Vattenmyndigheterna.

Alla vattenförekomster uppnår ej god kemisk ytvattenstatus avseende ämnen som bromerad difenyleter 
samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. Alla kartor för ekologisk statusklassning har uppdaterats. 

Följande vattenförekomster har fått sämre klassning dvs. gått från måttlig till ofredsställande status

 Norra Vaxholmsfjädern, Kyrkfjädern, Astrikefjärden

Följande vattenförekomster har fått bättre klassning dvs. gått från otillfredsställande till måttlig status

 Södra Vaxholmsfjärden, Kodjupet, Torsbyfjärden

Bedömning
Dagvattenstrategin ska vara uppdaterad efter aktuell statusklassning.

Måluppfyllelse
Dagvattenstrategin är en vägledning för flera aktörer att agera runt föroreningshalter. Samtidigt är 
strategin en del av arbetet för att förbättra vattenkvaliteten och nå miljökvalitetsnormerna, MKN 2027. 
Det innebär att dagvattenstrategin ska ha aktuella kartor.

Finansiering
Uppdatering av kartorna sker i den ordinarie verksamheten.

Förslagets konsekvenser
Vaxholms stad har ett åtagande att nå miljökvalitetsnormerna, MKN 2027 samt att påbörja arbetet med 
klimatrelaterade risker som t.ex. dagvattenfrågan.

Dagvattenstrategin ska innehålla kartor med aktuell statusklassning av kommunens vattenförekomster.
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Tjänsteutlåtande
2020-05-04

Änr KS 2020/95.303
3 av 3

Uppföljning och utvärdering
En fördjupad uppföljning av dagvattenstrategin görs under varje mandatperiod.

Handlingar i ärendet
 Dagvattenstrategin 2019 Vaxholms stad
 Tjänsteskrivelse Uppdatering kartor dagvattenstrategin

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Ammi Wohlin,  vattenstrateg, kommunledningskontoret, KLK

För kännedom: Susanne Edén, stadsbyggnadschef, SBF                                                                   
Terees von Stedingk, kommunansvarig, Roslagsvatten
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DEl 1

INLEDNING
Vaxholms stads dagvattenstrategi ska 
utgöra en grund till arbetet med en hållbar 
dagvattenhantering. Det innebär att en 
samsyn i Vaxholms stad ska finnas runt 
översvämningsrisker i ett förändrat klimat 
samt föroreningsbelastning i kommunens 
vattenförekomster. 

Dagvattenstrategin förtydligar VA policyns 
intentioner avseende dagvatten. I policyn 
behandlas två punkter:

•	 En	klimatanpassad,	långsiktigt	hållbar	
dagvattenhantering	ska	eftersträvas	vid	all	
planering	för	ny	och	befintlig	bebyggelse.	

•	 Dagvattnet	som	når	Vaxholms	
vattenförekomster	ska	i	största	mån	hålla	
sådana	föroreningsnivåer	att	det	inte	
försvårar	arbetet	med	att	uppnå	god	status	
enligt	gällande	miljökvalitetsnormer.

Dagvattenstrategin angår alla led i 
samhällsbyggandet; planläggning, 
exploatering, byggnation, infrastruktur 
och naturvård. Dagvatten hanteras av olika 
aktörer och ansvarsfrågan behöver vara 
tydlig. Samtidigt aktualiseras dagvatten vid 
all ny-, till- och ombyggnad, vilket gör att 
denna vägledning berör såväl tjänstepersoner, 
byggaktörer som fastighetsägare.

Ett förebyggande arbete utförs av Vaxholms 
stad genom information och rådgivning 
till berörda aktörer. Verksamhetsutövaren 
är enligt miljöbalken den som är ansvarig 
för att följa balkens bestämmelser, 
gällande miljökvalitetsnormer och övrig 
relevant lagstiftning som berör dagvatten. 
Verksamhetsutövaren är den som ansvarar 
för sin egenkontroll. Tillsynsmyndigheten 
ansvarar för tillsyn av, och i vissa fall 
för prövning av, verksamhetsutövares 
dagvattenrelaterade verksamheter och 
åtgärder. 

En hållbar dagvattenhantering kommer 
att behöva mer resurser initialt genom 
större kostnader t.ex. investeringar i 

nya dagvattenanläggningar, behov  av  
kompetensutveckling samt genom att mer tid 
krävs till samverkan mellan aktörer. 

Åtgärder gällande dagvattenhantering med 
ansvarsfördelning, kostnader etc. kommer att 
specificeras i de lokal åtgärdsprogrammen, 
lÅP för enskilda vattenförekomster. 

Bakgrund  
I takt med urban tillväxt och ökad befolkning 
i regionen  tas mark i anspråk och mängden 
hårdgjord yta ökar. Nederbördens avrinning 
ändras genom att infiltration och avdunstning 
minskar. Det medför att mer nederbörd rinner 
över hårdgjord yta; ytavrinnande vatten som 
kallas dagvatten.

Eriksömaren
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Dagvatten är ytligt avrinnande regn-, smält- 
eller spolvatten samt tillfälligt framträngande 
grundvatten som avrinner från hårdgjorda 
ytor och genomsläpplig mark via diken eller 
ledningar till recipienter. Inom detaljplanelagt 
område är dagvatten formellt att betrakta som 
avloppsvatten. 

I dagvattnet finns föroreningar och 
näringsämnen från såväl atmosfären som 
från förorenande verksamheter. oftast 
leds dagvattnet via ledningar till någon 
vattenrecipient.  

Vattenmyndigheterna har i åtgärdsprogram 

2016-2021 klargjort behov som kräver insatser 
och resurser för att förbättra  vattenkvaliteten 
i kommunens vattenförekomster. Definitionen 
för en vattenförekomst är att den avgränsas, 
är homogen och överstiger en viss storlek. Det 
innebär 

•	 Sjöar	-	yta	över	1,0	km2

•	 Vattendrag	-	avrinningsområde	över	10	km2

•	 Grundvatten	-	magasin	med	uttag	över	10	m3/
dygn	eller	uttag	av	dricksvatten	för	fler	än	50	
personer

•	 Kustvatten	-	en	sjömil	(1	852	m)	från	kustens	
och	skärgårdarnas	yttersta	skär	och	kobbar	
(baslinjen)

Ingen av Vaxholms kustvattenförekomster 
uppnår idag god ekologisk eller kemisk 
status (fig.1). Det är framförallt på grund av 
övergödningsproblematik med stora mängder 
kväve och fosfor som behöver minskas. 
Näringsämnen kommer från bland annat 
dagvatten, som är  en av ”punktkällorna”,  
men även påverkan från regionala 
utsläppskällor och läckage från förorenade 
områden har betydelse (fig.2) 

Globala klimatförändringarna påverkar 
Stockholmsregionen genom att det blir 
varmare, blötare, mer extremt väder och höjda 
havsnivåer. SmhI gör följande bedömning för 
år 2100: En landhöjning med 5,2 mm/år och en 
höjning av globala medelvattenståndet 100 cm 
ger en nettoeffekt med drygt + 40 cm. Risken 
för att översvämningar kommer att öka är 
markant, vilket medför ett större behov av att 
skapa en hållbar dagvattenhantering.

Fig.1 Statusklassning (ekologisk bedömning) över tillståndet i Vaxholms vattenförekomster (VISS databas 2020

1. Felicia Kindström Isebark
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Fig.2 Utlopp dagvattenledningar (Roslagsvatten  2020)
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Syfte

Dokumentets syfte är att 

•	 tydliggöra	hanteringen	av		rening	och/
eller	fördröjning	av	dagvatten	ur	ett	
helhetsperspektiv	

•	 skapa	förutsättningar	för	en	enhetlig	
bild	och	hantering	av	dagvattenfrågor	i	
samhällsplaneringens	alla	skeden,	inklusive	
drift	och	underhåll	

•	 visa	förbättringsåtgärder	för	dagvatten	så	att	
miljökvalitetsnormerna	för	vatten	nås	2027

Strategier för hållbar 
dagvattenhantering
En hållbar och robust dagvattenhantering 
i Vaxholm ska ha ett helhetsperspektiv på 
dagvattnets alla delar. långsiktigt innebär det 
att ta hand om dagvatten på ett så naturligt 
sätt som möjligt. Fokus ska främst ligga på 
öppna och småskaliga lösningar på såväl 
allmän mark som på kvartersmark. Det kan 
ibland behövas en kombination av lösningar 
längs vattnets väg till recipienten. Dagvatten 
ska tillföra blå värden i stadens gröna och grå 
gatustruktur där det är möjligt. 

Hållbar dagvattenhantering utmärks av flera 
aspekter som kvantitet, kvalitet, gestaltning 
och klimatanpassning. 

För att nå en  hållbar dagvattenhantering har 
följande fem strategier formulerats:

•	 Minska	mängden	föroreningar	i	dagvatten	för	
att	förbättra	vattenkvaliteten	i	recipienten

•	 Fördröj	och	utjämna	dagvattenflöden		och	
minska	konsekvenserna	vid	översvämning

•	 Bevara	en	naturlig	vattenbalans	och		påverka	
inte	grundvattenbildning	negativt

•	 Berika	bebyggelsemiljön	med	blå	resurser	
som	värdeskapare

•	 Säkra	en	funktionell	dagvattenhantering	
genom	planering,	tydlig	ansvarsfördelning	och	
miljömässig	kostnadseffektivitet.

Generellt sker detta genom att 

•	 öka	möjligheterna	till	infiltration	av	nederbörd	
och	minska	mängden	ytvatten

•	 öka	mängden	nederbörd	som	fångas	upp	av	
vegetation	och	avdunstar	

•	 fördröja	och	eftersträva	infiltration	på	plats	
med	minskad	avrinningshastighet

•	 maximera	andelen	genomsläppliga	ytor	och	
deras	sammankoppling	med	varandra

•	 utnyttja	naturliga	avrinningsvägar	för	vattnet

•	 återställa	och	förbättra	den	naturliga	
hydrologiska	vattencykeln.
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Dagvattenanläggningar
För att nå en hållbar dagvattenhantering 
behövs renings- och fördröjningsanläggningar. 
I följande tabell presenteras i korthet ett antal 
typer av anläggningar.

Tab. 1 Dagvatten ”anläggningar”
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Av de nämnda reningsalternativen kan 
även dammar, våtmarker, infiltration och 
diken fungera som flödesdämpande och 
volymreducerande. En reducering av den 
avrunna volymen uppkommer oftast inte 
då man leder dagvatten via oljeavskiljare, 
avsättningsmagasin eller mindre dammar. 

I Svenskt vattens publikation P105, hållbar 
dag- och dränvattenhantering – Råd vid 
planering och utformning (2011) finns många 
exempel på både planering och åtgärder. 
Det finns en ny version P 90 som berör 
dagvattenfrågor:  P110 Del 1 och 2. Avledning 
av dag-, drän- och spillvatten (2016).

Strategi  
MINSKA MÄNGDEN 
FÖRORENINGAR I DAGVATTEN OCH 
FÖRBÄTTRA VATTENKVALITETEN
hållbar kvalitet innebär att dagvattnet inte 
ska utgöra en belastning på recipienten 
så att inte miljökvalitetsnormerna, mKN 
nås. Sämre kvalitet på dagvattnet kan 
hota biologisk mångfald, miljö och hälsa. 
Dagvatten innehåller ofta ett stort antal 
föroreningar, från de ytor där avrinning sker 
och från de  verksamheter som pågår på 
ytorna.  Även luftföroreningar som tillförs 
via nederbörd,  atmosfärisk deposition, 
försämrar vattenkvaliteten. Vattnet kan 
bl.a. innehålla giftiga metaller, olja och 
polyaromatiska kolväten (PAH) samt kväve, 
fosfor, jordpartiklar, fekalier och salter (från 
halkbekämpningen). Ämnena uppträder 
i många olika former (t ex lösta i vatten, 
suspenderade och bundna till komplex) med 
olika mobilitet och toxicitet. 

Rena Dagvatten 
För att minska tillförseln av föroreningar 
som tungmetaller, organiska miljögifter och 
näringsämnen till en recipient behövs insatser 
genom att

•	 åtgärda	källorna	till	föroreningarna	och	
undvika	användningen	av	miljöfarliga	ämnen	
samt	begränsa	dess	spridning	till	dagvatten

•	 undvika	byggnads-	och	anläggningsmaterial	
innehållande	miljöförstörande	ämnen

•	 installera	reningsanläggning	vid	källan,	lokala	
lösningar	på	kvartersmark	eller	på	allmän	
platsmark

•	 infiltrera	där	det	är	möjligt,	som	alternativ	till	
avledning	via	ledningsnät

•	 samla	dagvattnet	längre	ner	i	systemet	för	
rening	av	dagvatten	som	kommer	uppströms	
ifrån.

Avledning kan ske via diken och/eller 
ytor t.ex.översilningsyta och infiltration i 
områden med låg föroreningshalt i dagvatten. 
Dagvatten som inte är alltför förorenat 
bör  infiltreras förutsatt att inte värdefulla 
grundvattentillgångar riskerar att skadas. 
Vatten från takytor kan i de flesta fall 
infiltreras oavsett grundvattnets känslighet.

Vid infiltration måste alltid hänsyn tas till 
omkringliggande bebyggelse. Infiltration av 
exempelvis oljeförorenat dagvatten är inte 
lämpligt då detta leder till att marken på sikt 
blir kraftigt förorenad. Följande punkter är 
exempel på hur det kan handhas.

•	 För	viss	markanvändning	(ex.	
industriverksamheter	eller	speciellt	utsatta	
ytor)	med	höga	halter	föroreningar	kan	rening	i	
tekniska	konstruktioner	som	ex.	oljeavskiljare	
komma	i	fråga.
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•	 Vägar	och	andra	platser	där	det	förekommer	
farliga	transporter	eller	hantering	av	farligt	
gods	ska	speciellt	beaktas	vid	bedömning	av	
skyddsåtgärder,	till	exempel	kan	så	kallat	
katastrofskydd	övervägas.	Riskbedömning	bör	
göras	i	varje	enskilt	fall.	

•	 I	samband	med	tillfällig	verksamhet	som	
byggverksamhet,	bergborrning	och	liknande	
verksamheter	kan	förorenat	dag-	spol-	och	
processvatten	med	högt	slaminnehåll	sk.	
länsvatten	behöva	avledas	från	arbetsområdet.	
Åtgärder	t	ex	lokal	rening	eller	bortforsling.	
ska	vidtas	för	att	ledningar	och	recipienter	inte	
ska	skadas.	

I samband med länsvattenfrågan  bör 
följande parametrar värderas: Förorening vid 
arbetsområde? Är det ett förorenat eller rent 
vatten? Behöver slamavskiljning/annan rening 
ske av länsvattnet? Finns föroreningar  i mark 
där infiltration/motsvarande planeras? 

Vilken typ av åtgärd som kan/bör vidtas för 
att minska belastningen på en recipient beror 
på olika faktorer som markförhållanden, 
utrymme och föroreningskällornas 
beskaffenhet. 

Installation av en dagvattenanläggning som 
renar är det alternativ som oftast används för 
att minska utsläpp av förorenat dagvatten.

Ytor i fokus
För att begränsa utsläpp av miljöfarliga 
ämnen via dagvatten ska särskilt fokus läggas 
på platser som förväntas alstra dagvatten med 
hög koncentration av föroreningar. Dessa är

•	 större	lokala	trafikleder	och	där	avrinningen	är	
snabb

•	 parkeringsytor	och	särskilt	de	som	är	nära	en	
ytvattenrecipient

•	 platser	för	snöupplag	

•	 industrifastigheter	med	miljöfarlig	
verksamhet.
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Strategi  
FÖRDRÖJ OCH UTJÄMNA 
DAGVATTENFLÖDEN OCH 
MINSKA KONSEKVENSERNA VID 
ÖVERSVÄMNING 
I takt med förändrat klimat 
och ökad nederbörd kommer 
klimatanpassningsåtgärder i befintliga 
områden behöva genomföras i form av 
bortledning/fördröjning av större mängder 
dagvatten samt minimering av skador 
som orsakas av höjda vattennivåer. 
Klimatförändringarna och dess effekter 
innebär även ökade krav vid planläggning 
av nya områden.  Det kan delvis avhjälpas 
genom att minimera uppkomsten av dagvatten 
och genom att hanteringen av dagvatten 
efterliknar naturlig avrinning. En hållbar 
kvantitet av dagvatten innebär även att undvika 
problem med översvämning och fuktskador på 
byggnader och anläggningar. 
Vid extrem nederbörd, skyfall, krävs 
mer än lokala lösningar för att klara hög 
flödeskapacitet. Samhället behöver planeras 
och utformas för att tåla översvämningar, 
vilket innefattar höjdsättning av byggnader 
och skapandet av naturliga avrinningsvägar. 
lågpunkter för översvämning/
översvämningsytor behöver identifieras  och 
konsekvensanalyser/sårbarhetsanalyser 
tas fram, som ett led i arbetet med 
kommunens klimatanpassning. Detta ska 
leda till en rimlig skyddsnivå mot förväntade 
översvämningsrisker.

För att åstadkomma minskade 
dagvattenflöden finns åtgärder som att

•	 öka	andelen	genomsläppliga	ytor	där	det	
är	möjligt	och	eftersträva	infiltration	under	
förutsättning	att	dagvattnet	och	marken	där	
infiltration	ska	ske	inte	är	förorenad

•	 fördröja	och	omhänderta	dagvatten	lokalt	
genom	lokala	lösningar	innan	samlad	
avledning	t.ex.	gröna	tak

•	 dimensionera	och	höjdsätta	nya	
dagvattensystem	för	ett	förändrat	klimat

•	 identifiera	naturliga	avrinningsvägar	vid	såväl	
nybyggnation	som	vid	åtgärder	i	befintliga	
områden,	t.ex.	trög	avledning	mot	recipient	
via	bäckar	och	diken	samt	om	det	bedöms	
som	nödvändigt	en	samlad	fördröjning	innan	
recipienten	med	exempelvis	våtmarkssystem	
och	dammar.	

•	 bibehålla	eller	skapa	sekundära	
avrinningsvägar	vid	extrema	regn,	till	exempel	
vägar,	då	ledningssystem/diken	inte	förmår	
leda	bort	allt	dagvatten

•	 undvika	situationer	där	avledningen	kan	
ge	upphov	till	olägenheter	för	närliggande	
fastigheter	samt	ökad	skredrisk	pga	
vattenmättnad	i	skredkänsliga	områden.

Ytor i fokus
För att utjämna dagvattenflöden ska särskilt 
fokus läggas på platser vid samhällsviktiga 
verksamheter som förväntas ha hög 
översvämningsrisk. Dessa är

•	 riskområden	för	översvämning	på	Vaxön	
efter	skyfall	(ytavrinningskartering/
översvämningsanalys)

•	 riskområden	vid	samhällsviktiga	verksamheter	
i	kommunen	med	förhöjd	risk	för	allvarliga	
konsekvenser	av	översvämning	orsakade	av	
skyfall.
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Strategi  
BEVARA EN NATURLIG 
VATTENBALANS OCH PÅVERKA 
INTE GRUNDVATTNET
När naturmark hårdgörs påverkas ofta 
vattenbalansen och den tröga avrinningen, 
eftersom den naturliga infiltrationen minskar. 
Detta kan leda till sänkta grundvattennivåer 
och ändrade grundvattenflöden med 
sättningar, skred och påverkan på ekosystem 
som följd. Infiltration är av stor betydelse för 
att upprätthålla grundvattenbildningen. 

Beroende på dagvattnets och markens 
föroreningsgrad är infiltration inte alltid 
lämplig för dagvattenhantering. Förorenat 
dagvatten bör inte infiltreras på platser 
där grundvatten kan påverkas negativt och 
infiltrationsanläggningar bör inte förläggas 
till förorenad mark. I samband med att 
dagvattenanläggningar planeras behöver 
sådana risker bedömas.

För att åstadkomma en naturlig vattenbalans 
och bibehållna grundvattennivåer behöver 
åtgärder vidtas som att

•	 efterlikna	den	naturliga	vattencykeln	och	
eftersträva	ett	naturligt	avrinningsförlopp	
utan	häftiga	flödestoppar.	Flödestoppar	
kan	minskas	genom	lokal	fördröjning	och	
avledning	i	ytliga	system,	som	tillsammans	
med	klimatanpassad	dimensionering	skapar	
hållbarhet/robusthet

•	 minimera	andelen	hårdgjorda	ytor	och	dela	
upp	stora	hårdgjorda	ytor	i	mindre

•	 diken	och	vattendrag	hålls	öppna	samt	där	det	
är	lämpligt	öppna	upp	kulverterade	diken	och	
återställa	vattendrag.

Genom att dagvatten är ett attraktivt 
inslag i den urbana miljön/stadsmiljön 
kan genomtänkta  lösningar visa vattnets 
kretslopp och/eller vattnets roll/funktion i 
staden.

Ytor i fokus
För att bevara en naturlig vattenbalans 
ska särskilt fokus läggas på åtgärder som 
eftersträvar en naturlig avrinning samt ökar 
grundvattenbildningen. 

Risk med negativ påverkan ska beaktas i

•	 områden	där	ras-	och	skredrisk	föreligger	

•	 områden	nära	miljöfarlig	verksamhet	och	
annan	förorenad	mark

•	 områden	för	miljöfarliga	utsläpp	i	samband	
med	olyckor
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Fig. 3  Översikt över metoder för öppen dagvattenhantering, fördröjning och lokalt omhändertagande  
(Källa: Mångfunktionella ytor, Boverket, 2010).    Idé Veg Tech.

Strategi  
BERIKA BEBYGGELSEMILJÖN 
MED BLÅ RESURSER SOM 
VÄRDESKAPARE 
hållbar gestaltning innebär att genomtänkta 
öppna dagvattenlösningar är en resurs för att 
skapa attraktiva och funktionella blå värden 
i bebyggelsemiljön. Blå värden med grönska 
och vatten är rekreativa  inslag och ger 
förutsättningar för ökad biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster.

Dagvatten i den urbana miljön kan vara 
vatten från gräs- och sedumtak som avleds 
till gräs och planteringar. Vatten från gator 
kan nå planteringar, träd och gräsytor på 
parkmark. I en modern stadsmiljö är diken 
ofta svåra att placera, men trädplanteringar 
längs gator kan i allt högre grad utnyttjats 
som infiltrationsmagasin. Rätt utformade kan 
sådana magasin omhänderta stora mängder 
dagvatten.

Dagvatten kan med rätt planläggning 
förstärka grön infrastruktur/grönstruktur i 
staden. Det kan ske med flera olika åtgärder 
som att

•	 tillämpa	lokala		lösningar	för	
dagvattenhantering

•	 öka	andelen	grönytor		genom	att	använda	bl.a.	
grönytefaktorn

•	 använda	dagvatten	för	bevattning	av	gatuträd,	
planteringar	och	parkmark

•	 framhäva	öppna	dagvattenlösningar	i	
grönområden

•	 använda	dagvatten	för	att	skapa	attraktiva	
klimatresilienta	inslag.	

Ytor i fokus
För att berika bebyggelsemiljön ska särskilt 
fokus läggas på att införa blå värden (öppna 
dagvattenlösningar) som kan ge rekreativa 
inslag. Dessa områden är

•	 allmän	platsmark	

•	 kvarters-	och/eller	fastighetsmark

•	 ytor	med	stor	andel	hårdgjorda	ytor
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Strategi  
SÄKRA EN FUNKTIONELL 
DAGVATTENHANTERING 
GENOM PLANERING, TYDLIG 
ANSVARSFÖRDELNING 
OCH MILJÖMÄSSIG 
KOSTNADSEFFEKTIVITET
Dagvatten är idag en högaktuell fråga i 
samhällsbyggnadsprocessen och omnämns i 
många styrdokument.

Vaxholms planstruktur för vatten är följande 
(fig.4): 

Hur och vilka möjligheter finns för arbetet 
med hållbar dagvattenhantering? Se vidare 
detaljer om ansvar i bilaga 1.

•	 Myndighetsutövning	-	hitta	stöd	i	lagstiftningen	

•	 Avtalsskrivning	–	ställa	krav	när	kommunen	
säljer	mark,	upplåter	tomträtt	och	arrenderar	
ut	mark	etc.

•	 Ekonomiska	styrmedel	–	möjliggöra	för	
ekonomiska	incitament	för	fastighetsägare	och	
verksamhetsutövare	t.ex.	avgifter,	bidrag.	

•	 Information/Kommunikation	–	informera	

om	och	kommunicera	dagvattenstrategin	till	
berörda	aktörer

•	 Kravställning	-	ställa	krav	med	utgångspunkt	
i	dagvattenstrategin	vid	drift-	och	
underhållsarbeten	och	inför	investeringar	i	
åtgärder	i	egna	anläggningar,	fastigheter	och	
på	allmänna	ytor. 

Lagstiftning/Lagar och 
bestämmelser
Vattentjänstlagen Lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster innehåller regler för 
dagvatten.

Plan- och bygglagen Plan- och bygglagen 
innehåller bestämmelser om planläggning av 
mark, vatten och byggande.

Miljöbalken miljöbalken reglerar 
tillsynsansvaret avseende dagvatten. 
Kommunen har det lokala ansvaret. 
länsstyrelsen och andra myndigheter kan ha 
delar av tillsynsansvaret. många författningar 
runt miljökvalitetsnormer är utfärdade med 
stöd av miljöbalken kapitel 5.

Fastighetsbildningslagen  
En fastighet ska vara lämplig för sitt ändamål. 
Ska fastigheten användas för bebyggelse 
ska det finnas möjlighet till anordningar 
för vatten och avlopp. Fastighetsbildning 
får inte ske i strid mot detaljplan eller 
områdesbestämmelser. om detaljplanen 
föreskriver lokalt omhändertagande av 
dagvatten bör det alltså var möjligt att uppfylla 
även i fastighetsbildningshänseende. 

Fig. 4 Planstruktur för vatten i Vaxholm 
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Jordabalken  
Var och en ska vid nyttjande av fastighet ta 
skälig hänsyn till omgivningen så att inte 
skada uppstår. Vid grävning eller likande 
arbeten ska man vidta de skyddsåtgärder 
som är nödvändiga för att förebygga skada 
på angränsande mark. Av detta kan tolkas att 
en ändring av det naturliga dagvattenflödet 
inte får göras om det innebär negativa 
konsekvenser för omgivande mark. 

Väglagen Väglagens tillämpningsområde är 
allmän väg. Till väg hör vägbana och övriga 
anordningar, däribland anordningar för 
avvattning.

ABVA I ABVA (Allmänna bestämmelser 
för användande av Vaxholms stads 
allmänna vatten- och avloppsanläggning) 

finns bestämmelser för den allmänna 
dagvattenhanteringen i kommunen.

VA-taxa Vaxholms stads VA-taxa omfattar 
anslutnings- och brukningsavgifter för bland 
annat dagvatten.

Svenskt Vattens publikationer 
Branschorganisationen Svenskt Vattens 
publikationer för hur den allmänna VA-
anläggningen ska utformas och dimensioneras 
för att uppfylla Vattentjänstlagen.

Publikationen	P90,”Dimensionering	av	
allmänna	avloppsledningar”,	innehåller	
riktlinjer	för	dimensionering	av	allmänna	
dagvattenanläggningar.

Publikationen	P105,	”Handbok	för	långsiktigt	
hållbar	dag-	och	dränvattenhantering”,	
innehåller	samlade	erfarenheter	av	dag-	och	
dränvattenhantering.

Publikation	P104,	”Nederbördsdata	vid	
dimensionering	och	analys	av	avloppssystem”,	
innehåller	nederbördsdata	och	
beräkningsanvisningar. 

Publikation	P110	,” Avledning	av	dag-,	drän-	och	
spillvatten”.

Omvärld
Globala målen 
Globala målen (Sustainable Development 
Goals, SDG), är en del av Agenda 2030, 
som innehåller 17 mål och 169 delmål för 
hållbar utveckling. Den antogs hösten 2015 
av FN med stöd av 193 länder som deltagit i 
formulerandet av agendan.

Fig. 5  Dagvattenstrategin Örnsköldsvik

Weserdomen 
Weserdomen är en dom som handlade om 
muddring i floden Weser. Den prövades i 
EU domstolen gentemot ramdirektivet för 
miljökvalitetsnormer, mKN. 

Beslutet rör följande

•	 ekologiska	miljökvalitetsnormer	är	bindande

•	 ingen	försämring	av	miljökvalitetsfaktornivå	
får	ske

•	 projekt	(miljö,	tillstånd,	plan)	som	äventyrar	
MKN	tillåts	inte

•	 kommuner	och	regioner	är	skyldiga	att	agera

Detta har medfört att statusklassning har 
blivit viktigare och att fördjupade underlag 
behövs på kvalitetsfaktornivå. 

Vattenförvaltning 
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, 
syftar till att Sverige ska uppnå en 
långsiktigt hållbar förvaltning av landets 
vattenresurser och att arbetet ska kunna 
samordnas och ske på ett likartat sätt inom 
hela EU. målsättningen är att uppnå en god 
vattenstatus i alla EU:s vatten fram till 2021, 
eller senast 2027. Det  betyder att såväl 
tillgång till som kvalitet på vattnet ska vara 
god. Direktivet betonar även att vatten är 
gränslöst och att samarbete måste ske. 

Vattenmyndigheten beslutar vilken status 
som gäller för enskilda vattenförekomster. 
Beslutet grundar sig på bedömningar 
utifrån befintlig mätdata, expertbedömning, 
modelldata och erfarenhet. Ekologisk status 
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bedöms för ytvatten som sjöar, vattendrag 
och kustvatten. Statusklassning kan vara hög, 
god, måttlig, otillfredsställande eller dålig 
och bedöms utifrån biologiska och kemiska 
faktorer samt fysisk påverkan i vattenmiljön 
där de biologiska faktorerna väger tyngst. I 
bedömningen ingår också särskilt förorenande 
ämnen som koppar, zink och krom.Kemisk 
status beskriver den kemiska kvaliteten hos 
en ytvattenförekomst, det vill säga halter i 
förhållande till gränsvärden av miljöfarliga 
ämnen. Den kemiska statusen kan bedömas 
som god eller uppnår ej god. Den bedöms för 
alla ämnen utom kvicksilver eftersom det i 
Sverige finns höga bakgrundsnivåer av detta 
ämne och det ses som tekniskt omöjligt att 
uppnå målen inom överskådlig tid. 

Åläggande Vattenförvaltning  
I Norra Östersjöns Vattendistrikt 
åtgärdsprogram 2016-2021 som Vaxholm 
tillhör är kommunen ålagd att nå 
miljökvalitetsnormerna, mKN senast 2017 
genom att:

•	tillse	att	fosforbelastningen	från	dagvatten	
minskar

•	bedriva	tillsyn	av	miljöfarliga	verksamheter	i	
avrinningsområdena,	så	att	utsläpp	av	miljöfarliga	
ämnen	minskar

•	utveckla	planer	för	hur	dagvatten	ska	hanteras	
inom	kommunen	med	avseende	på	kvantitet	och	
kvalitet

•	genomföra	översikts-	och	detaljplanering	så	att	
vattenresurser	redovisas	och	att	en	betydande	
miljöpåverkan	på	vattenförekomsten	inte	riskeras.

Miljökvalitetsnormer, MKN 
Utifrån statusbedömning beslutas 
miljökvalitetsnormer (MKN) för alla 
vattenförekomster. mKN är ett  styrinstrument 
inom vattenförvaltningen och beskriver 
den lägsta kvalitet en vattenförekomst 
ska uppnå vid en viss tidpunkt. målet 
i vattenförvaltningen har varit att alla 
vattenförekomster ska uppnå god ekologisk 
och kemisk status år 2021 samt att ingen 
av vattenförekomsternas vattenstatus ska 
försämras.

Den enskilda kommunen ska i planering 
och planläggning iaktta gällande 
miljökvalitetsnormer (MKN), samt genom 
att detaljplaner, områdesbestämmelser 
och lovgivning inte får medföra att en 
miljökvalitetsnorm överträds.

Grönytefaktorn 
Grönytefaktorn är ett planeringsverktyg som 
bidrar till att skapa ekosystemtjänster på 
kvartersmark respektive allmän platsmark. 
Det gör att när städer förtätas  fastställs 
en viss nivå av grönska. Grönska och 
vattenytor minskar städers sårbarhet för 
klimatförändringarnas negativa konsekvenser.

Dagvatten med fokus vattenkvalitet och 
översvämningar är en av flera miljöaspekter 
som används för att öka kvaliteten på ytor 
mellan byggnaderna.

Ansvar, aktörer och ekonomiska 
följder 
Ansvaret för dagvattenfrågor är fördelat på 
flera olika aktörer. En samlad bild visas i 
tabell (bilaga1). Strukturen i tabellen visar 
olika funktionsområden/enheter samt deras 
ansvar i de olika processerna: planering, 
projektering och kontroll, byggskede, drift/
underhåll samt tillsyn/övrigt. Aktörer är 
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• Kommun (kommunledningskontor, 
stadsbyggnadsförvaltning: plan, bygglov, 
exploatering, tekniska (gata, park och 
fastighet)

• Väghållare

• SRmh - tillsynsmyndighet

• Roslagvatten och Vaxholmsvatten - VA 
huvudman

• Exploatörer/Byggherrar

• Fastighetsägare/Verksamhetsutövare

Nämnderna har, efter beslut om delegering 
från kommunfullmäktige, ansvar att 
utföra arbete inom respektive verksamhet. 
Respektive nämnd har i sin tur delegerat det 
praktiska arbetet nedåt i organisationerna.

Ett aktivt arbete med dagvatten får både 
miljömässiga och ekonomiska följder. Innan 
en åtgärd vidtas ska nyttan kontra kostnaden 
för åtgärden bedömas. Inom den kommunala 
verksamheten görs en bedömning utifrån 
respektive ansvarsområde. 

Uppföljning 
En fördjupad uppföljning av dagvattenstrategin 
görs under varje mandatperiod. 
Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning 
och samordning med övriga nämnder. 

Uppföljningens syfte är att se om strategierna 
är relevanta, nulägesbeskrivningen 
uppdateras samt hur kopplingen fungerar 
till stadsutveckling och de lokala 
åtgärdsprogrammen, lÅP för enskilda 
vattenförekomster.
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DEl 2

NULÄGESBESKRIVNING 2018
Några frågeställningar är relevanta att lyfta 
fram för dagvatten som mottar föroreningar, 
förorsakar översvämning i lågpunkter 
vid extremt regn samt har en betydande 
påverkan i sin avrinning på närliggande 
vattenförekomst/recipient.

• hur är bedömningen av Vaxholms 
vattenförekomster enligt VISS data?  

• Vilka avrinningsområden finns?

• hur ser föroreningsnivån ut i recipienten 
för olika vattenförekomster?

• Vilka snöuppläggningsplatser har använts 
och var finns snöupplag idag? 

• Vilka områden är potentiellt förorenade 
områden?

• Var finns risk för översvämning? 

• Vilka naturliga avrinningsstråk finns?

• Vilka verksamhetsområden finns för 
dagvatten?

• hur ser föroreningsnivå- och 
föroreningskvantitet ut i befintliga 
dagvattenledningar som avleds till 
recipient?

Avrinningsområden/Känsliga 
områden  
Ett avrinningsområde begränsas av 
olika höjder i landskapet och kan 
sträcka sig över kommun- läns- eller 
landsgränser. All nederbörd som faller 
inom ett avrinningsområde samlas i samma 
grundvatten eller vattendrag och förs sedan 
vidare ut i havet. Kustvatten är ytvatten som 
finns längs med kusten och som sträcker sig 
ungefär en nautisk mil (knappt två kilometer) 
ut från kustlinjen. Avrinningsområden och 
kustvattenområden är av vattenförvaltningen 
uppdelade i åtgärdsområden. 

Vaxholms västra del ingår delvis i 
åtgärdsområdet Åkerströmmen och 
Trälhavet. Övriga Vaxholm ingår i Stockholms 
inre skärgård, Igelbäcken, Edsviken och 
Brunnsvikens åtgärdsområde

Enligt miljöbalken ska mark och 
vattenområden som är särskilt känsliga ur 
ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 
Vaxholm har inga känsliga områden 
utpekade enligt VISS data (2018). I Österåker 
gjordes dock en undersökning 2017 för att 
identifiera vilka känsliga områden som finns 
utifrån ett miljökonsekvensbeskrivnings 
(MKB) perspektiv och MKB förordningen. 
Beskrivningar av vattenmiljöer som är 
ekologiskt särskilt känsliga områden 
(ESKO ) bygger på Österåkers kommuns 
vattenprogram (Österåkers kommun 2009), 
samt på kompletteringar och uppdateringar 
från VISS. här har man lyft upp havsviken 
Säbyvik med tillrinningsområde som känslig. 

Säbyviken är en del av  vattenförekomst 
Överbyfjärden.

En analys genomfördes (Tyrens 2012, rev. 
2015) av den årliga föroreningsbelastningen 
i 22 delavrinningsområden på Vaxön 
där dagvatten via ledning förs ut till 
recipient. Resultatet visade att 4 större 
delavrinningsområden genererar 
en relativt stor del av den totala 
föroreningsbelastningen via dagvatten. 
Att rena dagvatten vid utsläppspunkten 
från dessa områden ger därmed en stor 
reduktion av föroreningstillförseln. En annan 
utgångspunkt är ytkategorier såsom mindre 
och större vägar, parkeringsplatser mfl. 
Centrumytorna på Vaxöns östra del med 
mindre vägar, hårdgjorda ytor och bebyggelse 
står för cirka 60-70 % av de totala utsläppen 
från Vaxön. Rening av dagvatten från dessa, 
oavsett delavrinningsområde, ger också stor 
reduktion av föroreningstillförseln. 

Snöupplag
Snöupplag har sedan 2016 legat på flera olika 
platser inom kommunen (fig. 6). 

• År 2016-2017 var det Resarö tippen, Blynäs, 
Eriksövägen och oskar Fredriksborg.

• År 2017-2018 var det oskar Fredriksborg och 
Norrbergsskolan. 

• År 2018-2019 är följande platser: oskar 
Fredriksborg, Norrbergsskolan samt 
reservyta Vaxö 1:26. 

Platser har försvunnit pga. miljöskäl 
(Resarö, Eriksö) eller bebyggelse (Blynäs, 
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Fig. 6 Snöupplag sedan 2016
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Fig. 7  Potentiellt förorenade områden (EBH; länsstyrelsen72018)
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Norrberget). Inför vintersäsong 2018-
2019 kartläggs möjliga platser för 
snöupplag, som ska anmälas till miljö- och 
hälsoskyddsmyndigheten. Prover tas på mark 
och smältvatten. Kriterier för dessa platser 
är att: 

•	 störningarna	för	omgivningarna	ska	bli	så	
små	som	möjligt

•	 upplagen	ska	ligga	bra	till	för	in-	och	utfart	
med	lastbilar	och	maskiner

•	 ytan	är	tillräckligt	stor	för	att	ta	hand	om	
stora	mängder	snö

•	 underlaget	på	ytan	tål	tung	belastning	av	
lastbilar	och	maskiner

•	 underlaget	kan	ta	hand	om	smältvattnet

•	 avrinning	mot	ytvatten	ska	undvikas.

Industrifastigheter med miljöfarlig 
verksamhet/Potentiellt förorenade 
områden 
Det finns 116 stycken potentiellt förorenade 
områden i Vaxholm. Dessa har eller har 
haft verksamhet inom specifika branscher 
som plantskolor, skjutbanor, hamnar, varv, 
kemtvättar, bilvårdsanläggningar, verkstads- 
och grafisk industrier, reningsverk, industri.- 
och avfallsdeponier. Tillsyn sker vid några av 
dessa verksamheter.

Lågpunkter/Översvämningsrisker
Vid större intensiva regn kan instängda 
områden skapas. Dessa lågpunkter är 
kartlagda på Vaxön (Tyrens 2012), beräknade 
utifrån ett 100 årsregn.

Identifiering av instängda områden på Vaxön 
har gjorts utifrån höjdmodell och verktyg 
ArcHydro (Tyréns 2012) (fig.8). Här redovisas 
endast maximala översvämningsytor 
större än 250 kvadratmeter som kan 
översvämmas vid 100-års regn, vilket 
kommer att inträffa oftare i ett förändrat 
klimat. Risken för att områden översvämmas 
beror på regnintensitet, regnets varaktighet, 
avrinningsområdets storlek, hårdgjordhet, 
ledningskapacitet, infiltrationsmöjligheter 
och instängda områden. Översvämning 
kan ske i områden pga. hög exploatering 
av bebyggelse,  kapaciteten i ledningarna 
har överstigits, ingen infiltration sker och/
eller mättad mark. I Tyréns rapport (2012) 
noteras: I de fall den beräknade regnvolymen 
överstiger det instängda områdets maximala 
volym sker en markavrinning till närmsta 
nedströms avrinningsområde (eller till havet). 
Det finns idagsläget ingen kartläggning om 
skyfallshantering.

Roslagsvattens 
verksamhetsområden och allmänna 
dagvattenanläggning
Där det finns behov av en allmän 
dagvattenanläggning, inrättas 
verksamhetsområden för dagvatten-
fastighet eller för dagvatten-gata, beroende 
på om det är fastigheter eller gator som 
är i behov av att avvattnas med hjälp av en 
allmän dagvattenhantering. Behovet av 
verksamhetsområden kan uppstå i samband 
med detaljplanering, på initiativ av en 
fastighetsägare som är i behov av avvattning 
eller på grund av att behoven identifierats på 
annat sätt.
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Fig. 8 lågpunkter och instängda områden, Vaxön
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Fig. 9 Verksamhetsområden Roslagsvatten 
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Allmän dagvattenhantering finns i första 
hand på Vaxön och i vissa mindre områden 
på Kullön, Resarö och Rindö. Det finns 
inga anlagda reningsanläggningar för 
dagvatten i Vaxholm. Men flera kärr och 
marar (avsnörda havsvikar) fungerar 
som sedimenteringsanläggningar innan 
dagvattnet når Östersjön.

Inom verksamhetsområdet styrs vad 
som får släppas till den allmänna 
dagvattenanläggningen av ABVA, kommunens 
allmänna bestämmelser om Vaxholms 
kommuns vatten- och avloppsanläggning. 

VA – huvudmannens ansvar  
VA-huvudmannen (Vaxholmsvatten) 
har kommunens uppdrag att bygga ut 
och driva allmänna vattentjänster och 
är därmed verksamhetsutövare för det 
allmänna dagvattenledningsnätet. VA-
huvudmannen ansvarar för att dagvattennätet 
dimensioneras på ett korrekt sätt (enligt 
Svenskt Vattens publikationer i normalfallet). 
VA-huvudmannen ansvarar också för att det 
dagvatten som släpps ut till recipient från det 
allmänna nätet är tillräckligt rent.

Vaxholmsvatten är den part som meddelar 
fastighetsägaren var inkoppling får ske, d v s 
var förbindelsepunkten finns.

Förbindelsepunkten är den punkt där 
gränsen mellan det allmänna kommunala 
ansvaret och det enskilda ansvaret möts. 
Normalt befinner sig förbindelsepunkten 
på servisledningen 0,5 m utanför 
fastighetsgränsen.

Vid behov kan krav på fördröjning och 
rening ställas på de fastighetsägare eller 
verksamhetsutövare som släpper dagvatten 
till den allmänna anläggningen. Som 
kommun har Vaxholms stad en skyldighet 
att uppnå uppställda miljökvalitetsnormer. 
Utredning och ansvar för lämpliga åtgärder 
kommer att tas fram i kommunens arbete 
med lokala åtgärdsprogram för kommunens 
vattenförekomster.

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor (SRMH) ansvar 
Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor (SRMH) ansvarar för 
tillsyn av och prövning enligt miljöbalken 
- och annan relevant lagstiftning - av 
miljöfarliga verksamheter i Vaxholms 
stad. Som tillsynsmyndighet kan SRmh, 
där så behövs av miljö- eller hälsoskäl, 
med stöd av miljöbalken ställa krav på 
rening eller provtagning av dagvatten och 
besluta om villkor för utsläpp av samt 

utsläpp till dagvatten. SRmh kan besluta 
om villkor vid verksamhetsutövares utsläpp 
till dagvatten, recipient eller grundvatten. 
SRmh:s tillsyn består även av granskning av 
verksamhetsutövares egenkontroll. SRmh 
kan vid behov granska VA-huvudmannens 
samt övriga verksamhetsutövares 
egenkontroll som rör utsläpp av dagvatten 
samt utsläpp till dagvatten. SRmh genomför 
tillsyn i planprocessen bland annat genom 
sitt deltagande i planmöten samt genom 
att besvara plan- och bygglovsremisser. 
Även kommunens arbete med de lokala 
åtgärdsprogrammen för kommunens 
vattenförekomster kan granskas av SRmh.  
 
Verksamhetsutövares ansvar  
Som VA-huvudman och verksamhetsutövare 
kan även Vaxholmsvatten vara ansvarig för 
att inrätta eventuella reningsåtgärder. Är 
åtgärden anmälnings/prövningspliktig är det 
verksamhetsutövarens ansvar att upprätta 

Fig. 10 Ur VAV P110  
Svenskt Vatten
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anmälan eller söka eventuella tillstånd.

Under driftskedet är det 
verksamhetsutövarens ansvar att bedriva 
egenkontroll enligt miljöbalken för att 
säkerställa anordningens funktion.

Fastighetsägarens ansvar  
Som fastighetsägare är man ansvarig för att 
ta hand om dagvattnet som uppstår inom den 
egna fastigheten. Det gäller både för privata 
industritomter och större exploateringar för 
flerfamiljshus likväl som för enskilda småhus 
och kommunens allmänna ytor. Åtgärderna 
kan vara allt från att fördröja/infiltrera och 
rena till att anlägga dammar eller att ha 
utkastare för takvatten till grönytor.

Fastighetsägaren och kommunen har alltså 
ett gemensamt ansvar för att ta hand om 
dagvatten så att risken för översvämningar 
och andra problem minskar.

Verksamhetsutövarens ansvar  
På samma sätt som fastighetsägare är 
ansvarig för att avvattna sina fastigheter 
är väghållare ansvarig för att avvattna 
vägar och gator. De kommunala vägarna 
och gatorna har Vaxholms tekniska enhet 
förvaltaransvaret för. Tekniska enheten 
ansvarar även för nyanläggning, drift 
och underhåll av dagvattenbrunnar med 
tillhörande servisledningar samt de va-
anordningar (ledningar, diken mm) som 
uteslutande avvattnar gator och vägar där 
kommunen är väghållare. För gator och 
vägar inom kommunen där Trafikverket är 
ansvarig väghållare har Trafikverket samma 
ansvar som här beskrivits för Vaxholms 

tekniska enhet. Detsamma gäller för 
anläggningssamfälligheter..  
 
Utanför verksamhetsområdet är det alltid 
fastighetsägaren som ansvarar för avledning 
och hantering av dagvatten, om inte annan 
juridisk person utses.

Recipienter vattenförekomster  
Södra Vaxholmsfjärden är recipient för större 
delen av sydöstra Vaxön. Här finns idag (2018) 
13 utlopp för dagvatten (fig.8). En av sju 
påverkanskällor (VISS 2018) med betydande 
påverkan är urban markanvändning.

Inom kommunen finns, utöver fjärdar och 
vikar i skärgårdshavet, ett mindre antal 
sjöar och vattendrag som är recipienter 
för dagvatten. Vattenmyndigheten har 
beslutat vilken status som gäller för 14  
enskilda vattenförekomster, där 13 är 
kustvattenområden och 1 är ett kärr. Varje 
enskild vattenförekomst beskrivs i lokala 
åtgärdsprogram sk. lÅP med följande 
innehåll

•	 Karta

•	 Beskrivning	med	omgivningar

•	 Djur	och	växter

•	 Vattenkvalitet

•	 Statusbedömning

•	 Övervakningsprogram

•	 ·Problem/Förbättringsbehov
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•	 Källor	till	påverkan/Påverkansanalys

•	 Åtgärder	–	genomförda,	pågående	och	
planerade,	förslag	till	nya	samt	övergripande

•	 Behov	av	ytterligare	underlag

Summering av prioriteringar, kostnader, 
effekter och ansvar

Recipienter diken  
Utöver klassade vattenförekomster, 
mindre sjöar, marar och vattendrag  som 
är recipienter för dagvatten finns ett antal 
mindre anlagda diken där vissa är reglerade 
medan andra är oreglerade. 

I de fall då diken är oreglerade är 
fastighetsägaren ytterst ansvarig för att 
funktionen upprätthålls. Om befintliga 
dikessystem nyttjas i samband med nya 

exploateringar och tillkommande bebyggelse 
behöver det i samband med den kommunala 
planeringsprocessen klargöras i samråd 
med VA-huvudmannen vem som ska ansvara 
för dessa diken och om de ska ingå i den 
allmänna VA-anläggningen 

I planprocessen görs en bedömning om 
utsläpp av dagvatten, efter eventuell 
fördröjning och rening, kan göras utan att 
särskilda åtgärder krävs längs diket på grund 
av den ökade belastningen. I dessa fall bör 
diket ses som recipient för dagvattnet. I de 
fall åtgärder i diket behövs för att säkerställa 
att ingen besvärande dämning uppstår kan 
det vara aktuellt att diket ska ingå i den 
allmänna VA -anläggningen. Alternativt 
anläggs fördröjningsåtgärder innan 
utsläppspunkt till diket.

Ett liknande synsätt, om befintliga diken 
ska ses som recipient eller som del av 
dagvattenanläggning, kan även gälla vid 
befintliga markavvattningsföretag. Om 
åtgärder längs avledningsvägen behövs 
för att säkerställa den tillkommande 
belastningen bör kommunen ta över 
ansvaret för avledningen, exempelvis med 
hjälp av en allmän dagvattenanläggning 
eller som delaktig i det befintliga 
markavvattningsföretaget. I det senare fallet 
måste kommunen vara fastighetsägare inom 
åtminstone en del av det aktuella området.

I Vaxholm finns endast två 
markavvattningsföretag, båda ligger 
på Rindö. Vid samtliga tillfällen då 
markavvattningsföretag berörs av allmän 
VA-anläggning ska antingen ny prövning 
genomföras eller avtal slutas mellan VA-
huvudmannen och markavvattningsföretaget. 
ofta är markavvattningsföretag sovande 
verksamheter, med ej uppdaterad 
fastighetsförteckning och ej korrekt utförda 
sektioner. I de fall otidsenliga företag eller 
vattendomar påträffas bör kommunen 
påtala detta för länsstyrelsen som är 
tillsynsmyndighet.
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Åtgärdsnivå  
Stockholms stad har inga riktvärden för 
dagvatten utan har tagit beslut om en 
åtgärdsnivå som ska tillämpas vid ny- och 
större ombyggnation. Syftet är att på ett 
tydligt och lättbegripligt sätt konkretisera 
vilka dagvattenåtgärder som krävs för att 
både uppfylla lagkrav och målen i stadens 
dagvattenstrategi. Det innebär fördröjning 
och rening av framförallt fosfor, koppar, zink 
samt att fullfölja kraven på mKN för stadens 
vattenförekomster. Åtgärdsnivån ska ses som 
ett standardiserat målvärde.

Tills vidare planerar Vaxholm att följa  
Stockholms stads åtgärdsnivåer för ny- och 
ombyggnation, vilket innebär följande:

•	 Cirka	90	procent	av	dagvattnets	årsvolym	
behöver	fördröjas	och	renas	för	att	målet	ska	
kunna	nås.

•	 Systemen	ska	dimensioneras	med	
en	våtvolym	på	20	mm	och	ha	en	mer	
långtgående	rening	än	sedimentation.	För	
att	ge	tillräcklig	avskiljning	ska	våtvolymen	
utformas	som	en	permanentvolym,	eller	
en	volym	som	avtappas	via	ett	filtrerande	
material	med	en	hastighet	som	ger	en	effektiv	
avskiljning	av	föroreningar.

•	 En	mindre	våtvolym	kan	accepteras	i	de	
fall	anläggningen	ändå	kan	uppnå	syftet	
med	åtgärdsnivån.	Förväntad	funktion	och	
reningseffekt	ska	kunna	redovisas.

•	 Avsteg	kan	medges	i	de	fall	tekniska	
förutsättningar,	naturliga	förhållanden	
eller	orimliga	kostnader	i	förhållande	till	
miljönyttan	medför	att	det	inte	är	möjligt	
eller	motiverat	att	dimensionera	en	

dagvattenanläggning	som	ger	den	reduktion	
av	föroreningar	som	behöver	uppnås.	Motiv	
och	underlag	ska	i	så	fall	redovisas.

Utredningar/Checklista   
Vaxön med sin täta bebyggelse, hamnområde 
och stora andel hårdgjorda ytor utgör 
ur dagvattensynpunkt en speciell del av 
kommunen på grund Vaxöns befintliga 
struktur som central del i kommunen. 
Risker finns  för översvämningar samt 
att föroreningsbelastning är extra stor 
runt Vaxöns kustvatten. Det innebär att 
utgångspunkten i arbetet med avrinning 
på Vaxön bör vara recipientens  känslighet, 
utsläppets storlek samt möjligheten att 
åstadkomma en fungerande teknisk lösning. 
Därutöver måste åtgärder vidtas för att 
skydda översvämningskänsliga delar av 
bebyggelsen. 

För Vaxön har tagits fram en 
översvämningsanalys (Tyrens 2012) som 
ger förslag på fortsatt arbete för att bedöma 
konsekvenser och prioritera möjliga 
åtgärder som minskar sannolikheten 
för att översvämningar inträffar. Det 
finns även framtaget en analys över 
den årliga föroreningsbelastningen 
(Tyrens 2012) för Vaxön som visar hur 22 
delavrinningsområden där dagvatten via 
ledning förs ut till recipient 

Dessa utredningar utgör viktiga 
kunskapsunderlag vid framtagandet av 
detaljplaner, men också för upprättandet 
av en handlingsplan för området. Det kan 

krävas fler prioriterade dagvattenåtgärder 
(rening/fördröjning) än de som går igenom 
planprocessen.

En checklista dagvattenutredningar i 
samhällsplaneringsprocessen har tagits 
fram av Roslagsvatten för att underlätta vid 
beställning av dagvattenutredningar.
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Ord och begrepp

Biologisk funktion  
Funktioner i en anläggning som ger biologisk 
rening eller gynnar ökad biologisk mångfald. 
omfattar bl.a. planteringsytor, vegetation i 
vatten och på land.

Dagvatten  
Ytligt avrinnande regn-, smält- eller 
spolvatten.

Dagvattenanläggning  
En anläggning för avledning, fördröjning och/
eller rening av dagvatten.

Dagvattenreningsanläggning   
En anläggning för i huvudsak rening av 
dagvatten, t.ex. våtmarksanläggning.

Hydraulisk del/funktion 
Funktioner i en anläggning för fördröjning 
och sedimentering av dagvatten. omfattar 
bla. in- och utlopp, sedimenteringsfunktion 
samt nödvändig fördröjningsvolym.

Klimatresiliens  
Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett 
system att hantera förändringar, anpassa sig 
och fortsätta att utvecklas. Klimatresilient 
har fokus på hur hantera klimat och 
klimatförändringar

Kommunens styrande dokument för 
dagvatten 
VA-plan och dagvattenstrategi  för Vaxholms 
stad samt ABVA

LOD  
lokalt omhändertagande av dagvatten inom 
det område där det har bildats. Genom loD 
minskas eller upphör helt behovet av att 
leda bort dagvattnet. loD kan åstadkommas 
genom att utnyttja infiltration, perkolation 
eller lokal utjämning/fördröjning av 
dagvattnet.

Omvandlingsområde 
Fritidshusområde där allt fler personer 
bosätter sig permanent.

Recipient  
Vattenområde som mottar dagvatten: hav, 
sjöar, åar och bäckar men kan även vara 
mindre våtmarker och i vattenförande diken.

Spolvatten  
Vatten som används för rengöring av 
hårdgjorda markytor, tak, fasader, fordon, vid 
byggverksamhet med mera.

Verksamhetsområde   
område som avgränsar VA-huvudmannens 
verksamhetsansvar för respektive nyttighet 
(vatten, spillvatten, dagvatten gata respektive 
dagvatten fastighet)

Verksamhetsutövare 
En fysisk eller juridisk person som driver/
innehar en verksamhet/anläggning, har 
ansvar för att tekniska driften inte påverkar/
påverkat omgivningen. .

Våtmark  
Vattenområde med naturliga 
översilningsängar, mader, kärr och stränder 
utmed sjöar samt mindre vattendrag och åar. 
hit kan också räknas havsstrandängar, källor 
och fuktiga slåtterängar.

Våtmarksanläggning  
Anlagd våtmark som kan ha en funktion för 
fördröjning och/eller rening av dagvatten 
samt en biologisk och rekreativ funktion.

Väghållarens samlingsledning 
Dagvattenledning i väg för avledande av 
enbart vägdagvatten
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Bilaga 1 Ansvarsfördelning  
 

 

 Ansvarsområde Processen Projektering och kontroll Byggprocessen Drift- och underhåll Tillsyn/Övrigt 

Kommunlednings-
kontoret 

Har det övergripande strategiska 
ansvaret för samhälls- och 
bebyggelseplanering genom 
planeringens miljöpåverkan 
gällande dagvatten. Arbetet sker 
genom att ta fram styrdokument 
runt vattenstrategiska frågor, som 
tas fram på hållbarhetsenheten. 

● Beaktar att dagvattenfrågan 
är en betydelsefull faktor i 
enskilda vattenförekomsters 
åtgärdsprogram för att nå 
MKN 

● Informerar och 
kommunicerar 
dagvattenstrategin till 
intressenter 

● Tar fram Strategiska 
dokument som 

- kartlägger kunskap och 
utveckling på 
övergripande nivå 
gällande hållbar 
dagvattenhantering  

- utarbetar handlingsplaner 
med mål och aktiviteter 
runt insatser för hållbar 
dagvattenhantering 

    

 

Fortsättning nästa sida.  
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 Ansvarsområde Processen Projektering och kontroll Byggprocessen Drift- och underhåll Tillsyn/Övrigt 

Stadsbyggnad, plan 
 

Klarlägger många frågor i 
inledningsskedet av 
planprocessen som sedan utgör 
underlag för det fortsatta arbetet. 
Under planeringen utarbetas 
detaljplanen som är juridiskt 
bindande och som påverkar 
dagvattenhanteringen i ett 
område. Detaljplanen anger hur 
avlopps- och dagvattenfrågan ska 
lösas samt hur omkringliggande 
områden ska säkras mot kraftiga 
skyfall och översvämningar. 

● Integrerar de fem dagvatten- 
strategierna i planarbetet  

 
Översiktsplaneprocessen 
● Pekar ut mark för 

dagvattenhantering 
 

Detaljplaneprocessen 
● Involverar alla berörda 

parter tidigt genom 
samordning  

● Tar fram dagvattenutredning 
i enlighet med 
Roslagsvattens checklista och 
enhetens mall 

● Följer Svenskt vattens 
publikation P105 “Hållbar 
dag- och 
dränvattenhantering” samt 
P110 ”Avledning av dag- 
drän- och spillvatten” 

● Bedömer om någon form av 
dagvattenanläggning behövs 
och vem som har ansvaret  

● Säkerställer att de åtgärder 
vidtas som behövs för att 
miljökvalitetsnormerna, MKN 
för vatten ska kunna följas 
genom t.ex. LOD.  

● Samordnar skyddsåtgärder 
vid planeringen för att 
hantera farligt gods med 
planering av 
dagvattenanläggningar 

● Säkerställer att 
dagvattenhanteringen kan 
lösas inom planen genom att 
t.ex. avsätta markytor, ex. 
marken får inte hårdgöras 
(minst 50 %) eller U områden 
för allmänna ledningar inom 
kvartersmark 

● Prioriterar om möjligt öppna 
dagvattenlösningar, som kan 
utgöra ett positivt inslag i 
bebyggelsen 

    

Forts. Nästa sida 
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 Ansvarsområde Processen Projektering och kontroll Byggprocessen Drift- och underhåll Tillsyn/Övrigt 

Stadsbyggnad, plan 
forts. 

 ● Säkerställer genom 
detaljplanen att skyfall kan 
omhändertas på ett säkert 
sätt t.ex. sekundära 
avrinningsvägar, ytor som 
kan översvämmas 

● Redovisar 
dagvattenhanteringen i 
planbeskrivningen enligt de 
fem dagvattenstrategierna 

● Anger lägsta 
grundläggningshöjd enligt 
Länsstyrelsen riktlinjer och 
rekommendationer 

● Anger i detaljplanen vilka 
plan- och 
egenskapsbestämmelser som 
är indirekt relevanta för 
planens dagvattenhantering 

    

Stadsbyggnad, bygglov Ansvarar för att säkerställa att 
detaljplanens krav på placering 
och nivåer uppfylls innan en 
fastighetsägare erhåller bygglov. 
Utanför detaljplan ska 
bygglovsenheten säkerställa att 
bebyggelsen är lämpligt 
lokaliserad med hänsyn till risken 
för översvämning.  

Bygglovsprocessen 
● Kräver in en redovisning/ett 

underlag hur dagvatten ska 
omhändertas inför att 
startbesked ges 

● Låter dagvattenhantering 
ingå som en punkt vid det 
tekniska samrådet utifrån 
såväl bygglov som detaljplan 

● Kontroll mot detaljplanens 
bestämmelser inför lovbeslut 

● Säkerställer placering av 
byggnader utanför detaljplan 
så att deras 
dagvattenhantering inte 
riskerar att medföra 
betydande olägenhet för 
omgivningen 

● Informerar bygglovssökande 
att de ska redovisa hur 
dagvatten ska omhändertas 
och vid behov renas och 
fördröjas 

● Informerar om givna bygglov 
till SRMH, som ges möjlighet 
att yttra sig 

● Upprättar nybyggnadskarta 
 

● Tillser att byggherren 
och/eller kontrollansvarig 
låter kontrollera anläggning 
och kapacitet genom en 
kontrollpunkt i 
kontrollplaner vid större 
projekt 

 
 

 ● Säkerställer att detaljplan 
och bygglov fortfarande 
efterlevs avseende 
dagvattenhantering t.ex. 
gälla att inte ytor hårdgjorts i 
strid med planen 
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 Ansvarsområde Processen Projektering och kontroll Byggprocessen Drift- och underhåll Tillsyn/Övrigt 

Stadsbyggnad, 
exploatering 

Ansvarar för att 
dagvattenhantering kan 
genomföras i enlighet med 
dagvattenstrategin i samband 
med exploateringar 

Exploateringsprocessen 
● Uppmärksammar och 

informerar byggherrar och 
exploatörer på 
dagvattenstrategin och deras 
ansvar. 

● Involverar Roslagsvatten i ett 
tidigt skede inför avtals-
skrivning och säkerställer att 
VA-huvudmannens frågor är 
beaktade innan avtal tecknas 
vilket sker genom två eller 
trepartsavtal 

● Skriver (strategi 5) i 
genomförandeavtal mellan 
kommunen och exploatören 
där avtalet 

- kopplas till detaljplanen 
- innehåller krav på 

exploatören att på sin 
fastighet, ansvara för 
iordningställande av 
erforderliga 
dagvattensystem och 
anläggningar i enlighet 
med detaljplanen och 
rådande lagstiftning samt 
redovisa kontroll- och 
skötselprogram 

- kan möjliggöra ekono-
miska incitament för en 
bättre dagvattenhantering 

    

Stadsbyggnad, tekniska 
(både gata och park) 

Ansvarar för kommunens parker 
och dagvattenanläggningar för 
kommunens egen mark (för 
väghållare se nedan). Ansvaret 
omfattar också vattenytor och allt 
där ovanför för öppna allmänna 
dagvattenanläggningar (VA-
huvudmannen ansvarar för 
anläggningens funktion, under 
vattenytan). 

● Deltar aktivt i arbetet med 
att utforma planområdets 
dagvattenhantering i ett 
tidigt skede 

● Bevakar estetiska och 
rekreativa inslag i 
dagvattenhantering 

● Uppmärksammar vid behov 
berörda fastighetsägare på 
deras ansvar 

● Säkerställa nödvändig 
dagvattenhantering för 
allmän platsmark 

● Tillämpar enkla och 
kostnadseffektiva lokala 
lösningar för 
dagvattenhantering 

 

● Prioriterar vid planering av 
nya områden om möjligt, 
öppna dagvattenlösningar 
som utgör ett positivt inslag i 
bebyggelsen 

● Ansvarar för och bekostar 
projektering, upphandling 
och landskapsplanering, 
estetiska inslag på allmän 
platsmark 

● Installerar reningsanlägg-
ning, helst vid källan, lokala 
lösningar på allmän 
platsmark 

● Infiltrerar i mark som 
alternativ till avledning via 
ledningsnät 

● Renar vid behov dagvattnet 
innan utsläpp till recipient 

● Ansvarar för, utför och 
bekostar dagvattenlösningar 
för kommunens vägar och 
allmän platsmark.  

● Ansvarar, utför och bekostar 
drift och underhåll av 
kommunens (inte va-
huvudmannens) 
dagvattenanläggningar 

● Följer underhållsrutiner och 
skötselplaner för 
dagvattenanläggningar 

● Dokumenterar processer och 
erfarenheter i genomförda 
projekt 
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 Ansvarsområde Processen Projektering och kontroll Byggprocessen Drift- och underhåll Tillsyn/Övrigt 

Väghållare Ansvarar som huvudman för 
gator och övriga allmänna platser 
(kommunen, Trafikverket eller 
väg- och samfällighetsföreningar) 
för dagvattenhanteringen fram till 
förbindelsepunkt, vid anslutning 
till allmänna 
dagvattenanläggningar, eller fram 
till utsläpp till recipient.  

● Deltar aktivt i arbetet med 
att utforma planområdets 
dagvattenhantering i ett 
tidigt skede 

 

● Infiltrerar i mark som 
alternativ till avledning via 
ledningsnät 

 ● Ansvarar för skötsel av 
dagvattenanläggningar samt 
för avvattning av 
vägområdet, 
rännstensbrunnar med 
tillhörande serviser och 
vägdiken 

● Ansvarar inte för avvattning 
av privat tomtmark. Krav ska 
ställas på fastighetsägare för 
att begränsa negativ 
påverkan av dagvatten som 
avleds via gatan 

● Ansvarar för rening och 
fördröjning av dagvatten så 
att åtgärdsnivåer och MKN 
nås   

● Ansvarar för att hantering av 
dagvatten som leds till 
recipient sker enligt gällande 
regelverk och styrdokument 
som dagvattenstrategin och 
lokala åtgärdsprogram för 
vattenförekomster 

● Genomför en ny förrättning i 
de fall privat tomtmark 
behöver avvattnas via 
vägdiken så att även 
huvudmannaskapet för 
avledningen av dagvattnet 
från tomtmark blir tydligt. 
Gemensamhetsanläggningar 
kan även bildas för att lösa 
dagvattenfrågan, 
företrädesvis då lösningar 
behövs i ett mindre 
sammanhang. I ett större 
sammanhang ska VA-
huvudmannens ansvar 
utredas. 

 

Roslagsvatten och 
Vaxholmsvatten 
(VA-huvudman) 

Vaxholmsvatten (dotterbolag till 
Roslagsvatten) ansvarar som 
huvudman för den allmänna VA- 
anläggningen inom kommunen i 
för driften av verksamheten. 
Inom verksamhetsområde för 
dagvatten ska huvudmannen 
avleda, fördröja och vid behov 
rena dagvatten från tomtmark 
och allmän platsmark genom 
anordningar som ingår i den 
allmänna dagvattenanläggningen. 
VA-huvudmannen är inte skyldig 
att ta emot dagvatten som är 
betydligt mer förorenat än vanligt 
regnvatten. 

● Deltar aktivt i arbetet med 
att utforma planområdets 
dagvattenhantering från ett 
tidigt skede t.ex. genom att 
lämna beräkningsunderlag, 
informera om befintliga 
ledningsnät 

● Väljer för allmän 
dagvattenanläggning 
lämpligaste teknik för 
platsen 

● Får remiss och yttra sig om 
dagvattenutredningar. 
Bevakar särskilt att kraftigt 
förorenat dagvatten, så långt 
som möjligt inte blandas 
med mindre förorenat 
dagvatten, tex. från tak 

● Samordnar arbetet kring 
utveckling av checklistan för 
dagvatten och övriga digitala 
verktyg för dagvatten 

● Informerar och 
kommunicerar med 
befintliga och blivande 
abonnenter 

● Tar hänsyn vid projektering 
och dimensionering till att 
nederbördsintensitet 
bedöms öka med 10–20 % 
fram till slutet av 
århundradet.  

● Vid avledning av dagvatten 
till yt- eller grundvatten i ett 
större sammanhang, vilket är 
anmälningspliktig miljöfarlig 
verksamhet, ska anmälan 
inlämnas till SRMH minst sex 
veckor innan 
dagvattenanläggningen tas i 
drift 

● Renar, vid behov, dagvattnet 
innan utsläpp till recipient. 

● Bereder ärenden om 
inrättande av 
verksamhetsområden (S, V, 
Df, Dg) till Vaxholmsvatten 
och kommunfullmäktige 

● Utför och bekostar den 
allmänna 
dagvattenanläggning som 
behövs för rening och 
fördröjning innan anslutning 
kan ske 

● Utför och bekostar driften av 
va-huvudmannens (inte 
kommunens) 
dagvattenanläggningar 

● Påvisar/informerar 
anmälningspliktiga 
verksamheter kraven på 
verksamhetsutövarens 
egenkontroll. 

● Ansvarar vid behov för 
rening av det dagvatten som 
avleds i det allmänna 
ledningsnätet 

 

● Kan utforma förslag på VA-
taxa som möjliggör 
ekonomiska incitament 

● Bereder ärenden om ABVA 
samt VA- taxa till 
Vaxholmsvatten och 
kommunfullmäktige. 

● Om åtgärdsbehov finns på 
grund av dagvattnets 
föroreningsnivå ska 
Roslagsvatten samråda med 
SRMH för att bedöma om 
anslutna fastigheter och 
verksamhetsutövare kan 
åläggas att vidta åtgärder 

● Bedömer om särtaxa kan tas 
ut 
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 Ansvarsområde Processen Projektering och kontroll Byggprocessen Drift- och underhåll Tillsyn/Övrigt 

SRMH 
(Tillsynsmyndighet) 

Ställer krav som är 
tillsynsmyndighet (Södra 
Roslagens Miljö- och 
hälsoskyddsnämnd, SRMH) som 
behövs för att miljöbalkens 
bestämmelser ska följas. 
Tillsynsmyndigheten ska genom 
tillsyn av verksamheter, såväl 
privata, kommunala som statliga, 
kontrollera att 
dagvattenhanteringen bedrivs i 
överensstämmelse med 
miljöbalken. 

● Får remiss på och yttrar sig 
om dagvattenutredningar 

● Ställer krav på att dagvattnet 
ska hålla viss vattenkvalitet 
innan avledning får ske till yt- 
eller grundvatten 

 

   ● Bedömer utifrån lagstiftning 
och dagvattenstrategin 
behovet av åtgärder för att 
begränsa dagvattnets 
negativa påverkan på yt- och 
grundvatten vid respektive 
utlopp 

● Föreskriver vid behov 
fastighetsägare och 
verksamhetsutövare att vidta 
åtgärder för att begränsa 
dagvattnets negativa 
påverkan på yt- och 
grundvatten 

● Om åtgärdsbehov finns på 
grund av dagvattnets 
föroreningsnivå ska SRMH 
samråda med Roslagsvatten 
för att bedöma om anslutna 
fastigheter och 
verksamhetsutövare kan 
åläggas att vidta åtgärder 
eller om åtgärder ska vidtas 
på den allmänna 
anläggningen 

Fastighetsägare/  
Verksamhetsutövare 
(även kommunen i 
dessa roller) 

Ansvarar för hantering av 
dagvatten inom den egna 
fastigheten. Den som vill 
genomföra förändringar på sin 
fastighet måste anpassa sig till 
rådande förhållanden och får inte 
skapa eller skada vattenvägar 
eller flöden så att det medför 
olägenheter för angränsande 
fastigheter. Alla 
verksamhetsutövare är ansvariga 
för att inte släppa ut förorenat 
dagvatten.  

 ● Infiltrerar dagvatten i mark 
avledning via ledningsnät 
saknas 

● Vidtar åtgärder för att 
ledningar och recipienter 
inte ska skadas vid tillfällig 
verksamhet som 
byggverksamhet, 
bergborrning och liknande 

● Ansvar för att dag- spol- och 
processvatten som avleds 
från arbetsområdet 
behandlas så att ingen 
negativ påverkan uppstår i 
VA- anläggningen eller i 
recipienten 

● Installerar vid behov lokal 
reningsanläggning, helst vid 
källan, på kvartersmark 

● Åtgärdar källorna till 
föreningar och begränsar 
dess spridning till dagvatten 

● Utför och bekostar de 
åtgärder som behövs för 
rening och fördröjning på 
fastigheten innan anslutning 
får ske till allmän 
dagvattenanläggning 

● Följa ABVA  
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 Ansvarsområde Processen Projektering och kontroll Byggprocessen Drift- och underhåll Tillsyn/Övrigt 

Exploatörer/Byggherrar Ansvarar som 
exploatör/byggherre för att 
planera, projektera och utföra de 
dagvattenanläggningar som de 
enligt detaljplan, bygglov, avtal 
eller motsvarande är skyldig att 
utföra. 
 

● Bekostar 
dagvattenutredning, som tas 
fram med kravframställan 
utifrån Roslagsvattens 
checklista för dagvatten 

● Deltar aktivt i arbetet med 
att utforma planområdets 
dagvattenhantering i ett 
tidigt skede 

 
 

● Hanterar dagvatten på det 
sätt som lagen, detaljplanen 
samt eventuellt 
exploateringsavtal kräver 

● Avledning av dagvatten till 
yt- eller grundvatten i ett 
större sammanhang är 
anmälningspliktig miljöfarlig 
verksamhet. Anmälan ska 
inlämnas till SRMH minst sex 
veckor innan den tas i drift. 

● Vidtar åtgärder för att 
ledningar och recipienter 
inte ska skadas vid tillfällig 
verksamhet som 
byggverksamhet, 
bergborrning och liknande 

● Ansvarar för att dag- spol- 
och processvatten som 
avleds från arbetsområdet 
behandlas så att ingen 
negativ påverkan uppstår i 
VA- anläggningen eller i 
recipienten 

● Utför och bekostar de 
åtgärder som behövs för 
rening och fördröjning på 
fastigheten innan anslutning 
får ske till allmän 
dagvattenanläggning. Detta 
kan även göras av exploatör 

● Följer ABVA  
● Ser till att ett drift- och 

skötselavtal tas fram, liksom 
en egenkontrollplan 
 
 

 

● Säkerställer att 
fastighetsägaren/bostadsrätt
sföreningen eller 
motsvarande får tillräcklig 
information om 
dagvattenanläggningen och 
dess skötsel 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-06-04

Änr KS 2017/134.303
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 86 VA-plan 2020-2024, antagande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Förslag till ny VA-plan 2020-2024 antas med redaktionella förändringar.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017 om en översyn av Vaxholms stads VA-plan. Uppdraget var att 
aktualisera prioriteringsordning och tidplan för kommande VA-utbyggnad, att tydliggöra planens 
ekonomiska konsekvenser, att göra en generell aktualisering av innehållet, att göra dokumentet mer 
lättläst samt att uppdatera dagvattenstrategin.

Stora delar av den tidigare VA-planen är fortfarande aktuella och de strategiska VA-utmaningarna är i 
stort sett oförändrade. Tidplanen för VA-utbyggnaden har uppdaterats men prioriteringsordningen är i 
princip oförändrad. Den nya planen anger tydligare var det finns kritiska investeringsbehov på befintlig 
VA-anläggning och hur VA-utbyggnaden kommer att påverka VA-taxan. VA-planen har varit på remiss till 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd och Vaxholmsvatten.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2020-05-27/§ 19
Tjänsteutlåtande, VA-plan 2020-2024, antagande
VA-plan 2020-2024

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Susanne Edén, sbf

För kännedom: Martin Rodell, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsförbund
Terees von Stedingk, kommunansvarig Vaxholms stad
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2020-05-27

Änr KS 2017/134.303
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 19 VA-plan 2020-2024, antagande

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Förslag till ny VA-plan 2020-2024 antas med redaktionella förändringar.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017 om en översyn av Vaxholms stads VA-plan. Uppdraget var att 
aktualisera prioriteringsordning och tidplan för kommande VA-utbyggnad, att tydliggöra planens 
ekonomiska konsekvenser, att göra en generell aktualisering av innehållet, att göra dokumentet mer 
lättläst samt att uppdatera dagvattenstrategin.

Stora delar av den tidigare VA-planen är fortfarande aktuella och de strategiska VA-utmaningarna är i 
stort sett oförändrade. Tidplanen för VA-utbyggnaden har uppdaterats men prioriteringsordningen är i 
princip oförändrad. Den nya planen anger tydligare var det finns kritiska investeringsbehov på befintlig 
VA-anläggning och hur VA-utbyggnaden kommer att påverka VA-taxan. VA-planen har varit på remiss till 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd och Vaxholmsvatten.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget om redaktionella förändringar 
och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, VA-plan 2020-2024, antagande
VA-plan 2020-2024

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Susanne Edén, sbf

För kännedom: Martin Rodell, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsförbund
Terees von Stedingk, kommunansvarig Vaxholms stad
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Tjänsteutlåtande
2020-05-14

Änr KS 2017/134.303
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

VA-plan 2020-2024, antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige att anta 
förslag till ny VA-plan 2020-2024.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017 om en översyn av Vaxholms stads VA-plan. Uppdraget var att 
aktualisera prioriteringsordning och tidplan för kommande VA-utbyggnad, att tydliggöra planens 
ekonomiska konsekvenser, att göra en generell aktualisering av innehållet, att göra dokumentet mer 
lättläst samt att uppdatera dagvattenstrategin.

Stora delar av den tidigare VA-planen är fortfarande aktuella och de strategiska VA-utmaningarna är i 
stort sett oförändrade. Tidplanen för VA-utbyggnaden har uppdaterats men prioriteringsordningen är i 
princip oförändrad. Den nya planen anger tydligare var det finns kritiska investeringsbehov på befintlig 
VA-anläggning och hur VA-utbyggnaden kommer att påverka VA-taxan. VA-planen har varit på remiss till 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd och Vaxholmsvatten.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad antog 2014 sin första VA-plan för utbyggnaden av allmänt VA inom kommunen. För att 
vara ett levande dokument som följer rådande lagstiftning och kommunala styrdokument krävs en 
regelbunden översyn. Behovet av översyn uppmärksammades 2016 bland annat på grund av att VA-
planen saknade en tydlig koppling mellan VA-utbyggnaden och de ekonomiska konsekvenserna för VA-
taxan. En annan fråga som uppmärksammade behovet av översyn var frågan om Tynningös VA-
anslutning, där tidsplanen för att försörja Tynningö med allmänt VA bedömdes vara alltför optimistisk. 
Uppdraget omfattade därför att aktualisera prioriteringsordningen och tidplanen för den kommande 
VA-utbyggnaden, att tydliggöra planens ekonomiska konsekvenser, att göra en generell aktualisering av 
innehållet och att göra dokumentet mer lättläst samt att uppdatera dagvattenstrategin.

Stora delar av VA-planen är till sitt sakinnehåll oförändrat och fortfarande aktuella men layout och form 
har förändrats för att göra planen mer lättillgänglig för läsaren. De strategiska VA-utmaningarna för 
Vaxholm är i stort sett oförändrade och handlar om att säkra en avloppsreningskapacitet som möter 
behoven, att säkra en långsiktig vattenförsörjning, att säkra en funktionell dagvattenhantering, en 
åldrande VA-anläggning och höga VA-kostnader samt säkerställande av kretslopp och resurshushållning. 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Susanne Edén
Stadsbyggnadschef
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I den nya planen har tidplanen för VA-utbyggnaden uppdaterats men prioriteringsordningen är i princip 
oförändrad. Den nya planen anger tydligare var det finns kritiska investeringsbehov på den befintliga 
VA-anläggningen och det framgår även tydligare hur va-utbyggnaden till de framtida områdena kommer 
att påverka va-taxan. Det är dock alltför svårt att i siffror ange en sådan påverkan och därför har den 
presenterats som en generell bedömning utifrån respektive områdes förutsättningar. 
Dagvattenstrategin har utvecklats och lyfts ut som ett eget dokument (redan antaget av 
kommunfullmäktige).

Va-planen har varit på remiss till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd och Vaxholmsvatten. 
Va-planen har marginellt justerats utifrån inkommande synpunkter på att öka tydligheten avseende 
bilaga 4. 

Bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att va-planen är ett viktigt strategiskt styrdokument som 
därmed bör fastställas.

Måluppfyllelse
Uppdraget som gavs av kommunstyrelsen 2017 har utförts och målet är därmed uppfyllt. Arbetet ligger 
även i linje med Vaxholms stads mål Hållbar miljö där ett av fem fokusområden är att förbättra 
vattenkvaliteten i Östersjön och där en strategisk åtgärd är att planera för hållbara vattenmiljöer genom 
arbete med avlopp- och dagvattenfrågor.   

Finansiering
Beslutet innebär inte någon ytterligare finansiering. Det utförda arbetets kostnader har utgjorts av 
medverkande tjänstemäns nedlagda tid. 

Förslagets konsekvenser
Obligatorisk underrubrik.

Här beskrivs förslagets övriga konsekvenser.

Uppföljning och utvärdering
I va-planen framgår att kommunens planenhet ansvarar för att minst en gång per år kalla till ett 
kommunövergripande möte om utvärdering av va-planens efterlevnad och behov av revidering. Av 
planen framgår även att beslut om revidering av va-planen initieras av Vaxholms stad, Roslagsvatten och 
SRMH gemensamt. 

Handlingar i ärendet
Va-plan 2020–2024

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Susanne Edén, stadsbyggnadschef Vaxholms stad                                                                    

Martin Rodell, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsförbund                                                                                      
Terees von Stedingk, kommunansvarig Vaxholm Stad
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INLEDNING

Vaxholms stads invånare ska ha tillgång till 
dricksvatten och avloppshantering av god 
kvalitet till en rimlig kostnad. Vatten är vårt 
viktigaste livsmedel, och det behöver värnas 
och skyddas för att fortsätta att vara bra 
även för nästa generation barn som växer 
upp i Vaxholm. Östersjön och kommunens 
vattenområden är viktiga både för kommunens 
invånare och för ekosystemen, och behöver 
värnas.

Grunden för en god dricksvattenförsörjning 
och avloppshantering är en fungerande 
infrastruktur. En allmän VA-anläggning är 
den infrastruktur av vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar och anläggningar som 
kommunen i form av VA-huvudman ansvarar 
för. För att denna infrastruktur ska fungera 
även långsiktigt behöver den underhållas, 
utvecklas och förnyas.

Det är en utmaning att expandera den 
allmänna VA-anläggningen till en rimlig 
kostnad i en liten skärgårdskommun. Det 
ställer krav på tjänstepersoner och politiker 
på flera nivåer att tänka till före och skapa så 
goda förutsättningar som möjligt. Ett sätt att 
göra det är en aktiv, förvaltningsövergripande 
och kunskapshöjande VA-planering. En 
tydlig VA-plan möjliggör för både kommunen 
och dess invånare att ta sitt ansvar på ett 
bra sätt. VA-planen utgör grunden för VA-

planeringen och har en viktig roll i arbetet 
med den fysiska planeringen, hela vägen från 
översiktsplanering till detaljplanering och 
bygglov.

Bakgrund
Vaxholms stads VA-arbete utgår från den 
VA-policy som antogs av kommunfullmäktige 
2011. Policyn anger att kommunen genom en 
aktuell VA-plan ska ha beredskap att utforma 
en klimatanpassad och långsiktigt hållbar 
allmän VA-anläggning där det finns behov 
och utbyggnad kan ske till en rimlig kostnad. 
Utöver policyn utgår VA-planen även från 
nuläget för kommunens VA-försörjning, se 
Nuläge. Det finns inget formellt krav på att 

en kommun ska ha en antagen VA-plan men 
vattenmyndigheten har i sitt åtgärdsprogram 
ställt krav på att kommunerna ska ta fram 
VA-planer för att underlätta uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Med en VA-
plan och en fungerande VA-planering skapar 
man förutsättningar för att klara de åtaganden 
som lagstiftningen kräver. Vaxholm antog sin 
första VA-plan 2014. Förutsättningarna för och 
kraven på VA-utbyggnaden styrs dels av var i 
kommunen som det finns behov av allmänt VA 
enligt lagen om allmänna vattentjänster, dels 
av kommunens översiktsplan och önskade 
samhällsutveckling.

Eriksömaren
Bild: Vaxholms stad
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Bild: Vaxholms stad

Syfte
VA-planens syften är:
• Att vara ett styrdokument för att minska 

belastningen av näringsämnen på kust- 
och sjövatten (Vaxholms Blåplan)

• Att klara de åtgärder som 
vattenmyndigheten ålägger Vaxholms stad 
i sitt åtgärdsprogram

• Att vara en plattform för kommunens 
förvaltningsövergripande VA-planering 

• Att underlätta planering av ny bebyggelse

• Att tydliggöra vilka åtgärder avseende VA-
försörjningen som behöver genomföras

• Att tydliggöra för de som bor i kommunen 
vad som gäller angående vatten och avlopp

• Att vara stöd för tillsyn av och 
tillståndsgivande till enskilda 
avloppsanläggningar 

Omfattning och avgränsning 
VA-planen omfattar hela kommunens 
VA-försörjning, såväl inom som utanför 
verksamhetsområden för allmänt VA. Under 
nuläge beskrivs status och förutsättningar. 
Faktorer som styr VA-planeringen, såsom 
lagstiftning,  presenteras i bilaga 1. VA-planen 
beskriver planen för de befintliga allmänna 
VA-anläggningarna, hur VA-utbyggnadsplanen 
ser ut, vad som gäller för områden i väntan på 
kommunalt VA och för områden där enskilda 
VA-anläggningar kommer att vara den 
fortsatta VA-försörjningen.

I en heltäckande VA-plan ingår också 
dagvatten, som utgörs av ytligt avrinnande 

regn-, smält- och spolvatten. Kommunens 
dagvattenstrategi som tidigare har varit 
en del av VA-planen lyfts nu ut och blir ett 
eget dokument för att bättre synliggöra och 
framhäva vikten av dagvattenarbetet. 

VA-planens roll
VA-planens huvudsakliga roll är att tydliggöra 
kommunens arbete med vattenförsörjning 
och avloppshantering såväl inom kommunens 
organisation som för invånare och andra 
aktörer, samt att samla det strategiska 
arbetet med vatten och avlopp. VA-
försörjningen påverkas av och påverkar 
bebyggelseutvecklingen, och därför har 
VA-planen en mycket tydlig koppling till 
kommunens översiktsplan. Andra kommunala 
styrdokument med koppling till VA-planen är:

• VA-policy (antagen 2011)

• Blåplan (godkänd 2017)

• Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i 
Vaxholms stad 2018–2020 (antagen 2018)

Organisation
Roslagsvatten är via sitt dotterbolag 
Vaxholmsvatten huvudman för det allmänna 
VA-nätet i Vaxholms stad. Roslagsvatten 
ägs av Vaxholms stad, Österåker, Knivsta, 
Vallentuna, Ekerö, Täby och Danderyds 
kommuner.

Roslagsvatten distribuerar dricksvatten till 
och renar avloppsvatten från alla kommunalt 
anslutna kunder. Roslagsvatten ansvarar 
därför för ledningsnätet för vatten och avlopp, 
reningsverk, pumpstationer och reservoarer 
inom de fastställda verksamhetsområdena. 

Vattnet köps in från kommunalförbundet 
Norrvatten.

Tömning av slam från enskilda 
avloppsanläggningar, samt fettavskiljare, 
sköts också av Roslagsvatten. Det praktiska 
arbetet med tömningen utförs av en 
upphandlad entreprenör.

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor (SRMH) är 
den gemensamma miljö- och 
hälsoskyddsmyndigheten för Täby och 
Vaxholm, i den gemensamma nämnden finns 
politiker från de två kommunerna. Kontoret 
ligger i Täby. SRMH ansvarar för tillstånd 
och tillsyn för samfällda och enskilda avlopp 
samt de allmänna VA-anläggningarna inom 
kommunen.
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Här beskrivs hur kommunens VA-försörjning 
ser ut, både den allmänna VA-försörjningen 
och den enskilda VA-försörjningen där allmänt 
VA inte finns. Kapitlet beskriver också de 
utmaningar som kommunens VA-försörjning 
står inför. Mer områdesspecifik information 
finns i bilaga 2. 

 
Allmän VA-försörjning
Ett verksamhetsområde är det geografiska 
område som avgränsar VA-huvudmannens 
ansvar för de olika tjänsterna vatten, 
spillvatten och dagvatten, vilket beslutas av 
kommunfullmäktige. Dagens allmänna VA-
verksamhetsområden finns på Vaxön, Kullön, 
Resarö, Rindö, Karlsudd samt två mindre 
på Stegesund/Hästholmen. Av totalt 12 000 
invånare i Vaxholms stad år 2018 var ca 75 % 
anslutna till det allmänna VA-nätet.

Verksamhetsområdets utbredning
Vaxholms allmänna anläggning täcker redan 
idag en stor del av kommunens tätbebyggda 
områden. Områdena beskrivs nedan och 
framgår även delvis av kartan under Plan för 
VA-försörjning utanför verksamhetsområde 
på sid 10. 

Vaxön och Resarö
Större delen av bebyggelsen på Vaxön 

ligger inom verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. Även större delen 
av bebyggelsen på Resarö ligger inom 
verksamhetsområde för vatten och avlopp 
och en utbyggnad av vatten och avlopp 
pågår för Storäng. Verksamhetsområde för 
allmän dagvattenhantering finns för del av 
bebyggelsen.

Rindö och Skarpö
Från västra delen av Rindö leds spillvattnet till 
Blynäs avloppsreningsverk medan spillvatten 
från de södra och östra delarna av Rindö leds 
till reningsverket i Rindö hamn. I Rindö By 
ligger ett litet reningsverk som ansluter ett 
10-tal fastigheter. På Skarpö pågår utbyggnad 
av vatten och avlopp till de områden som 
omfattas av detaljplaneetapperna 1–3, övriga 
delar av ön har enskilda avlopp och egna 
brunnar. På Rindö finns vattenföreningar 
med kommunalt sommarvatten i ett flertal 
områden. Sommarvatten innebär att vatten 
bara kan levereras på sommaren på grund 
av att ledningsnätet inte är förlagt på ett 
frostsäkert djup. Verksamhetsområde för 
allmän dagvattenhantering finns för del av 
bebyggelsen på Rindö.

Kullön
Alla bebyggda fastigheter på Kullön är 
anslutna till kommunalt vatten och avlopp. 
Det finns ett reningsverk på ön som behandlar 
avloppsvattnet från hela ön undantaget 
Östra Kullön vars avloppsvatten leds till 
Blynäs avloppsreningsverk. Kullön var 
inledningsvis en ekoby med urinseparering till 
gemensamma tankar. Återvinningssystemet 
har dock aldrig använts fullt ut utan 

urinen spiller över till spillvattennätet 
för omhändertagande i Kullöns 
avloppsreningsverk. Verksamhetsområde för 
allmän dagvattenhantering finns för del av 
bebyggelsen.

Bogesund
Hela Karlsudd ingår i verksamhetsområdet 
för vatten och avlopp. Karlsudd försörjs 
med dricksvatten via en sjöledning från 
södra delen av Vaxön men har ett eget lokalt 
avloppsreningsverk.  

Stegesund
På Stegesund finns två mindre områden med 
kommunalt vatten och avlopp. På öns västra 
del, Hästholmen, är fem fastigheter anslutna 
till ett kommunalt minireningsverk och på 
Stegesund är 16 fastigheter anslutna via en 
allmän pumpstation från vilken spillvattnet 
leds vidare till Blynäs avloppsreningsverk. 
Dricksvattenledningen som passerar öarna 
är från 1954 och har som huvuduppgift 
att förse Skarpö och Rindö med vatten 
men är även central för hela kommunens 
alternativa vattenförsörjning vid ett brott på 
huvudvattenledningen. Under årens lopp har 
flera sommarvattenföreningar både inom och 
utanför verksamhetsområdet fått ansluta sig 
till ledningen.

Edholma
För Edholmas 100 fastigheter finns det ett 
vatten- och spillvattennät i samfälld regi som 
via sjöledningar ansluter till den allmänna VA-
anläggningen på Vaxön.

NULÄGE
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Tynningö, Ramsö, Skogsö och övriga öar
Tynningö, Ramsö, Skogsö och övriga 
öar har uteslutande enskild vatten- och 
avloppsförsörjning. På Pukholmen och 
Lillholmen finns dock ett tiotal fastigheter 
med enskilda avlopp som har tillgång till 
sommarvatten med anslutning till det 
allmänna ledningsnätet. 

Vattenförsörjning 
Vaxholm försörjs med dricksvatten genom 
medlemskap i Kommunalförbundet Norrvatten. 
Enligt kommunens VA-policy ska den framtida 
allmänna vattenförsörjningen vara helt 
baserad på dricksvatten från Norrvatten, och 

Norrvattens kapacitet att leverera dricksvatten 
till Vaxholm bedöms klara en omfattande 
utbyggnad av den allmänna vattenförsörjningen 
inom kommunen. Dricksvattnet produceras 
vid Norrvattens vattenverk Görväln i Järfälla 
och har Mälaren som råvattentäkt. För 
reservvatten, dvs. vatten som kommer från 
en annan källa/ledning än den som normalt 
levererar vattnet, har Norrvatten fyra 
grundvattenverk som vid behov kan producera 
ca 75 % av Görvälnverkets normalproduktion i 
upp till en vecka. Norrvatten har dessutom ett 
samarbete med Stockholm Vatten och Avfall 
som innebär att man kan överföra vatten till 
varandra. Vid ett större driftavbrott finns en risk 
att Vaxholms invånare blir utan dricksvatten. 
För att säkra dricksvattenförsörjningen finns 
sedan 2019 en regional vattenförsörjningsplan 
för Stockholms län.

Dricksvattnet levereras till kommunen från två 
håll via Norrvattens ledningssystem. Därefter 
sker distributionen inom kommunen via 
Vaxholmsvattens allmänna vattenledningar.  
Den dubbla dricksvattenanslutningen 
bidrar till att minska effekterna vid ett 
avbrott på endera distributionsledning 
genom att kommunen då temporärt kan 
försörjas med dricksvatten via den andra 
inmatningen. Den ena av dessa är dock 
från 1954 och har idag inte kapacitet för 
att säkra vattenförsörjningen till samtliga 
hushåll. Allt dricksvatten till Vaxholm och 
Österåker kommer huvudsakligen via en 
enkelmatad vattenledning, men sedan 2015 
kan Norrvatten vid behov distribuera vatten 
till Österåker/Vaxholm via Vallentuna, vilket 
gör att de omfattande konsekvenser som 

skulle bli av en läcka på en enkelmatad 
ledning nu kan begränsas. Ledningsnätet 
omfattar 77 km vattenledningar. Det 
finns inga tryckstegringsstationer för 
vattenledningsnätet. 

Spillvattenhantering
Huvuddelen av kommunens spillvattensystem 
är anslutet till Blynäs avloppsreningsverk på 
norra sidan av Vaxön. Här renas avloppsvattnet 
från ca 6 900 invånare. Spillvattnet från delar 
av norra Resarö avleds till Margretelunds 
avloppsreningsverk i Österåkers kommun. Det 
finns några mindre allmänna reningsverk på 
Karlsudd, Kullön, Byviken (Rindö), Rindö hamn 
samt på Stegesund/Hästholmen.

Reningsverket på Blynäs har tillstånd att 
ta emot avloppsvatten motsvarande 8 000 
personekvivalenter, pe, därefter måste 
verket byggas ut eller ersättas av en annan 
avloppsreningslösning. Tack vare en låg 
belastning per person kommer fler personer 
än antalet personekvivalenter att kunna 
anslutas till reningsverket. Tillstånd kommer 
sannolikt att överskridas någon gång inom 
de närmaste fem till tio åren, men tidpunkten 
är beroende på takten i kommunens 
utveckling både vad gäller planarbete och 
annan tillkommande bebyggelse inom 
verksamhetsområdet.

Utredning av vad som är den bästa lösningen 
på Vaxholms kapacitetsbehov pågår, se mer 
under kapitel 3. 

Rindö hamn avloppsreningsverk har 
ett tillstånd att ta emot avloppsvatten 
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motsvarande 2 000 pe. I den tidigare VA- 
planen fördes ett resonemang om 
en nedläggning av Rindö hamn 
avloppsreningsverk och att dessa fastigheter 
istället skulle anslutas till Blynäs reningsverk 
innan 2030. I dag bedöms en sådan lösning 
inte som självklart kostnadseffektiv, och med 
anledning av att tidsplanen för en utökad 
avloppsreningskapacitet senarelagts finns 
det behov av att nyttja all tillgänglig kapacitet 
så effektivt som möjligt och därför behålla 
Rindö hamns avloppsreningsverk till dess 
att ny kapacitet finns på plats. Roslagsvatten 
behöver utreda närmare vilken kapacitet 
som återstår i verket efter att detaljplanerna 
Rindö hamn etapp 1–3 (Dp 394, Dp 400 och Dp 
408) genomförts för att bedöma hur många 
bostäder och verksamheter som ytterligare 
kan anslutas innan avloppsreningskapaciteten 
behöver byggas ut.

Kapaciteten i de mindre verken Kullön, 
Karlsudd, Byviken och Stegesund/Hästholmen 
utnyttjas fullt ut bortsett från Karlsudd. 

Ledningsnätet omfattar 37 km avlopps-
ledningar. Det finns 37 pumpstationer för 
avlopp samt ca 700 LTA-stationer (LTA, 
eller lätt trycksatt avlopp, är ett system som 
används för att pumpa avloppsvatten från en 
fastighet i de fall där det är svårt att bygga en 
avloppsledning med självfall) som ingår i den 
allmänna avloppsanläggningen. Bräddning 
registreras vid alla större pumpstationer 
men ingen flödesmätning sker. Samtliga 
pumpstationer larmar vid hög nivå.

Dagvattenhantering
Dagvatten är regn-, smält- och 
dräneringsvatten som rinner från byggnader, 
gator, parkeringar och annan mark och 
som sedan leds via diken och ledningar 
till vattendrag, sjöar eller hav. Allmän 
dagvattenhantering finns i första hand på 
Vaxön och i vissa mindre områden på Kullön, 
Resarö och Rindö. I många planer som tas 
fram är en allmän dagvattenanläggning inte 
nödvändig utan ett lokalt omhändertagande 
av dagvatten, LOD, är tillräckligt. För det 
samlade dagvattenarbetet finns Vaxholms 
stads dagvattenstrategi.

VA-taxan
För att täcka kostnader för Vaxholms stads 
allmänna vatten- och avloppsanläggning 
ska fastighetsägare inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt 
gällande VA-taxa. Avgifterna utgörs av 
anläggningsavgifter (engångsavgifter) och 
brukningsavgifter (periodiska avgifter).

Vaxholms stad har enligt den senaste 
statistiken (2018) Sveriges dyraste 
anläggningsavgift (för det som kallas typhus 
A) och ligger även relativt högt upp (placering 
12, år 2018 för det som kallas typhus A) på 
listan över Sveriges dyraste brukningsavgifter. 
Att Vaxholm har en hög VA-taxa ligger i linje 
med hur VA-taxorna ser ut i landet i övrigt 
- generellt har små kommuner respektive 
skärgårdskommuner högre VA-avgifter än 
genomsnittet.

Anläggningstaxan påverkas av kostnaderna 
att bygga ut VA i nya områden och 

överföringsledningar till dessa områden. 
Brukningsavgiften påverkas av de kostnader 
som uppstår i och med driften av den 
befintliga VA-anläggningen och även av 
kostnader på grund av förstärkningar i de 
centrala systemen, såsom en utbyggnad 
av ett större reningsverk eller utökning av 
kapaciteten att försörja kommunen som 
helhet med vatten. Även ökade miljökrav 
är en anledning till ökade drift- och 
investeringskostnader som leder till en högre 
brukningsavgift.

Enskild VA-försörjning
I Vaxholm stad finns ungefär 2 100 fastigheter 
med enskild lösning för vatten och avlopp. 
De enskilda avloppen är förmodligen den 
största källan för utsläpp av fosfor och kväve 
till Vaxholms vattenområden. De enskilda 
avloppen är tillsammans med dagvatten, 
skogs- och jordbruk, atmosfärisk tillförsel och 
avloppsreningsverken en av de större källorna 
till utsläpp av fosfor och kväve till Vaxholms 
vattenområden.

SRMH har därför sedan 2008 prioriterat tillsyn 
av enskilda avlopp. Under en 10-års period 
har samtliga avloppsanläggningar i Vaxholm 
inventerats. Ca 60 % av anläggningarna har 
haft brister vilket medfört att allmänt VA har 
byggts ut för t ex Skarpö och Storäng. För ca 
900 enskilda avlopp har SRMH ställt krav på 
åtgärder. Ca 500 nya avlopp har de senaste 
åren tagits i bruk. Ca 100 nya avlopp tas i bruk 
varje år. För de nya avloppsanläggningarna 
ställs reningskrav för hög skyddsnivå, vilket 
innebär att avloppsvatten ska renas med 
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minst 90 % rening av organiskt material 
(BOD), 90 % rening av fosfor och 50 % rening 
av kväve. Vanliga lösningar är minireningsverk 
med biologisk och kemisk rening, separerade 
system med BDT-avlopp till infiltration/
markbädd och WC till sluten tank eller torra 
toalettlösningar.

Grundvatten är en bristvara i stora delar av 
Vaxholm. De geologiska förutsättningarna 
medför att grundvattenmagasinen är små och 
nybildningen liten på grund av tunna jordlager 
och berg i dagen vilket leder till att en stor del 
av nederbörden avrinner direkt till havet.

I ett flertal områden med högt 
bebyggelsetryck och där omvandling sker från 
fritids- till permanent bebyggelse är uttaget 
av grundvatten större än nybildningen vilket 
innebär att brunnar under torra perioder sinar 
eller drabbas av saltvatteninträngning. 

För att minska problemen har SRMH infört 
tillståndsprövning för att anlägga nya borrade 
dricksvattenbrunnar i Vaxholm. Utredning 
av risk för ökad saltvatteninträngning i 
närliggande brunnar är även en viktig del av 
prövning av ansökningar för enskilda avlopp. 

Strategiska frågor och 
utmaningar
Det finns flera strategiska frågor som 
berör VA-försörjningen. Närmast 
i tid ligger frågan om hur man ska 
säkerställa en avloppsreningskapacitet 
som kan möta den samhällsutveckling 
som kommunen planerar för genom 
översiktsplan och exploateringsprogram. 

Lika viktiga frågor är bland annat hur 
man ska hantera utmaningarna för den 
regionala vattenförsörjningen, höga VA-
utbyggnadskostnader och en åldrande VA-
anläggning. De strategiska frågorna beskrivs 
kortfattat nedan.

Avloppsreningskapacitet som möter 
samhällsutvecklingen
Kommunens centrala avloppsreningsverk, 
Blynäs, klarar inte av att ansluta de 
fastigheter som enligt lag har rätt att vara 
anslutna till en allmän VA-anläggning och 
klarar inte heller av att möta en utökad 
expansion av kommunen utöver vad som 
ligger inom en kortare tidsram. Utmaningen 
gäller även att uppnå miljökvalitetsnormerna 
till 2027, där både de enskilda avloppen och 
reningsverken utgör påverkanskällor.

Långsiktig vattenförsörjning
Under 2018 togs en regional 
vattenförsörjningsplan fram som visar vilka 
utmaningar som regionen gemensamt står 
inför och vilka möjligheter som finns, och 
hur ansvaret fördelas på regionens olika 
aktörer. Det är viktigt att Vaxholms stad 
och Roslagsvatten arbetar aktivt med att 
säkerställa Vaxholms stads vattenförsörjning 
på lång sikt och vid kris genom ett regionalt 
arbete men också genom att titta på 
kompletterande lokala lösningar.

Höga VA-kostnader
Vaxholms VA-taxa är bland de högsta i 
landet vad gäller både anläggningsavgiften 
för att få anslutas och brukningsavgiften. 
Mönstret är detsamma i hela landet vad gäller 

små kommuner och skärgårdskommuner, 
men inte desto mindre framstår dyra VA-
utbyggnadskostnader som en stor utmaning 
när utbyggnaden fortsätter i än mer perifera 
och geografiskt utmanande områden.

En åldrande VA-anläggning 
I takt med att Vaxholms VA-anläggning växer 
ökar parallellt de framtida förnyelsebehoven. 
För att behålla sin funktion behöver 
en anläggning regelbundet förnyas. 
Tidsintervallet från ny VA-anläggning till dess 
att ett förnyelsebehov uppstår är väldigt långt. 
Därför finns det ett behov av en förnyelseplan 
för att undvika att stora delar av anläggningen 
blir uttjänt samtidigt på grund av att man har 
skjutit kostnaderna framför sig. En långsiktig 
förnyelseplan saknas idag men är under 
framtagande.

Dagvattenhantering
Dagvattenplaneringen och 
dagvattenhanteringen behöver utvecklas 
för att uppnå miljökvalitetsnormerna och 
en klimatsäker dagvattenhantering. Dessa 
strategiska utmaningar beskrivs närmare i 
kommunens dagvattenstrategi.

Kretslopp och resurshushållning
För att nå Sveriges miljömål behöver slutna 
kretslopp för näringsämnen skapas mellan 
samhället, dess avloppsanläggningar och 
jordbruket. Behoven av att hushålla med 
vatten ökar när vatten blir en bristvara.
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Bebyggelseutveckling och VA-
utbyggnadsplan
Områden som har prioritet 1 för VA-
utbyggnaden är Storäng västra, Skarpö etapp 
3, Rindö hamn etapp 2 och 3 samt Rindö 
smedja. 

För Storäng västra pågår arbete med att ta 
fram en detaljplan som ska utveckla området 
till ett attraktivt bostadsområde med plats 
för en ny förskola. Utbyggnad av allmän VA-
anläggning pågår och tas i drift under 2019.

På Skarpö pågår en utbyggnad av VA-
anläggningen i tre etapper, varav den tredje 
etappen återstår. Bebyggelsen på Skarpö 
består i huvudsak av fritidshusområden där 
cirka 40 % av husen är permanent bebodda. 
Omvandlingen förväntas fortgå med ett 
tillskott på cirka 70 bostäder på hela Skarpö 
fram till 2030. 

I Rindö hamn pågår omvandlingen av det 
gamla regementsområdet till ett modernt 
bostadsområde. Fullt utbyggt planeras 
området bland annat innehålla cirka 525 
bostäder, ett flertal verksamheter och en 
ny skola. Den första etappen är nu försörjd 

PLAN FÖR VA-FÖRSÖRJNING  
UTANFÖR VERKSAMHETSOMRÅDET

med allmänt VA, men för den planerade 
nya skolan inom etapp 2 och den planerade 
småhusbebyggelsen kring Grenadjärsvillan 
inom etapp 3, återstår VA-utbyggnaden. 

I Rindö smedja, på öns västra sida, planeras 
en ny väg byggas mellan Rindövägen och 
Skarpövägen för att öka trafiksäkerheten vid 
tillfarten till Skarpö. Inom området planeras 
också nybyggnation av cirka 150 bostäder, 
varav flertalet i flerbostadshus.

Områden som har prioritet 2 för VA-
utbyggnaden är Rindö hamn etapp 4 och 
5, västra Rindös fritidshusområden samt 
Stegesund.

I Rindö hamn återstår två etapper att bygga 
ut; etapp 4 strax väster om den planerade 
nya skolan och etapp 5 på udden i södra 
delen av hamnen. I etapp 4 planeras för cirka 
50 hyresrätter och i etapp 5 ska befintlig 
bebyggelse anslutas till den allmänna VA-
anläggningen.

Områdena Rindöbaden, Annedal, Mjöldammen 
och Karlshill på västra Rindö karaktäriseras 
av små bostadshus med fritidshuskaraktär. 
Andelen permanentboende inom dessa 

områden har ökat kontinuerligt de senaste 
åren, och den fortsatta omvandlingen 
förväntas ge ett tillskott på cirka 50 bostäder 
fram till 2030.

På Stegesund finns två områden med utbyggt 
kommunalt VA. I samband med restaurering 
av befintlig vattenledning planeras detalj-
planeläggning och utbyggnation av 
kommunalt VA på hela ön. Idag finns cirka 
100 småhusfastigheter på ön varav 11 är 
permanent bebodda. Omvandlingen förväntas 
ge ett tillskott på cirka 20 bostäder fram till 
2040.  

Områden som har prioritet 3 för VA-
utbyggnaden är Tynningö och södra Resarö 
utredningsområde Killingen.

Idag är 161 av 689 småhus på Tynningö 
bebodda, dvs ön har en permanentningsgrad 
på knappt 25 %. I dagsläget är det osäkert 
vilken utveckling som kommer att ske på 
Tynningö, men en permanentningsgrad på 
40–65 % är möjlig. Omvandlingen skulle då ge 
ett tillskott på cirka 100–300 bostäder fram till 
2040. 

I Vaxholms översiktsplan är delar av 
Killingen på södra Resarö markerat 
som utredningsområde för bebyggelse, 
grönstruktur och service. Området är 
nästan helt obebyggt idag. I samband med 
utvecklingen av området bör VA byggas ut. 
Utvecklingen ska studeras på en övergripande 
nivå i ett detaljplaneprogram och i samband 
med detta kan tidplanen komma att förändras. 
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Vatten och avlopp
Verksamhetsområde

Prioritet, VA-utbyggnaden 

påbörjas
1: - 2028
2: 2025 - 2030
3: 2030 - 2040
4: 2035 - 2045
5: 2040 -
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Områden som har prioritet 4 för 
VA-utbyggnaden är norra Rindös 
fritidshusområden, södra Resarö 
utredningsområde Engarn samt norra 
Bogesunds utredningsområde.

Områdena på norra Rindö, Rörängen och 
Rindöby, består idag av både fritidsboende 
och permanentboende. Utbyggnaden av VA 
behöver utredas vidare.

I Vaxholms översiktsplan är norra delen av 
Bogesund med Bullerholmen och Gåsvik 
markerat som utredningsområde för 
bebyggelse, grönstruktur och service som 
på lång sikt kan vara aktuella för annan 
markanvändning. Kommunen är också 
angelägen om att få till en gång- och cykelväg 
längs väg 274. När det blir aktuellt med vidare 
planering föreslås i översiktsplanen att det 
ska tas fram en fördjupad översiktsplan för 
området. I samband med utvecklingen av 
området bör VA byggas ut.

I Vaxholms översiktsplan är Engarn på södra 
Resarö markerat som utredningsområde 
för bebyggelse, grönstruktur och service. 
Engarn har ett stort värde som kulturmiljö 
med bebyggelse- odlingsmönster och ett 
karaktäristiskt landskap. I samband med 
utvecklingen av området bör VA byggas ut.

Områden som har prioritet 5 för VA-
utbyggnaden är Ramsö och Skogsön.
På Ramsö och Skogsön planeras inte 
för någon permanentning av fritidshus 
eller annan utbyggnad. En anslutning till 
kommunalt VA bedöms inte ha hög prioritet.

Tidplan för VA-utbyggnaden
Alla områden med en samlad bebyggelse 
om ca 20–30 hus eller fler har enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster rätt till 
allmänt vatten och avlopp om det behövs för 
människors hälsa eller miljön. Med samlad 
bebyggelse menas områden där det är högst 
80–100 m mellan husen. 

I vilken turordning områdena bör anslutas 
till allmänt VA har prioriterats med hänsyn 
till miljö, behov, tekniska möjligheter att 
ansluta området och andra kommunala 
intressen i enlighet med kommunens mål 
för stadsbyggnadsprocessen. Den senare 
innebär att bostäder ska byggas i lägen som 
understödjer en kostnadseffektiv infrastruktur 
i form av vägar, kollektivtrafik, VA-ledningar 
med mera. Prioriteringen har gjorts utan 
hänsyn till dagens kapacitet i den allmänna 
VA-anläggningen. För vissa områden med 
behov av allmänt VA krävs en fördjupad 
utredning om hur en VA-lösning kan förenas 
med kommunens mål för det aktuella området.

Prioriteringen innebär att VA-utbyggnaden 
bedöms kunna påbörjas år:

Prioriteringen av i vilken turordning de olika 
områdena bör anslutas till allmänt VA har 
gjorts enligt en femgradig skala.

I bilaga 2 beskrivs de olika kommundelarnas 
behov av gemensamma VA-lösningar och hur 
möjligheterna ser ut för att ansluta området 
till den allmänna VA-anläggningen var för sig.
Utifrån prioriteringen för VA-utbyggnaden 
har en bedömning gjorts av när utbyggnad 
beräknas kunna ske. Utbyggnad av områden 
med prioritet 1–5 förutsätter att kapacitet 
för avloppsrening kan säkerställas. En 
förutsättning för att tidsplanen ska hålla är 
också att detaljplaner antas och vinner laga 
kraft för de områden som berörs. 

Prioritet 1

Antagen eller 

pågående 

detaljplan

- 2028

Prioritet 2 Hög prioritet 2025 - 2030

Prioritet 3
Medelhög 

prioritet
2030 - 2040

Prioritet 4 Låg prioritet 2035 - 2045

Prioritet 5

Inte alls 

inom planens 

tidshorisont

    2040 -

Foto: Åsa Dry Larsson
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Tidsplanen är även osäker för den utbyggnad 
som ligger långt fram i tiden, och prioriteringen 
i sin helhet kan komma att omprövas i 
kommande uppdateringar av VA-planen. 

Tekniska förutsättningar
En förutsättning för VA-utbyggnad till fler 
områden är att det finns tillräcklig kapacitet 
i de centrala systemen. Kapaciteten i 
vattenförsörjningen från Norrvatten bedöms 
med god marginal vara tillräcklig för 15 
000 personer. Avloppsreningskapaciteten 
är däremot begränsad och därför en 
begränsande faktor för VA-utbyggnaden. 
Tidsplanen för när en utbyggd 
avloppsreningskapacitet kan vara på plats 
kan därför komma att påverka VA-planens 
föreslagna tidsplan och möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsnormerna till 2027.

Avloppsreningskapaciteten i Blynäs 
avloppsreningsverk kommer att överskridas 
inom de närmaste åren. Tillstånd har 
erhållits för en utbyggnad av Blynäs 
avloppsreningsverk till 13 000 pe. Detta 
alternativ räcker för att ansluta delar av 
prioritet 3 men ger inte tillräcklig kapacitet för 
att ansluta alla öar i Vaxholm. Om man istället 
väljer att lösa kapacitetsbristen genom en 
gemensam lösning med andra kommuner (se 
mer under Plan för befintliga VA-anläggningar 
på sid 16) kommer fler att kunna anslutas.

En utredning pågår om belastningen på Rindö 
hamns reningsverk för att bedöma vilken 
kapacitet som finns för att ansluta ytterligare 
bostäder och verksamheter.

I diagrammet nedan anges hur många personer 
som beräknas vara anslutna till den allmänna 
avloppsanläggningen vid olika årtal, förutsatt att 
VA-kapacitet finns för att ansluta dem.

Generellt görs valet av teknik efter vad 
som är lämpligt för det område som ska 
anslutas, vilket innebär att på de flesta 
platser är en sammankoppling med ett 
centralt system det bästa alternativet, men 
på vissa platser kan ett lokalt vattenverk eller 
reningsverk vara att föredra. Vaxholm har ett 
huvudledningsnät som sträcker sig över stora 
delar av kommunen och sammankopplar 

kommunens mest bebodda öar, undantaget 
Tynningö, med fyra avloppsreningsverk. När 
området är i närheten av och kapacitet finns 
i huvudledningsnätet kommer detta att vara 
den mest kostnadseffektiva lösningen, vilket 
bland annat gäller Vaxön, Resarö, Skarpö, 
Rindö och Stegesund. 

För områden som saknar ett 
huvudledningsnät i närområdet (Tynningö, 
Rindöby, Skogsö och Ramsö) bör man titta 
på vilka olika alternativa lösningar som finns 
för att försörja området med vatten- och 
avloppstjänster. Huvudledningsnäten för både 

Diagram 1. Anslutningsprognos till Blynäs avloppsreningsverk eller annat framtida avloppsreningsverk som ersätter Blynäs. Med 
tillkommande inom verksamhetsområde avses ytterligare anslutningar inom de geografiska områden som redan idag har allmänt VA, 
t.ex. styckningar eller exploateringar.
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vatten och avlopp inom kommunen har dock 
förberetts för att kunna VA-försörja Tynningö.  
Vad som är den bästa lösningen för Tynningö 
behöver avgöras i ett utredningsskede. 

Det finns även annan teknik än traditionella 
vattenverk och avloppsreningsverk. På 
senare tid har försök med allmänna 
avsaltningsanläggningar gjorts på olika håll 
i landet, liksom försök med återföring av 
avloppsvatten till grundvatten för att uppnå 
vatten i kretslopp. Andra kretsloppslösningar 
i form av sorterande system testas på vissa 
håll. Alla lösningar är dock inte lämpliga i 
skärgårdsmiljö, och vissa system är både svåra 
och dyra att införa i redan befintliga områden. 
Ett större fokus kommer att läggas på att 
utreda mer kretsloppsanpassade lösningar 
för Vaxholms VA-försörjning, framför allt för 
områden som idag helt saknar centrala VA-
system. 

VA-försörjning i avvaktan på 
utbyggnad
Områden med prioritet 1–3 är högt eller 
medelhögt prioriterade för VA-utbyggnad. 
Likväl kan det i många fall dröja flera år innan 
utbyggnaden kan genomföras. Under denna 
tid behöver den befintliga VA-försörjningen 
fungera tillfredsställande, om än inte 
långsiktigt hållbart. Föroreningsutsläpp från 
dåligt fungerande avloppsanläggningar måste 
begränsas, samtidigt som fastighetsägarna 
inte bör tvingas till stora investeringar 
som riskerar bli onyttiga när utbyggnaden 
genomförs. Denna avvägning behöver göras  
med omsorg och kan underlättas genom:

• VA-rådgivning   

• Tydlig information om planerad utbyggnad 
angående bl.a. tider, avgifter och villkor för 
inlösen av befintliga anläggningar.

Långsiktigt hållbar enskild  
VA-försörjning
För områden med prioritet 4 och 5 är 
utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen 
lågt prioriterad och därför inte aktuell 
under en lång tid framöver, eventuellt inte 
under hela planeringsperioden. I dessa 
områden ska i första hand långsiktigt 
hållbara enskilda VA-lösningar eftersträvas. 
Ansvaret för anläggningarna ligger på 
fastighetsägaren enskilt eller samlat i mindre 
gemensamhetsanläggningar. 

VA-huvudmannen ska normalt inte 
erbjuda sommarvatten, eftersom det ökar 
belastningen på enskilda avlopp och därmed 
miljöbelastningen.

I många fall finns väl fungerande 
anläggningar för en eller flera fastigheter. 
Avloppsanläggningarna behöver kontinuerligt 
följas upp genom tillsyn. I vissa fall är 
förutsättningarna för enskild VA-försörjning 
goda men avloppsanläggningarna är 
bristfälliga och behöver utvecklas och 
förnyas för att uppfylla reningskraven. 
Här kan tillsynen följas av VA-rådgivning 
för att underlätta för fastighetsägarna 
i valet av reningsteknik samt hantering 
av ansökningshandlingar. Det kan också 
vara lämpligt med information till lokala 
entreprenörer som anlägger VA.

Vissa områden har fått låg prioritet för VA-
utbyggnad, trots att det finns ett behov av 
hållbara VA-lösningar. Den vanligaste orsaken 
till detta är att kostnaderna för utbyggnad av 
den allmänna VA-anläggningen är så höga 
att det inte kan motiveras i förhållande till 
behovet. 
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Om förutsättningarna för långsiktigt hållbar 
enskild VA-försörjning försämras kan 
ytterligare områden föras upp på ovanstående 
lista, och prioriteringarna i VA-planen kan 
behöva ändras. Det kan t.ex. bero på ökat 
permanent boende eller ändrat beteende av 
andra skäl, och det yttrar sig ofta genom:

• Saltvatteninträngning och försämrad 
vattentillgång i enskilda brunnar

• Försämrad dricksvattenkvalitet på 
grund av påverkan från enskilda 
avloppsanläggningar

• Försämrad vattenkvalitet i vattendrag eller 
vid badplatser

Försämringar av detta slag upptäcks i 
regel av tillsynsmyndigheten i samband 
med vattenprover eller tillsyn av enskilda 
avloppsanläggningar, men det kan också 
uppmärksammas av fastighetsägare 
eller allmänheten, som anmäler det till 
tillsynsmyndigheten.

Områden med försämrade förutsättningar 
behöver identifieras och tas upp till utredning 
och eventuellt ny prioritering i den fortsatta 
VA-planeringen. Det kan medföra att ett 
behov av gemensamma VA-lösningar i 
området identifieras, vilket i sin tur påverkar 
prioriteringen för VA-utbyggnad.

I det här avsnittet beskrivs hur de 
befintliga allmänna VA-anläggningarna, 
dvs. de som ligger inom det befintliga 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp 
och idag är i bruk, ska utvecklas.

Anslutning till verksamhetsområde
Utbyggnad av verksamhetsområden sker 
där miljö- och hälsoskyddstillsyn och 
andra utredningar visat ett långsiktigt 
behov av kommunala vattentjänster. 
När ett verksamhetsområde tas i drift är 
utgångspunkten att samtliga bebyggda 
fastigheter ansluts. Fastigheter som inte 
har anslutit sig inom ca 2 år efter att 
anslutningspunkt upprättats, kommer SRMH 
att besöka. Om anläggningen inte uppfyller 

Foto: Jesper Wahlström

dagens krav på rening kan fastighetsägaren 
föreläggas att ansluta till kommunalt 
VA. Inom verksamhetsområdet ges inga 
nya tillstånd eller ändringar av befintliga 
avloppsanläggningar.
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Huvudsystem för vatten och 
avlopp

Dricksvatten
Dricksvattenförsörjningen för Vaxholm 
fungerar väl. Den centrala frågoran är 
att säkerställa att det finns kapacitet i 
ledningsnätet i samband med utbyggnad 
av nya områden. Roslagsvatten har 
därför tagit fram en hydraulisk modell 
för vattenledningsnätet som skapar 
möjligheter att se om systemet har kapacitet 
för kommunens framtida planering 
eller om åtgärder behöver vidtas på 
delar av ledningsnätet för att möjliggöra 
den planerade samhällsutvecklingen. 
Roslagsvatten har hittills tagit fram 
kapacitetsberäkningar för de planer som 
finns fyra år framåt, till och med 2023. 
Norrvattens system bedöms ha tillräcklig 
kapacitet för att leverera dricksvatten 
till den utveckling som ligger inom en 
femårsperiod, men på ett par kortare 
sträckor närmar sig Norrvattens ledning 
kapacitetsgränsen. Norrvatten ansvarar 
gentemot Vaxholmsvatten för leverans 
för hela kommunens behov, och samråd 

om framtida behov och kapacitet behöver 
ske fortlöpande. En vattenmodell för 2028 
respektive 2038 ska tas fram. 

Genom att staden förtätas och nya områden 
byggs ut kommer antalet anslutna personer 
att öka vilket även medför en ökad belastning 
på distributionssystemet inom kommunen. 
Den hydrauliska modellen som gjorts för 2023 
visar på några få sträckor där åtgärder kan 
behöva vidtas men överlag är det befintliga 

systemet tillräckligt. Vattenmodellen för 2028 
respektive 2038 som ska tas fram får visa 
om ytterligare åtgärder krävs för att möta 
kommunens planer. 

Vaxholm försörjs med dricksvatten från två 
håll, vilket minskar effekterna vid ett avbrott 
på endera distributionsledning. Den ena av 
dessa är dock från 1954 och har inte längre 
kapacitet att säkra vattenförsörjningen till 
samtliga hushåll och behöver därför åtgärdas. 

Spillvatten 
Att bygga ut den storskaliga 
avloppsreningskapaciteten är en av de 
stora utmaningarna. För den långsiktiga 
avloppsreningskapaciteten har flera men 
framför allt två alternativ utvärderats, dels 
en utbyggnad av Blynäs reningsverk, dels 
en anslutning av Blynäs och Margretelunds 
reningsverk (Österåker)  till Käppalaverket 

PLAN FÖR BEFINTLIGA 
VA-ANLÄGGNINGAR
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på Lidingö. Sedan 2018 pågår även en 
förstudie för ett tredje alternativ i form av 
ett gemensamt avloppsreningsverk för 
Österåker och Vaxholm i Täljö, Österåkers 
kommun och under 2019 har även ett 
ytterligare alternativ framkommit, anslutning 
av Vaxholm till Margretelund i Österåker. 

Ett tillstånd för utbyggnad av Blynäs till  
13 000 personekvivalenter (pe) har sökts 
och även erhållits av Länsstyrelsen. En 
utbyggnad skulle innebära att kväverening 
införs på reningsverket. Detta alternativ ger 
dock inte tillräcklig kapacitet för att ansluta 
alla öar i Vaxholm, till skillnad från de övriga 
alternativen. 

En anslutning till Käppalaverket 
förutsätter att Vaxholms stad blir medlem 
i kommunalförbundet Käppalaförbundet, 
som är huvudman för Käppalaverket. 
En anslutning till Käppalaverket skulle 
innebära att avloppsreningsverken läggs 
ner och ersätts av pumpstationer som för 
avloppsvattnet vidare till Käppalaverket 
via överföringsledningar. En anslutning till 
Käppala minskar osäkerheten för framtida 
kostnader för att ytterligare förbättra 
reningen, till exempel från läkemedelsrester. 
En förstudie för en anslutning till Käppala 
har genomförts och en tillståndsansökan har 
lämnats in till Mark- och miljödomstolen. 
Den nuvarande tidsplanen för en anslutning 
till Käppala anger att en anslutning kan vara 
möjlig tidigast 2028. Eftersom kommunen 
inte har rådighet över medlemskapsfrågan 
utreds även lokala alternativ.

Arbetet med det tredje alternativet, ett 
gemensamt avloppsreningsverk för Österåker 
och Vaxholm som skulle ersätta Blynäs och 
Margretelunds reningsverk på motsvarande 
sätt som Käppala, har utretts och under 2020 
har alternativet att ansluta Vaxholm till ett 
nytt reningsverk i Margretelund bedömts som 
mest lämpligt. Till skillnad från alternativet 
att bygga ut Blynäs skulle både en anslutning 
till Käppala och ett gemensamt verk i 
Österåker innebära att kapacitetsfrågan är 
löst för en lång tid framöver. 

Om Blynäs avloppsreningsverk läggs ner 
krävs inte längre tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet, och det tillstånd som gäller 
Blynäs upphör då att gälla. För att klargöra 
vilka villkor som gäller för VA-anläggningen 
i övrigt, till exempel för bräddning från 
avloppsledningsnätet, finns möjlighet att söka 
frivilligt tillstånd.

En utredning pågår om hur belastningen 
ser ut på Rindö hamn för att avgöra vilken 
kapacitet som kvarstår för att ansluta 
ytterligare bostäder och verksamheter.

Roslagsvatten arbetar även med att ta fram 
en hydraulisk modell för spillvattennätet. 
Modellen skapar möjligheter att se om 
systemet har kapacitet för kommunens 
framtida planering eller om och i så fall 
vilka åtgärder som behöver vidtas på delar 
av ledningsnätet för att möjliggöra den 
planerade samhällsutvecklingen. 

Dagvatten
I många planer som tas fram är en allmän 

dagvattenanläggning inte nödvändig 
utan LOD, lokalt omhändertagande av 
dagvatten, är tillräckligt. Roslagsvatten 
planerar att ta fram en hydraulisk modell 
för dagvattenledningsnätet på Vaxön som 
skapar möjligheter att se om systemet har 
kapacitet dels för dessa omkopplingar, dels 
för kommunens framtida planering eller om 
och i så fall vilka åtgärder som behöver vidtas 
på delar av ledningsnätet för att möjliggöra 
den planerade samhällsutvecklingen. 
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Kommunens arbete med lokala åt-
gärdsprogram för Södra och Norra Vaxholms-
fjärden och andra berörda vattenförekomster 
kan komma att innebära att åtgärder behöver 
vidtas på den befintliga anläggningen för att 
bidra till att uppnå miljökvalitetsnormerna.

Status och underhållsbehov

Ledningsnät
I Roslagsvattens treårsbudget finns en 
plan för att byta ut delar av ledningsnätet 
som börjar bli föråldrat eller utslitet. 
Behoven av förnyelse av den befintliga 
VA-anläggningens ledningar som visas 
till höger utgår ifrån ledningsnätets ålder 
och konsekvenser i det fall driftstörningar 
uppstår. Med konsekvenser avses 
driftstörningar för t.ex. trafik, näringsliv, 
turism eller fastighetsägare. Ledningar som 
inte är markerade alls håller god status 
och är inte i behov av åtgärder. Parallellt 
pågår ett arbete med att ta fram en mer 
långsiktig förnyelseplan för att bedöma 
hur förnyelsetakten bör se ut och hur 
reinvesteringarna bör spridas över åren 
för att å ena sidan inte byta ut funktionella 
ledningar men samtidigt undvika att bygga 
upp ett investeringsberg framför sig.

Röd innebär att åtgärder behöver vidtas 
snart, inom 10 år.

Orange innebär att åtgärder behöver 
vidtas inom 20 år och utgörs av områden/
ledningar där vi har få driftstörningar men 
där åldern på ledningsnätet är hög och där 
konsekvenserna vid driftstörningar blir stora.

1

3

4

2

Vaxöns ledningsnät. Drottninggatan: Ledningar från 1965 som har haft många driftstörningar. Ledningarna längs Karl Martins väg och 
Eriksövägen är stora ledningar från 1955 som transporterar stora delar av Vaxöns dricks- och spillvatten. 

5

6

Resarö ledningsnät. Längs Överbyvägen och Ytterbyvägen går en ledning från 1954 som en gång i tiden försedde hela Vaxholm med 
vatten från Åkersberga. Ledningen är inte lika viktig idag och har relativt få driftstörningar, men med anledning av den höga åldern 
behöver den ses över. Den del som binder samman de två markerade delarna är åtgärdad.
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Gul/orange innebär områden där vi idag har 
få driftstörningar och konsekvenserna blir 
små vid en driftstörning men där ledningarna 
har en hög ålder.

Pumpstationer
Vaxholm har 37 pumpstationer. Av dessa 
bedöms två tredjedelar vara i godtagbart eller 
gott skick, medan övriga närmar sig en tidpunkt 
då åtgärder krävs. För att minska onödiga 
bräddningar av avloppsvatten byts styrningen 
av pumparna successivt ut mot automatiserad 
styrning för ökad kontroll och driftsäkerhet.

Skarpö, Rindö och Stegesund ledningsnät.  Samma ledning från 1954 som passerar Resarö går över Stegesund, Skarpö, Rindö och 
vidare till dels Vaxön, dels Oskar Fredriksborg. Den sämre delen av sträckan på Rindö byttes nyligen, återstående sträckor har 
nästan inga driftstörningar men en hög ålder.

Pump- 
station

Lokalisering Risk

P100 Cronhamnsgränd

P101 Trädgårdsgatan

P102 Cronhamnsplan

P103 Hotellgränd

P104 Hotellkajen

P105 Västerhamnsplan

P106 Askudden

P107 Roddarparken

P108 Rydbolund

P109 Skutviken

P110 Ingenjörsvägen

P111 Björkstigen

P112 Fregattvägen

P113 Karl Martins väg

P114 Blynäs

P115 Tallarö

P116 Fredriksberg

P117 Norrbergshamnen

P120 Rindö smedja

P121 Vegabacken

P122 Minedal

P123 Grönviken

P124 Kammarholmen

P125 Stegesund

P127 Norins backe

P131 Nyponvägen

P132 Söderkullavägen

P133 Uddhagsvägen

P134 Kullö terrass

P152 Husholmsvägen

P154 Resarö

P155 Sundelinska tomten

P156 Björkviken

P157 Överby skolväg

Tabell 1. Riskbedömningen har gjorts genom att sannolikheten 
för problem/drifthaveri har multiplicerats med konsekvensen 
av dessa. Riskbedömningen uppdaterades 2018.

Låg risk Viss risk Hög risk
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Blynäs avloppsreningsverk
Tillskottsvatten, dvs annat vatten än 
spillvatten som felaktigt hamnar i 
avloppsreningsverket, t.ex. dagvatten, är 
ett av de största problemen för Blynäs. 
Roslagsvatten arbetar därför löpande 
med att identifiera och åtgärda källor till 
tillskottsvatten i ledningsnätet. 

Övriga avloppsreningsverk
Inget av de mindre verken är i behov av 
ombyggnad eller andra större åtgärder. 
Åtgärder vidtas förebyggande eller efter hand 
utifrån bedömda behov.

Egenkontroll och beredskap 
Egenkontrollprogram för dricksvatten
Den allmänna dricksvattenanläggningen 
i Vaxholm innefattar inga vattenverk, 
reservoarer eller tryckstegringsstationer 
utan endast vattenledningar. 
Egenkontrollprogrammet för dricksvatten 
består därför huvudsakligen av ett 
provtagningsprogram som upprättas av 
Norrvatten i samråd med Roslagsvatten och 
SRMH och som uppdateras regelbundet. Även 
dricksvattenmöten hålls regelbundet mellan 
SRMH, Vaxholms stad och Roslagsvatten.

Nödvatten och reservvatten
Med nödvatten menas vatten som 
distribueras för dryck, matlagning och 
personlig hygien utan att gå via det 
vanliga ledningsnätet, till exempel i en 
krissituation där vattenledningssystemet 
är ur funktion eller vattnet blivit förorenat. 

Roslagsvatten och Norrvatten samarbetar 
kring nödvattenförsörjning. Roslagsvatten har 
möjlighet att försörja kommunens invånare 
och verksamheter med nödvatten via tankar 
och tappställen. 

Det finns behov av att titta på vilka funktioner 
i Vaxholm som vid en akut situation behöver 
bli försörjda, vilken kapacitet som finns inom 
nödvattenförsörjningen och av att utveckla 
samarbetet mellan Vaxholms stad och 
Roslagsvatten samt tydliggöra respektive 
parts ansvar så att kommunen som helhet 
står väl rustad vid en kris. 

Med reservvatten menas alternativa källor 
till vatten som finns att tillgå när den 
vanliga vattentillgången är begränsad eller 
uteblir. Norrvatten har reservvattenverk 
och en koppling till Stockholm Vatten och 
avfalls- nät för att kunna få vatten från deras 
vattenverk. Det pågår arbeten för att öka 
Norrvattens kapacitet på reservvattenverken 
och för att vidta säkerhetsåtgärder på 
Gjörvälnverket. Norrvatten har även ett 
samarbete med Stockholm Vatten och avfall 
där de tittar på en gemensam lösning för 
att trygga dricksvattenförsörjningen i hela 
regionen. En regional vattenförsörjningsplan 
för hela regionen togs fram 2018 under 
länsstyrelsens ledning som visar vilka 
svagheter och förbättringsmöjligheter 
som finns för att säkerställa regionens 
vattenförsörjning. Det finns även behov av att 
titta på kompletterande lokala lösningar.

Egenkontrollprogram för spillvatten
Roslagsvattens egenkontroll för 

spillvattensystemet är dokumenterat 
i nedanstående miljörapporter och 
kontrollprogram:

• Blynäs: Egenkontrollprogram 2017

• Byviken: Kontrollprogram 2006

• Karlsudd: 2014

• Kullön: 2014

• Rindö hamn: 2009

Beredskapsplan
Roslagsvatten har beredskap att hantera 
störningar t.ex. avloppsstopp, vattenläckor 
och bräddningar. För att upprätthålla en 
säker dricksvattenförsörjning behövs ett nära 
samarbete mellan viktiga aktörer, i första 
hand Norrvatten, Roslagsvatten, Vaxholms 
stad, SRMH, Stockholms Brandförsvar och 
berörda grannkommuner. 

Roslagsvatten har en väl utvecklad 
beredskapsorganisation som uppdateras 
varje år. Även formen för hur samordning 
och samverkan ska ske med Norrvatten finns 
på plats, där Roslagsvatten ansvarar för att 
sköta dessa kontakter åt Vaxholms stad. 
Roslagsvatten träffar Norrvatten en gång 
per år och SRMH två gånger per år när det 
gäller dricksvattenfrågor. Även när det gäller 
krisinformation är Roslagsvatten länken 
mellan Norrvatten, SRMH och kommunen och 
arbetet utgår från Norrvattens publikation, 
Vägledning för information vid incidenter 
påverkandes dricksvattenförsörjningen inom 
Norrvattens distributionsområde.
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Foro: JesperWahlström

426



22

Kostnader för Vaxholms stads allmänna 
vatten- och avloppsanläggning täcks genom 
att fastighetsägare inom anläggningens 
verksamhetsområde betalar avgifter. 
Avgifterna styrs av kommunens VA-
taxa och utgörs av anläggningsavgifter 
(engångsavgifter) och brukningsavgifter 
(periodiska avgifter).

Eftersom VA-taxan ska täcka alla kostnader 
är det viktigt att förstå vad VA-utbyggnaden 
kostar för att förstå hur VA-taxan påverkas på 
kort och lång sikt. Anläggningstaxan påverkas 
av kostnaderna för att bygga ut VA medan 
brukningsavgiften styrs av driftskostnaderna 
för VA-anläggningen och även av kostnader 
för förstärkningar av de centrala systemen, 
såsom en utbyggnad av ett reningsverk 
eller utökning av kapaciteten för att försörja 
kommunen som helhet med vatten.

Hur påverkas 
anläggningsavgiften av VA-
planen?
Generellt bedöms all kommande 
VA-utbyggnad utanför befintligt 
verksamhetsområde att bli dyr och i 
många områden kommer intäkterna inte 
att täcka kostnaderna med dagens VA-
taxa. Tabellen på nästa sida  visar den 
uppskattade utbyggnadskostnaden för 

kommunens olika områden i förhållande till 
intäkterna som området genererar i form av 
anläggningsavgift. I bilaga 4 beskrivs utförligt 
vad som ligger till grund för analysen och i 
bilaga 2 kan man utläsa vilka möjligheter det 
finns för att nå en bättre kostnadstäckning. 
Analysen för områden inom prioritet 4 och 5 
är mycket grov eftersom många osäkerheter 

FINANSIERING
kvarstår och underlag saknas. Analysen har 
inte beaktat dagvattenhantering eftersom 
allmän dagvattenhantering inte är nödvändig 
i stora delar av Vaxholm. Idag förekommer 
allmän dagvattenhantering, med några få 
undantag, bara på Vaxön och i Rindö hamn. 
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 Område Kostnads-
täckning

Analys

Annedal, Rindöbaden, 
Mjöldammen och Karlshill 4

Svårframkomliga vägar framför allt inom Annedal, Rindöbaden 
och Mjöldammen. Om Västra Rindö byggs ut först blir VA-
utbyggnaden mer kostnadseffektiv. 

Björkudden, Skarpö 4 Området kräver långa överföringsledningar och vägarna i 
området bedöms som svårframkomliga.

Edholmaöarna VA-anläggning finns för flertalet fastigheter redan idag. 
Kostnadstäckningen styrs av den befintliga anläggningens status, 
inte utrett närmare.

Norra Bogesund
4

Det kommer att vara dyrt att VA-försörja området. 
Exploateringsgraden bör anpassas så att man uppnår 
kostnadstäckning. Behöver utredas mer.

Norra Rindö 4 Området kräver långa överföringsledningar och vägarna i 
området bedöms som svårframkomliga.

Ramsö och Skogsö Analys saknas på grund av för många osäkerheter, behöver 
utredas mer.

Rindö hamn med 
omgivningar 2

Avser exploatering inom befintlig kapacitet i reningsverket. Vill 
man exploatera över den nivån kommer det innebära kostnader 
för att bygga ut reningsverket eller för överföringsledningar till 
t.ex. Blynäs. En sådan utbyggnad är inte beaktad här

Rindö smedja

3

VA-utbyggnaden behöver ta höjd för kapacitet för Annedal, 
Rindöbaden, Mjöldammen och Karlshill. Kompletterande 
intäkter genom exploatering eller anpassad exploateringsgrad är 
önskvärt.

Stegesund 5 Hög andel stora fastigheter som inte kommer kunna delas, dåliga 
mark- och vägförhållanden.

Södra Resarö 2 En exploatering bör kunna nå kostnadstäckning med anpassad 
exploateringsgrad. Mycket är dock oklart, behöver utredas mer.

Tynningö
5

Behov av långa överföringsledningar, en hög andel stora 
fastigheter som sannolikt inte kommer ges möjlighet att kunna 
delas samt statligt och samfälligt väghållaransvar.

Vaxön inom 

Verksamhetsområde 2
Exploateringar inom centralorten är VA-mässigt 
kostnadseffektivt förutsatt att inga förstärkningar i befintliga 
system behövs.

Tabell 2. Uppskattning av om utbyggnadskostnaderna täcks med en VA-taxa på samma nivå som idag och en analys av vad som utifrån 
ett VA-perspektiv kan förbättra kostnadstäckningen.

1 Taxan bedöms ge ett överskott

2
Kostnadsneutralt, taxan bedöms täcka 

utbyggnaden

3
Utbyggnaden riskerar att medföra kostnader 

som inte täcks med anläggningsavgiften

4
Utbyggnaden medför kostnader som inte täcks/

får täckas med anläggningsavgiften

5
Utbyggnaden medför betydande kostnader som 

inte täcks/får täckas med anläggningsavgiften

Exploateringar inom verksamhetsområdet, 
där det redan finns ett utbyggt 
huvudledningsnät med kapacitet, kan ge ett 
positivt ekonomiskt resultat som kan minska 
behovet av att höja VA-taxan. För att kunna 
täcka kostnaderna för VA-utbyggnaden i 
Vaxholm utan att behöva höja taxan kan 
man räkna med ett förhållande om 1–5 
exploateringsbostäder i kommunen per 
bostad i omvandlingsområde. Byggs färre 
exploateringsbostäder i kommunen bedöms 
en höjning av taxan bli nödvändig. Diagram 
2 på nästa sida visar en förenklad bild av 
intäkter och kostnader för olika tomtstorlekar 
och möjligheten att väga upp underskott 
i omvandlingsområden med intäkter från 
förtätningar i områden med befintligt VA. I 
verkligheten styrs både kostnader och intäkter 
av många parametrar som diagrammet inte 
kan omfatta och diagrammet behöver därför 
ses som en principskiss. 
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VA-kostnader kontra andra 
samhällskostnader
VA-utbyggnadskostnaden per fastighet gynnas 
bland annat av att fastigheter i anslutande 
områden är små eller att delningar av 
fastigheter kan ske. Det kan stå i kontrast 
till vad ett utökat antal fastigheter innebär 
för samhällskostnader i övrigt, till exempel 
kostnader för att fler bilar rör sig i området 
vilket ger krav på förbättring av vägnät så som 
på Rindö och Tynningö. Även kulturhistoriska 
hänsyn avseende tomtstorlekar och 
vägmiljöer påverkar möjligheten att få 
täckning för kostnader för VA-utbyggnad. Fler 
fastigheter kan också medföra ett ökat behov 
av skolor, äldreboende och annan service 
som ligger inom kommunens skyldigheter 
och kan generera kostnader för kommunen 
men som ligger utanför VA-huvudmannens 
ansvarsområde. Det innebär att det kan finnas 
skäl för kommunen att låta VA-utbyggnaden 
bli dyr om det är samhällsekonomiskt 
fördelaktigt för kommunen som helhet. 
Kommunen kan med hjälp av skattemedel 
medfinansiera VA-utbyggnaden i de fall man 
bedömer att VA-utbyggnaden blir onödigt dyr 
på grund av andra kommunala prioriteringar.

En jämförelse med andra 
kommuner
Svenskt Vatten sammanställer varje år en 
övergripande analys över kommunernas 
VA-taxor. De konstaterar att skillnaderna 
i avgiftsnivå främst beror på olika 
förutsättningar som påverkar kostnaderna 
för att hantera vatten och avlopp, t ex 
kommunens storlek, läge, typ av bebyggelse, 

avstånd, topografi, befolkningstäthet, etc, 
men också historiskt olika sätt att hantera 
investeringskostnader. Spridningen 
i avgiftsnivå mellan olika kommuner 
betyder inte att vissa kommuner är mindre 
kostnadseffektiva menar man, eftersom VA 
måste tillhandahållas oavsett förutsättningar 
och förutsättningarna skiljer sig åt. Det är 
främst andelen finansiering som sker med 
anläggningsavgifter som förklarar den stora 
spridningen i anläggningsavgift mellan olika 

kommuner. Dagens höga anläggningsavgift 
i Vaxholm är delvis ett resultat av ett aktivt 
ställningstagande för att VA-utbyggnaden 
fullt ut ska bekostas av anläggningsavgiften. 
Vaxholm var 2018 den dyraste kommunen i 
landet vad gäller anläggningstaxan och 12:e 
dyraste vad gäller brukningstaxan. Svenskt 
Vattens statistik visar att nästan samtliga av 
de kommuner med högst taxa har färre än  
16 000 invånare och/eller har en skärgård.   

Diagram 2. En förenklad bild av intäkter och kostnader för olika tomtstorlekar och olika dyra utbyggnadsområden och kopplingen till 
intäkter från ny bebyggelse i befintligt verksamhetsområde.
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Hur påverkas brukningstaxan 
av VA-planen?
Brukningstaxan finansierar större delen 
av de reinvesteringar som behöver 
göras i den befintliga anläggningen. En 
långsiktig förnyelseplan tas nu fram för 
ledningsnätet som tydligare ska kunna 
visa vilka investeringar som behöver 
göras och när. Störst påverkan på 
brukningstaxan har dock utbyggnaden av 
avloppsreningskapaciteten, (se mer under 
kapitel Tekniska förutsättningar på sid 13). 
Centrala Vaxholm har sedan 1970-talet 
klarat sig med Blynäs avloppsreningsverk, 
och den förestående investeringen innebär 
ett stort kliv avseende både kapacitet och 
kostnader för att möjliggöra den fortsatta 
samhällsutvecklingen. Kostnaden för en 
framtida avloppslösning, då i form av en 
anslutning till Käppala, beräknades i ett 
tidigt skede innebära en väsentlig ökning av 
brukningstaxan men många faktorer kvarstår 
innan man med säkerhet kan avgöra hur 
stor taxehöjning som investeringen innebär i 
slutändan.  

Särtaxa
Särtaxa är en VA-taxan som skiljer sig från den 
normala taxan på grund av att kostnaderna för 
att bygga VA eller distribuera vatten och avlopp 
i ett område skiljer sig markant från resten av 
kommunen. För att en särtaxa ska tillämpas 
ska två kriterier vara uppfyllda samtidigt: 1. 
Kostnaderna avviker beaktansvärt i jämförelse 
med andra områden inom kommunen. 2. 
Avvikelsen beror på särförhållanden kopplat 
till området. Eftersom hela Vaxholm utgörs av 

skärgård kan inget område anses avvikande på 
grund av det. Däremot skulle stora fastigheter 
med lång ledningsdragning (mer meter ledning 
än normalt per fastighet) mellan fastigheterna 
och där förtätning av någon anledning är 
utesluten/begränsad kunna ses som ett skäl. 
Särskilda natur- eller kulturvärden som ska 
bevaras utöver det normala och som fördyrar 
anläggningens utförande skulle kunna vara 
grund för särtaxa men även dessa båda 

förhållanden är inte ovanligt förekommande 
i kommunen. Bristen på möjlighet att ta sig 
till en ö med bil/vägfärja, som på Stegesund, 
Skogsö och Ramsö, skulle eventuellt kunna 
anses vara ett särförhållande. Vid införande av 
en särtaxa bör man räkna med att den kommer 
att prövas rättsligt. 

Foto: Elisabeth Larsen Brolin

430



26

Vaxholms stad har det övergripande ansvaret 
för kommunens samhällsutveckling och 
bebyggelseplanering. Kommunen har 
planmonopol och i den fysiska planeringen 
utarbetas till exempel detaljplaner som 
är juridiskt bindande och som påverkar 
omfattningen av VA-behovet i ett område. 
Detaljplaner ska ange hur vatten och avlopp 
ska lösas, och genom planeringen styrs både 
förutsättningarna för och kraven på VA-
utbyggnaden,  t.ex. genom antalet bostäder 
som tillåts inom en plan. Genom VA-planen 
sätter kommunen upp ramarna för var 
detaljplanering och VA-utbyggnad ska ske, när 
och i vilken turordning. För genomförandet av 
VA-utbyggnaden är flera aktörer och delar av 
kommunens organisation berörda:

Plan och bygglov
Många frågor ska klarläggas i inledningsskedet 
av planprocessen som sedan utgör underlag 
för det fortsatta arbetet. Eftersom antalet 
möjliga bostäder inom ett område utan 
detaljplan och efter att området har en 
gällande detaljplan kan skilja sig åt väsentligt 
är det viktigt att VA-utbyggnad föregås av en 
detaljplaneläggning för att VA-huvudmannen 
ska kunna bygga ut med rätt kapacitet från 
början. Planenheten ansvarar för att tidigt 

involvera VA-huvudmannen i planprocessen.  
Planenheten ansvarar även för VA-planen som 
kommunalt styrdokument och för att minst en 
gång per år kalla till ett kommunövergripande 
möte om utvärdering av VA-planens efterlevnad 
och behov av revidering. Beslut om revidering 
av VA-planen initieras av Vaxholms stad, 
Roslagsvatten och SRMH gemensamt och fattas 
därefter av kommunstyrelsen. Till VA-planen 
hör även en handlingsplan, se bilaga 3, som 
vid behov kan revideras på tjänstemannanivå 
av Vaxholms stad, Roslagsvatten och SRMH 
gemensamt.

Exploatering
Vid kontakter med byggherrar och exploatörer 
ska dessa uppmärksammas på Vaxholms 
stads VA-plan. För att nå kostnadstäckning kan 
delfinansiering via exploatörer i vissa fall vara 
nödvändig, och vid exploateringar ska bland 
annat därför VA-exploateringsavtal tecknas 
vid behov. Exploateringsenheten ansvarar för 
att nödvändiga köp- och genomförandeavtal 
tecknas med exploatörer inför antagandet av 
detaljplaner. I samband med detta arbete ska 
även nödvändiga VA-exploateringsavtal tecknas 
mellan VA-huvudmannen Vaxholmsvatten 
AB och berörda exploatörer. Kommunen ska 

möjliggöra och verka för att sådana avtal kan 
tecknas mellan parterna innan nya detaljplaner 
antas.

VA-huvudmannen
Vaxholmsvatten är huvudman för 
den allmänna VA-anläggningen inom 
kommunen. Vaxholmsvatten är dotterbolag 
till Roslagsvatten som är det bolag som 
i praktiken bedriver verksamheten. 
Där ett verksamhetsområde finns ska 
Roslagsvatten ordna vattenförsörjning och 
avlopp. Roslagsvatten ansvarar för att delta 
aktivt i planarbetet och för att utforma VA-
anläggningen inom planområdet och på 
så vis verka för en långsiktigt hållbar och 
kostnadseffektiv VA-anläggning. 

Roslagsvatten bereder genom Vaxholmsvatten 
ärenden till kommun-fullmäktige för 
verksamhetsområden, VA-taxa och 
ABVA (Allmänna bestämmelser för 
användandet av den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen). 

Miljö- och hälsoskydd
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
(SRMH) är tillsynsmyndighet och kan ställa 
de krav som behövs för att miljöbalkens 
bestämmelser ska följas. SRMH deltar i VA-
planearbetet och bidrar med kunskap om 
kommunens behov av VA-utbyggnad och 
tillståndet i kommunens recipienter, d.v.s 
de vattenområden som mottar det renade 
avloppsvattnet. Även SRMH kan om behov 
föreligger föreslå kommunfullmäktige att 
inrätta verksamhetsområde.

FÖRVALTNING OCH 
GENOMFÖRANDE AV VA-PLANEN
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Ordlista
Allmän VA-anläggning
Det system av ledningar och anläggningar 
som kommunen har beslutat om och som 
VA-huvudmannen ansvarar för enligt 
vattentjänstlagen. Systemet kan vara centralt 
eller lokalt.

Dagvatten 
Ytligt avrinnande regn-, smält- eller 
dräneringsvatten.

LTA- (Lätt tryckavlopps-) system
Avloppssystem med trycksatt ledningsnät 
och en pump för varje fastighet. Ofta är 
dimensionerna små och ledningarna grunt 
förlagda med frostskydd.

LOD
Lokalt omhändertagande av dagvatten inom 
det område där det har bildats. Genom LOD 
minskas eller upphör helt behovet av att 
leda bort dagvattnet. LOD kan åstadkommas 
genom att utnyttja infiltration, perkolation eller 
lokal utjämning/fördröjning av dagvattnet.

Nödvatten
Enligt Livsmedelsverket leverans av vatten 
för dryck, matlagning och personlig hygien 
utan att nyttja det ordinarie ledningsnätet. 

Omvandlingsområde
Fritidshusområde där allt fler personer 
bosätter sig permanent.

pe
Personekvivalent - tal för att beskriva 
belastningen från allmän verksamhet och 
industri såväl som från hushåll på exempelvis 
en reningsanläggning eller ledningsnät. 

Recipient
Vattenområde som mottar renat 
avloppsvatten eller dagvatten: hav, sjöar, 
åar och bäckar men kan även vara mindre 
våtmarker och vattenförande diken.

Reservvatten
Vatten som levereras från en alternativ källa 
eller alternativ huvudledning med distribution 
via det ordinarie ledningsnätet.

Roslagsvatten
Roslagsvatten är VA-huvudman i Vaxholms 
kommun och ägs delvis av Vaxholmsvatten AB

Sommarvatten
Vattenförsörjning som endast fungerar 
sommartid eftersom ledningarna är grunt 
förlagda och saknar frostskydd.

Spolvatten
Vatten som används för rengöring av 
hårdgjorda markytor, tak, fasader, fordon, vid 
byggverksamhet med mera.

SRMH
Södra Roslagens Miljö- och 
hälsoskyddsnämnd.

Särtaxa
VA-avgifter som skiljer sig från normala 
avgifter enligt VA-taxan med stöd av 31§ 
Vattentjänstlagen. Avgifter enligt särtaxa är 
vanligtvis högre än normala avgifter, men de 
kan också vara lägre.

TVA (Tynningö Vatten och Avlopp)
Intresseförening med syfte att få till stånd ett 
gemensamt VA-system för Tynningö.

Vaxholmsvatten AB
Vaxholmsvatten AB är delägare i 
Roslagsvatten och äger alla VA-anläggningar 
i kommunen

Verksamhetsområde 
Område som avgränsar VA-huvudmannens 
verksamhetsansvar för respektive nyttighet 
(vatten, spillvatten, dagvatten gata respektive 
dagvatten fastighet). 
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BILAGA 1. OMVÄRLDSFAKTORER 
OCH BEFINTLIGA PLANER

Mål med VA-försörjningen
Riksdagen har antagit ett generationsmål 
och 16 miljökvalitetsmål. Generationsmålet 
anger vilken samhällsomställning som 
behöver ske inom en generation för att vi 
ska få en bra miljö och miljökvalitetsmålen 
beskriver det tillstånd i den svenska miljön 
som miljöarbetet ska leda till. Länsstyrelsen 
har en samordnande roll i det regionala 
miljömålsarbetet och av de 16 nationella 
miljömålen har sex valts ut för prioriterade 
insatser i länet: Begränsad klimatpåverkan, 
Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning, 
God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och 
djurliv.  Ett antal strategier har valts för 
att uppnå dessa. Inom den regionala 
miljömålsdialogen är Ingen övergödning ett 
prioriterat miljömål. Styrande för arbetet är 
Strategi för miljömålet Ingen övergödning i 
Stockholms län.

Vaxholm har ett övergripande mål Livsmiljö 
som innefattar social och ekologisk 
hållbarhet och ett miljöprogram som 
sträcker sig fram till 2020. Ett fokusområde 
är Förbättra Östersjöns vattenkvalitet, 
där strategiska åtgärder är samlade för 
såväl hela kommunen som för den egna 
verksamheten. Några åtgärder som berör 
VA-planen är: 

• Planera för hållbara vattenmiljöer genom 
arbete med avlopp- och dagvattenfrågor. 

• Arbeta för anslutning av vatten och avlopp 
till Käppala reningsverk.

Ekologisk status kustvatten 2018, källa VISS, Länsstyrelsen. Gul vissar måttlig ekologisk status, orange visar otillfredsställande 
ekologisk status.

Lagar och regler
Vattenförsörjning och avloppshantering 
berörs av många olika lagar och regler. De 
viktigaste beskrivs nedan:

• EU:s ramdirektiv för vatten anger vad 
EU-länderna som minst ska klara vad 
gäller vattenkvalitet och tillgång på 
vatten. Fem vattenmyndigheter ansvarar 
för genomförandet av vattendirektivet 
i Sverige. Vattenmyndigheterna 
kartlägger vattnets status, beslutar om 
miljökvalitetsnormer för vatten och tar 
fram åtgärdsprogram för att förbättra 

vattenförekomsternas status. De åtgärder 
som kommunerna ska genomföra är bl.a. 
VA-planering, tillsyn av enskilda avlopp, 
detaljplanering och bygglov och skydd av 
vattentäkter.

• Enligt lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) är det kommunens skyldighet 
att vid behov ordna vattentjänster. 
6§ i lagen preciserar när denna 
skyldighet infaller. Lagen reglerar också 
förhållandet och ansvarsfördelningen 
mellan fastighetsägaren och VA-
huvudmannen.
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• Plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) 
innehåller bestämmelser om planering 
av mark och vatten och om byggande. 
Bebyggelse ska lokaliseras till mark som 
är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
bl.a. möjligheter till god vattenförsörjning 
och avloppshantering. Kommunen är 
skyldig att planera bebyggelsen så att 
detta uppnås.

• Miljöbalken (1998:808), MB, syftar till 
att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. 2:a Kap Hänsynsreglerna, 
9:e Kap reglerar allt utsläpp av 
avloppsvatten, anger att avloppsvatten 
ska renas och tas om hand så att inte 
olägenheter för människors hälsa eller 
miljön uppstår. Vattentäkter omfattas 
av miljöbalken. Även resurshushållning 
är en viktig princip i miljöbalken, vilket 
bl.a. innebär kretslopp av näringsämnen 
från avlopp. Tillsynens olika delar 
ligger på kommunen, länsstyrelsen 
och i vissa fall andra myndigheter. 5:e 
Kap reglerar miljökvalitetsnormer (se 
nedan). Hänsynsreglerna gäller normalt 
i den utsträckning som det inte kan 
anses orimligt att uppfylla dem, men 
detta gäller inte miljökvalitetsnormerna, 
utan de åtgärder som krävs ska också 
genomföras. 

• Miljökvalitetsnormer, MKN, är ett 
juridiskt styrmedel som infördes i och 
med miljöbalken för att komma till 
rätta med miljöpåverkan från diffusa 
utsläppskällor som till exempel trafik och 

jordbruk. Normerna ska avspegla den 
lägsta godtagbara miljökvaliteten eller 
det önskade miljötillståndet.

• Enligt anläggningslagen (1973:1149) 
kan en gemensamhetsanläggning för 
t.ex. vatten och avlopp inrättas som är 
gemensam för flera fastigheter, d.v.s. 
anläggningar för flera fastigheter men 
som inte ägs och drivs av den kommunala 
VA-huvudmannen. 

• Väglagens (1971:948) tillämpningsområde 
är allmän väg. Till väg hör vägbana 
och övriga anordningar, däribland 
anordningar för avvattning.

• Havs- och vattenmyndighetens 
allmänna råd (HVMFS 2016:17) 
om små avloppsanläggningar för 
hushållsspillvatten är vägledning 
för tillståndsprövningar av små 
avloppsanläggningar.

• 2016 fastställdes Vattenmyndigheten 
för Norra Östersjöns vattendistrikt 
förvaltningsplan med åtgärdsprogram 
samt miljökvalitetsnormer för distriktets 
vattenförekomster för perioden 2016–
2021. Åtgärdsprogrammet omfattar 
åtgärder som ligger på kommunens 
ansvar att genomföra. 

• Kommunens Blåplan tydliggör 
kommunens arbete för att säkerställa 
att miljökvalitetsnormerna för vatten 
nås samt att vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram genomförs. Planen 
beskriver vilka planeringsförutsättningar 
som finns och vilken utveckling som 
önskas. Syftet är bl.a. att ta fram en 

strategi för kommunens utveckling kring 
frågor som gäller havs- och vattenmiljöer, 
öka kunskapen och medvetenheten om 
vattenmiljön i kommunens planering, 
identifiera möjliga orsaker till vattnets 
dåliga status och vilka åtgärder som ska 
vidtas för att förbättra statusen.

• I ABVA (Allmänna bestämmelser för 
användande av Vaxholms stads allmänna 
vatten- och avloppsanläggning) finns 
bestämmelser för den allmänna VA- och 
dagvattenhanteringen i kommunen.

• Länsstyrelsen i Stockholm har lett 
arbetet med att ta fram ett förslag till 
Regional vattenförsörjningsplan, en plan 
som blev klar under 2018. Planen lyfter 
fram de utmaningar som regionen står 
inför vad gäller dricksvattenförsörjning 
och omfattar förslag till mål, strategier 
och åtgärder och är tänkt att användas 
som underlag för planering, granskning 
och yttranden, rådgivning, skydd och 
miljöprövning.

• Enligt PBL och miljöbalken har 
kommunerna via översiktsplaner, 
detaljplaner och områdesbestämmelser 
möjlighet att synliggöra vattenresurserna. 
Framtagandet av lokala och regionala 
vattenförsörjningsplaner är en viktig del 
i detta arbete. En kommunal VA-plan 
bidrar till att lyfta fram vattenfrågorna i 
planeringsarbetet.
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Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnds principer 
för skyddsnivå
Hur känsligt ett område är för påverkan 
av näringsämnen och därmed utsläpp 
av avloppsvatten påverkas av en rad 
faktorer. Lagen har därför indelats i 2 olika 
skyddsnivåer. I områden som klarar en 
kraftigare belastning av näringsämnen råder 
normal skyddsnivå. En avloppsanläggning 
ska klara 90 %-rening av organiskt material 
(BOD) och 70 %-rening av fosfor. I känsligare 
områden råder hög skyddsnivå vilket medför 
högre krav på rening av näringsämnen i 
avloppsvatten. Avloppsanläggningen ska då 
klara 90 %-rening av organiskt material (BOD), 
90 %-rening av fosfor och 50 %-rening av 
kväve.  

Bedömning av skyddsnivå i Vaxholm 
grundas på underlag från nationellt GIS-stöd 
framtaget av Havs- och vattenmyndigheten 
(GIS-stöd små avlopp WSP 2018-03-19).

GIS-stödet omfattar följande kriterier:

• Vattenmyndigheternas statusklassning 
avseende näringsämnen

• Miljökvalitetsnormer för ytvatten 

• Källfördelning näringsämnesbelastning 
recipienter 

• Jordart, Jorddjup, Topografiska 
förutsättningar (topografiskt avstånd) 

• Hydrologiska förutsättningar 
(tillrinningsområdesstorlek) 

• Skyddade områden

• Bebyggelse

• Vattenskyddsområden

• Allmänna badplatser

Eftersom Vaxholm består av ett 70-tal öar 
omgivna av vattenområden som är påverkade 
av b.l.a. övergödning har reningskrav för 
hög skyddsnivå tillämpats i stort sett i hela 
kommunen, med undantag för vissa delar 
av Bogesundslandet där SRMH bedömt att 
normal skyddsnivå är tillräcklig.

Publikationer
Branschorganisationen Svenskt Vatten 
tar fram publikationer för hur den 
allmänna VA-anläggningen ska utformas 
och dimensioneras för att uppfylla 
Vattentjänstlagen.

• Publikationen P110 ”Avledning 
av dag- drän- och spillvatten”, 
innehåller funktionskrav och riktlinjer 
för dimensionering av allmänna 
avloppssystem. 

• Publikationen P105, ”Handbok 
för långsiktigt hållbar dag- och 
dränvattenhantering”, innehåller 
samlade erfarenheter av dag- och 
dränvattenhantering.

• Publikation P104, ”Nederbördsdata 
vid dimensionering och 
analys av avloppssystem”, 
innehåller nederbördsdata och 
beräkningsanvisningar.

Roslagsvattens tekniska handbok (VA-standard) 
beskriver hur VA-anläggningar ska utformas.
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BILAGA 2. BESKRIVNING 
AV UTBYGGNADS- OCH 
UTREDNINGSOMRÅDEN
I denna bilaga beskrivs samtliga utbyggnads- 
och utredningsområden som finns angivna i 
VA-planen. Områdena anges i bokstavsordning.

För samtliga områden beskrivs:

• Behov av gemensamma VA-lösningar

• Möjlighet att ansluta till den allmänna VA-
anläggningen  

• Ekonomiska förutsättningar för 
att ansluta till den allmänna VA-
anläggningen

• Handlingsplan

Möjligheten att ansluta till den allmänna 
VA-anläggningen beskrivs i den här bilagan 
oberoende av avloppsreningskapaciteten i 
kommunens avloppsreningsverk. 

Utbyggnadsområden
Med utbyggnadsområde avses ett område 
där behovet av allmänt VA är identifierat och 
där kommunen har en lagstadgad skyldighet 
att bygga ut allmänna vattentjänster. 
Identifierade utbyggnadsområden är:

• Annedal, Mjöldammen, Rindöbaden och 
Karlshill

• Ramsö och Skogsö

• Rindö hamn

• Skarpö

• Stegesund

• Tynningö

Utredningsområden
Med utredningsområde avses ett område 
där behovet av och kommunens eventuella 
skyldighet att bygga ut allmänt VA behöver 
utredas närmare. Med utredningsområde 
menas även ett område som enligt 
översiktsplanen är ett tänkbart område 
för framtida exploatering. Identifierade 
utredningsområden är:

• Björkudden

• Edholmaöarna

• Norra Bogesund

• Norra Rindö

• Rindö smedja

• Södra Resarö

• Övriga öar och områden
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Annedal, Rindöbaden, 
Mjöldammen och Karlshill
Behov av gemensamma VA-lösningar 
I Annedal, inklusive Rindöbaden och 
Mjöldammen, samt Karlshill finns ca 170 
fastigheter med enskild avloppsförsörjning. 
De flesta fastigheterna har tillgång till 
kommunalt sommarvatten via samfällda 
vattenföreningar. Inventering genomfördes 
under år 2012 med uppföljning 2017. Ett 
flertal utdömda avloppsanläggningar har 
åtgärdats. I nuläget bedöms ca 80 % av 
avloppsanläggningarna klara reningskraven. 
Mängden avlopp bidrar trots det till en 
betydande belastning på i första hand 
Södra Vaxholmsfjärden (känslig recipient) 
och Rindösundet (mycket känslig). För 
dessa finns ett behov av gemensamma VA-
lösningar. 

Möjlighet att ansluta till den allmänna VA-
anläggningen 
Fastigheterna på hela Västra Rindö kan 
anslutas till Blynäs reningsverk. På Rindö 
finns huvudledningar för vatten från 1956, 
men dessa behöver förstärkas och förnyas, 
och nya kompletterande distributionsnät 
behöver byggas ut. Även spillvattennätet 
behöver byggas ut, överföringsledningar till 
Blynäs finns redan dels via Vaxön, dels via 
Skarpö, men än så länge inte mellan Rindö 
och Skarpö.

Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till 
den allmänna VA-anläggningen 
VA-utbyggnaden i området bedöms inte få 
kostnadstäckning med dagens taxa. Om 
exploatering av Rindö smedja sker först 

kommer det att innebära en kostnadsfördel 
relativt en omvänd ordning. Karlshill som 
har mindre fastigheter bedöms ge en bättre 
kostnadstäckning än Annedal m.fl. Delning 
av fastigheter eller exploatering i närområdet 
kan öka möjligheten till kostnadstäckning. 

Handlingsplan  
Fastigheterna bör få tillgång till den allmänna 
anläggningen och därför är området relativt 
högt prioriterat i utbyggnadsordningen.  
SRMH planerar att utföra tillsyn av enskilda 
avlopp med 5–10 års intervall beroende på 
typ av avloppslösning. Fortsatt inventering 

av enskilda fastigheter kommer att 
planeras så att den sammanfaller med 
utbyggnadsplanen. 

Områdets nuvarande indelning är preliminär 
och beroende av hur detaljplaneringen av 
området görs kan olika delar av området 
få tillgång till VA tidigare eller senare, och 
vissa fastigheter i gränsområdet kan komma 
att läggas till eller dras ifrån. 

Vid planering av VA-utbyggnaden görs 
en bedömning av om det finns behov av 
åtgärder för dagvattenhantering.

  Annedal, Rindöbaden, Mjöldammen och Karlshill
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Björkudden, Skarpö - 
utredningsområde
Behov av gemensamma VA-lösningar
På Skarpö pågår utbyggnad av allmänt vatten 
och avlopp till de områden som omfattas av 
detaljplanetapperna 1–3. I den östra delen 
av ön planeras ingen utbyggnad. Ett 30-tal 
fastigheter/verksamheter har där enskilda 
avloppslösningar. Systembolagets kursgård 
har allmänt dricksvatten via en sjöledning 
samt ett enskilt avloppsreningsverk. Området 
Björkudden har enskilda avloppslösningar 
men tillgång till allmänt dricksvatten via 
privata ledningar. Lyckedal och Skarpö 
gårdsområdet har enskilt vatten och avlopp.

Tillsyn på de enskilda avloppen utfördes 2013 
vilket har medfört att ett antal avlopp byggts 
om. I dag bedöms ca 80 % av avloppen i 
området uppfylla reningskraven.

Enligt Vaxholms stads översiktsplan, 
fördjupningsdelen för Rindö och Skarpö, 
är en permanentning av befintliga 
fritidshusområden prioriterad framför andra 
utvecklingsområden. 

Möjlighet att ansluta till den allmänna VA-
anläggningen
Det finns kapacitet i det ledningsnät som nu 
anläggs på Skarpö att ansluta Björkuddens 
fastigheter till både vatten och spillvatten, 
vidare mot Blynäs. Huvudledningar finns 
inte hela vägen fram till området och 
kompletterande distributionsnät behöver 
byggas ut för spillvatten och kanske även 
vatten - statusen på det privata vattennätet  

är okänd. Hur vattenförsörjningen ska ske 
behöver utredas närmare.

Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till 
den allmänna VA-anläggningen
VA-utbyggnaden i området bedöms inte få 
kostnadstäckning med dagens taxa eftersom 
området kräver långa överföringsledningar. 
Någon komplett ekonomisk bedömning har 
dock inte gjorts.

Handlingsplan 
För närvarande finns ingen handlingsplan 
avseende VA-utbyggnad. En utredning bör 
göras på sikt. SRMH planerar att utföra tillsyn 
av enskilda avlopp med 5–10 års intervall 
beroende på typ av avloppslösning.
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Edholmaöarna - 
utredningsområde
Behov av gemensamma VA-lösningar
Öarna ligger i Norra Vaxholmsfjärden 
(känsligt vattenområde) och i Kodjupet 
(känsligt vattenområde). På Edholma 
finns en gemensamhetsanläggning för 
VA, förbindelsepunkten för vatten och 
spillvatten finns vid Eriksövägen på Vaxön 
som ansluter till Blynäs reningsverk. Ett 
mindre antal fastigheter har fortfarande 
enskilda lösningar. Askholmarna är 
anslutna till allmänt VA via Edholmas 
gemensamhetsanläggning. På Edö Tallholme 
har fastighetsägarna tillgång till allmänt 
sommarvatten med anslutning via Vaxön. En 
inventering av enskilda avlopp genomfördes 
år 2011 med uppföljning 2016.  Ett flertal 
avlopp har åtgärdats eller kommer att 
åtgärdas under kommande år. 

Möjlighet att ansluta till den allmänna VA-
anläggningen
Det finns möjlighet att ta in öarna i 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp 
men standarden på det lokala ledningsnätet 
kan variera och i vissa fall behöva bytas ut. 

Även Edö Tallholme skulle kunna anslutas 
till den allmänna VA-anläggningen, men det 
skulle krävas nya sjöledningar för spillvatten 
och i vissa fall vatten. Det äldre systemet av 
sommarvattenledningar på Edö Tallholme är 
troligen inte frostfritt förlagt. Det innebär att 
det skulle krävas ett helt nytt ledningssystem 
för vattenförsörjning året runt.   

Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till 
den allmänna va-anläggningen
Inga ekonomiska bedömningar har gjorts av 
att ta in Edholma i verksamhetsområdet.

För Edö Tallholme som bara består av 
17 fastigheter bedöms VA-utbyggnaden 
i området inte få kostnadstäckning med 
dagens taxa eftersom det kommer att krävas 
lång ledningsdragning per fastighet. Vid 
utökning av verksamhetsområdet kan särtaxa 
behöva utredas. 

Handlingsplan/utbyggnadsplan
Edholma har tekniskt och miljömässigt redan 
idag en VA-lösning. Fastigheterna på Edö 
Tallholme är idag inte anslutna till allmän 
VA-försörjning förutom sommarvatten. 
Någon plan för VA-utbyggnad inom den 
närmaste tidshorisonten finns inte utan en 
närmare utredning av behoven krävs. SRMH 
planerar att utföra tillsyn av enskilda avlopp 
med 5–10 års intervall beroende på typ av 
avloppslösning.
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Norra Bogesund - 
utredningsområde
Norra Bogesund är i stora delar obebyggt, 
och idag finns inga planer att inom 
översiktsplanens tidshorisont utöka 
bebyggelsen. I Ladvik vid Säbyvik (klassad 
som mycket känsligt vattenområde) finns en 
kursgård med ett enskilt avloppsreningsverk 
dimensionerat för 90 pe. I närheten av 
kursgården finns en skyddad vik som är 
påverkad av övergödning. Kursgårdens 
avloppsanläggning bedöms fungera mycket 
bra. Den är inte ensam om Säbyvik som 
recipient. Norr om Skåvsjöholmssundet/
Överbyfjärden ligger Österåkers kommun 
med en större marina på fastlandet som inte 
är ansluten till allmänt VA med en enskild 
VA-anläggning från 2007 dimensionerad 
för 25 pe. Inventering av enskilda 
avloppsanläggningar på Bogesund har utförts 
under 2017. 

Ett antal anläggningar har fått krav 
på åtgärder. Enligt kommunens 
översiktsplan pekas norra Bogesund ut 
som utredningsområde, i den Regionala 
utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS, 2050 
som sekundärt bebyggelseläge.

Möjlighet att ansluta till den allmänna VA-
anläggningen
Möjligheten till anslutning till det allmänna 
spillvattennätet är ytterst liten eftersom 
avståndet till både Blynäs avloppsreningsverk 
och närmaste ledningsnät är långt och det 
är inte ekonomiskt försvarbart att bygga ut 
VA-nätet för ett fåtal spridda fastigheter. Att 
ansluta Ladviks kursgård till den allmänna 

avloppsanläggningen i Österåker är inte 
aktuellt eftersom det inte finns tillräcklig 
kapacitet i den befintliga anläggningen. 
Möjligheten att ansluta området till allmän 
vattenförsörjning är större då Norrvattens 
huvudledning passerar inom rimligt avstånd. 
Det krävs dock vissa säkerhetsåtgärder för 
att kunna ansluta till en stor huvudledning.

Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till 
den allmänna VA-anläggningen
När Norra Bogesunds utveckling planeras 
har man goda förutsättningar att optimera 
bebyggelsen ur ett VA-kostnadsperspektiv 
och diskutera finansieringsmöjligheter med 
berörda exploatörer. VA-frågan bör därför 
beaktas i ett tidigt skede innan man låst 
målsättningarna för området.  

Handlingsplan 
Den avskilda viken nära kursgården i 
Ladvik skulle må bra av att kursgårdens 
avlopp pumpades för behandling i Blynäs, 
men avståndet är så pass långt till en 
anslutningspunkt att det inte kan motiveras. 
Den enskilda avloppsanläggningen 
(reningsverk) bedöms fungera bra, men för 
att säkerställa dess funktion bör nuvarande 
intervall för tillsyn behållas. 

Längs väg 274 finns några områden med 
genomsläppliga jordar som borde kunna 
användas för rening av vägdagvatten innan 
utsläpp mot recipienterna Nibbleviken och 
Säbyviken, som är klassad som mycket 
känslig. I anslutning till Nibbleviken 
finns huvudsakligen lerjordar med låg 
genomsläpplighet. (Se SGU:s kartvisare – 
”Genomsläpplighet”).
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Norra Rindö - 
utredningsområde
Behov av gemensamma VA-lösningar
Inom områdena Röräng, Holsängen och 
Rindö by finns ca 70 fastigheter med enskild 
avloppsförsörjning. Fastigheterna nyttjas 
idag som både fritids- och permanentboende. 
En mindre omvandling pågår mot ökad 
permanentning i området.

Inventering genomfördes under år 
2012 med uppföljning 2017. Ett flertal 
utdömda avloppsanläggningar har 
åtgärdats. I nuläget bedöms ca 75–80 % av 
avloppsanläggningarna klara reningskraven. 
Merparten av fastigheterna har tillgång till 
kommunalt sommarvatten.  En del av dessa 
utgör en belastning på Rindösundet (mycket 
känsligt vattenområde). För dessa finns 
ett behov av gemensamma VA-lösningar. 
Det finns ett tiotal fastigheter nära Rindö 
by med enskilda avlopp, samt ett mindre 
allmänt reningsverk i Byviken. Dessa belastar 
Trälhavet, som klassas som mindre känslig.  
Här finns ett visst behov av gemensamma 
lösningar för de enskilda avloppen, men även 
dessa belastar Trälhavet och har därför lägre 
prioritet än övriga områden på Rindö.

Möjlighet att ansluta till den allmänna VA-
anläggningen
Det finns i dagsläget inga förutsättningar för 
att ansluta området till den allmänna VA-
anläggningen och det finns inte heller någon 
utredning gjord för hur en sådan framtida 
anslutning ska ske. 

Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till 
den allmänna VA-anläggningen
VA-utbyggnaden i området bedöms inte 
få kostnadstäckning med dagens taxa 
eftersom området är i behov av långa 
överföringsledningar och består av smala 
vägar och dåliga arbetsförhållanden. En 
framtida utredning får närmare bedöma 
förutsättningarna.

Handlingsplan 
För närvarande finns ingen handlingsplan 
avseende VA-utbyggnad. En utredning bör 
göras på sikt.

SRMH planerar att utföra tillsyn av enskilda 
avlopp med 5-10 års intervall beroende på typ 
av avloppslösning.
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Ramsö och Skogsö
Behov av gemensamma VA-lösningar
Ramsö gränsar västerut mot Södra 
Vaxholmsfjärden (känsligt vattenområde) 
och österut mot Solöfjärden (mindre 
känsligt vattenområde). Enligt en utförd 
vattenbalansundersökning bedöms 
möjligheten att öka grundvattenuttaget vara 
liten för hela Ramsö. På vissa delar av ön är 
det redan problem med saltvatteninträngning 
i borrade dricksvattenbrunnar. Merparten 
av fastigheterna nyttjas som fritidsbostäder. 
På ön finns ca 200 enskilda avlopp, varav de 
flesta är BDT-avlopp med  torr toalettlösning 
eller wc till sluten tank. Inventeringarna 
från 2008-2009 och en uppföljning 2017 
resulterade i  att ca 50 % av anläggningarna 
dömdes ut. Ett flertal anläggningar har 
byggts om och ett antal minireningsverk 
för BDT och wc har anlagts de senaste 
åren. I nuläget bedöms ca 75-80 % av 
avloppsanläggningarna klara reningskraven. 

Skogsö gränsar i norr mot Solöfjärden 
och i söder mot Torsbyfjärden, vilka båda 
klassas som mindre känsliga recipienter. 
Möjligheten att öka grundvattenuttaget 
bedöms som måttlig för hela Skogsö och det 
är stora problem med saltvatteninträngning 
och även kvantitetsproblem för vissa av de 
tätbebyggda delarna av ön. Fastigheterna 
nyttjas idag som fritidsbostäder med 
några få undantag. På Skogsö finns ca 
100 enskilda avlopp, och andelen BDT-
avlopp med torra toalettlösningar är hög. 
Möjlighet till slamsugning på land saknas 
eftersom öns vägnät inte är anpassat för 
detta. En inventering som utfördes 2009 med 

uppföljning 2017 resulterade i ca 50-60 % 
underkända avlopp. Många anläggningar 
har åtgärdats och idag bedöms ca 70 % av 
anläggningarna klara reningskraven.

Möjlighet att ansluta till den allmänna VA-
anläggningen
En anslutning av Ramsö och Skogsö ligger 
inte i närtid och därför har de tekniska 
möjligheterna att ansluta öarna inte utretts, 
men öarna behöver beaktas i det stora 
perspektivet när man tittar på hur Tynningö 
ska anslutas. 

Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till 
den allmänna VA-anläggningen
Inga ekonomiska bedömningar har gjorts.

Handlingsplan 
Utifrån kommunens översiktsplanering hör 
öarna inte till de områden som bör prioriteras 
för VA-utbyggnad. SRMH planerar att utföra 
tillsyn av enskilda avlopp med 5-10 års 
intervall beroende på typ av avloppslösning.
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Rindö hamn med omgivningar
Behov av gemensamma VA-lösningar
Ett planprogram finns framtaget för hela 
Rindö hamn med vissa omgivningar. Syftet 
är att möjliggöra omvandling av området till 
en levande skärgårdsmiljö med bostäder, 
verksamheter och skola. Två detaljplaner är 
klara och ytterligare en plan är på gång. 

Vasallens tidigare reningsverk är sedan 
2017 ett allmänt avloppsreningsverk och 
drivs i Roslagsvattens regi. Successivt med 
exploateringens färdigställande övergår 
ansvaret för VA-försörjningen från Vasallens 
gamla och sedan många år befintliga VA-
nät till ett nytt allmänt VA-nät, och området 
tas successivt in i verksamhetsområdet för 
vatten och avlopp. Området inom detaljplan 
394 beräknas övertas av Roslagsvatten 
under 2020. Även spillvattnet från de södra 
och östra delarna av Rindö i områdena kring 
Grönviken leds till reningsverket i Rindö 
hamn, varav från ett 20-tal fastigheter som 
ligger utanför verksamhetsområdet men är 
anslutna på avtal. Reningsverket kan idag 
ta emot spillvatten för motsvarande 1700 
personekvivalenter (pe),  men har tillstånd för 
att byggas ut för att klara 2 000 pe.

Möjlighet att ansluta till den allmänna VA-
anläggningen
De antagna och pågående detaljplanerna, 
Rindö hamn etapp 1–3 kommer att kunna 
ansluta till allmänt VA. Innan ytterligare 
bostäder eller verksamheter planeras 
behöver kapaciteten för Rindö hamns 
reningsverk utredas. 

Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till 
den allmänna VA-anläggningen
VA-utbyggnaden i området ger en god 
kostnadstäckning med dagens taxa. En 
eventuell exploatering som överstiger 
reningsverkets kapacitet kommer innebära 
kostnader för att bygga ut reningsverket 
alternativt överföringsledningar till Blynäs. 
För en sådan utveckling krävs ytterligare 
utredningar.

Handlingsplan 
Eventuella befintliga fastigheter för småhus 
i Minedal och Petersberg som ännu inte har 
anslutits bör under normala förhållanden 
ges möjlighet att ansluta sig genom avtal. De 

fastigheter som idag är anslutna på avtal till 
den allmänna VA-anläggningen bör på sikt 
införlivas i verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten. 

En fortsatt inventering av enskilda avlopp 
bör planeras så att den sammanfaller med 
utbyggnadsplanen. Tillsyn av enskilda 
avloppsanläggningar kommer att utföras med 
5 års intervall.

Vid planering av VA-utbyggnaden görs en 
bedömning av om det finns behov av åtgärder 
för dagvattenhantering.
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Rindö smedja - 
utredningsområde
Behov av gemensamma VA-lösningar
I Rindö smedja, på öns västra sida, 
planeras en ny väg mellan Rindövägen och 
Skarpövägen för att öka trafiksäkerheten vid 
tillfarten till Skarpö. Inom området planeras 
också för nybyggnation av cirka 150 bostäder, 
varav flertalet i flerbostadshus.

Området ligger naturligt först för 
utbyggnaden av allmänt VA på västra 
Rindö. För att möjliggöra VA-utbyggnaden 
till Annedal, Rindöbaden, Karlshill och 
Mjöldammen behöver överföringsledningar 
för spillvatten dras från Skarpö som då 
passerar det område som omfattas av 
planprogrammet för Rindö smedja. Genom 
en exploatering av området möjliggörs en 
delfinansiering av dessa ledningar som 
annars skulle utebli.

Möjlighet att ansluta till den allmänna VA-
anläggningen
En huvudvattenledning från 1954 finns som 
ger möjlighet att ansluta området till allmän 
vattenförsörjning, men ledningen bör bytas 
ut i samband med utbyggnaden. Spillvatten 
från hela västra Rindö är planerad att ledas 
till Blynäs reningsverk via en pumpstation på 
Kammarholmen. 

Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till 
den allmänna VA-anläggningen
VA-utbyggnaden riskerar att inte få 
kostnadstäckning med dagens taxa. Om 
utbyggnaden når kostnadstäckning beror 
bland annat på exploateringsgrad och 

möjligheten att ta ut exploateringsbidrag.

Utbyggnaden innebär även vissa framtunga 
kostnader för framtida områden, Annedal, 
Rindöbaden, Karlshill och Mjöldammen.

Handlingsplan 
Hur vatten- och avloppsförsörjningen ska 
lösas ska tydliggöras i det planprogram som 
är under framtagande samt efterföljande 
detaljplan. Vid planering av VA-utbyggnaden 
görs en bedömning av om det finns behov av 
åtgärder för dagvattenhantering.
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Skarpö
Behov av gemensamma VA-lösningar
Ca 300 fastigheter med enskilda 
avloppsanläggningar på Skarpö inventerades 
2013 och bedömdes ha behov av allmän 
VA-försörjning. Av dessa har majoriteten av 
fastigheterna belägna inom detaljplaneetapp 
1 och 2 getts möjlighet att ansluta sig till 
allmänt VA. Utsläpp från de återstående 
enskilda avloppen belastar huvudsakligen 
Rindösundet (mycket känsligt vattenområde) 
och VA-utbyggnaden pågår. 

Möjlighet att ansluta till den allmänna VA-
anläggningen
Skarpö försörjs med dricksvatten 
via Stegesund och ansluts till Blynäs 
avloppsreningsverk via en pumpstation på 
Kammarholmen och vidare via en sjöledning.

Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till 
den allmänna VA-anläggningen
VA-utbyggnaden i området bedöms inte få 
kostnadstäckning med dagens taxa.

Handlingsplan 
Anslutning av området pågår och beräknas 
vara klar 2020 och området tas successivt in i 
verksamhetsområdet.

Kammarholmen kommer inte att tas in i 
verksamhetsområdet men fastigheterna 
kommer att ges möjlighet att ansluta sig 
till den allmänna anläggningen som en 
samfällighet, via avtal.
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Stegesund
Behov av gemensamma VA-lösningar 
Stegesund med Hästholmen inräknat 
ligger i Norra Vaxholmsfjärden (känsligt 
vattenområde) och i Kodjupet (känsligt 
vattenområde), östra delen av Stegesund 
gränsar mot Trälhavet (mindre känsligt 
vattenområde).

Stegesunds enskilda avlopp inventerades 
2010 och en uppföljning kommer att ske 
tidigast 2020. Av ca 70 enskilda avlopp är ca 
70 % underkända. En stor del av avloppen är 
äldre wc-infiltrationer. Inom vissa fastigheter 
finns förutsättningar att ordna fungerande 
enskilda avlopp, medan andra fastigheter 
behöver gemensamma VA-lösningar. De 
två allmänna trekammarbrunnarna har 
nyligen bytts ut. På Hästholmen har ett 
mindre lokalt reningsverk anlagts som 
kommer vara i drift till dess att allmänt VA 
byggs ut. På Stegesund har den tidigare 
trekammarbrunnen bytts ut mot en ny 
pumpstation som utgör den långsiktiga 
lösningen för hela öns spillvattenhantering 
och som ansluter till en sjöledning via Skarpö 
vidare till Blynäs.  

Möjlighet att ansluta till den allmänna VA-
anläggningen
Huvudvattenledningen som passerar 
Stegesund har till uppgift att försörja 
Rindö med dricksvatten, men den erbjuder 
samtidigt en möjlighet att försörja 
Stegesund. Ledningen är gammal och 
behöver snart bytas ut. I samband med 
det planeras avloppsreningsverket på 
Hästholmen att ersättas av en pumpstation 

och en huvudledning över ön som ansluts 
till pumpstationen på Stegesunds östra sida, 
vilket innebär att de ca 20 personer som idag 
är anslutna till det mindre reningsverket 
istället ansluts till Blynäs. Huvudledningen 
kommer också att skapa förutsättningar för 
att ansluta öns övriga fastigheter. 

Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till 
den allmänna VA-anläggningen
VA-utbyggnaden i området bedöms inte få 
kostnadstäckning med dagens taxa eftersom 
alla transporter till och från ön måste ske 
via båt, samtidigt saknas väg på ön. Särtaxa 
bör utredas närmare för öar utan bro- eller 
färjeförbindelse. En frivillig anslutning för 
gemensamhetsanläggningar som tidigare har 
diskuterats ses inte längre som ett lämpligt 
alternativ på grund av den kostsamma 

utbyggnaden, utan hela ön bör tas in i 
verksamhetsområdet samtidigt.

Handlingsplan
Ur miljösynpunkt har anslutning av 
fastigheterna hög prioritet, men det finns 
förutsättningar att lösa detta med enskilda 
anläggningar i avvaktan på att allmänt 
VA byggs ut i området. Vid planering av 
VA-utbyggnaden görs en bedömning 
av om det finns behov av åtgärder för 
dagvattenhantering. SRMH kan i avvaktan 
på en utbyggnad komma att ålägga 
fastighetsägare med uttjänta enskilda 
anläggningar att åtgärda dessa.  

SRMH planerar att utföra tillsyn av enskilda 
avlopp med 5-10 års intervall beroende på typ 
av avloppslösning.

Stegesund
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Södra Resarö - 
utredningsområde
Behov av gemensamma VA-lösningar
Den större delen av bebyggelsen på Resarö 
ligger inom VA-verksamhetsområdet. Ett 50-
tal fastigheter har fortfarande enskilt VA, t.e.x. 
enklare fritidshus eller obebyggda fastigheter. 
Tillsyn har utförts 2011 och 2016.  Vid Storäng 
pågår VA-utbyggnad och dessa fastigheter 
kommer inom kort att kunna anslutas till 
den allmänna anläggningen, i Engarn finns 
drygt 10 fastigheter som har enskilt avlopp. 
Områdena ligger strandnära och utsläpp från 
dessa belastar Kodjupet som klassas som 
en känslig recipient. Ytterligare en handfull 
fastigheter på Resarö och intilliggande holmar 
har enskilt avlopp. Ny bebyggelse är planerad 
till den centrala delen av Resarö (Resarö 
mitt) inom befintligt verksamhetsområde. 
Enligt den av kommunfullmäktige antagna 
översiktsplanen, Vaxholm 2030, har stora 
delar av södra Resarö (Engarn och Killingen) 
pekats ut som utredningsområde för bostäder 
och verksamheter.

Dagvatten från Resarö belastar i söder 
Kodjupet (känsligt vattenområde), i öst- 
nordlig riktning Trälhavet (mindre känsligt 
vattenområde) och västerut Överbyfjärden 
(känsligt vattenområde). Längst västerut 
på Resarö ligger väg 274, detta område 
gränsar till den del av Tallaröfjärden (känsligt 
vattenområde) som kallas Kullösundet. 
Kullösundet är utpekat som ett känsligt 
vattenområde. Väg 274 löper vidare längs den 
södra delen av norra Bogesund och passerar 
nära Nibbleviken, som är utpekad som en 
viktig vik i Tallaröfjärden.  

Möjlighet att ansluta till den allmänna VA-
anläggningen  
Norra delen av Resarö tillsammans med 
planerad förtätning inom verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten ryms idag inom 
befintlig kapacitet. Norra delen av Killingen 
kan i framtiden anslutas mot Margretelunds 
avloppsreningsverk i Österåker. Spillvatten 
från södra delen av Killingen, Engarn 
och Storäng kommer att ledas till en ny 
pumpstation vid Storäng som är under 
byggnation. Pumpstationen vid Resarö Marina 
är idag hårt belastad och ska avlastas genom 
att sjöledningen som idag går hela vägen till 
Blynäs avloppsreningsverk i stället går till den 
nya pumpstationen vid Storäng som sedan 
pumpar vidare till Blynäs reningsverk. Nya 
sjöledningar för spillvatten kommer på sikt 
att behöva läggas mellan Storäng och Blynäs 
för att klara kapaciteten när fler ansluts. 
Dricksvattendistributionen till området är god.

Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till 
den allmänna VA-anläggningen
VA-utbyggnaden i området bedöms kunna 
få kostnadstäckning med dagens taxa, dels 
eftersom huvudledningsnätet är utbyggt i 
närområdet, dels eftersom området utgörs 
av exploateringar och det finns möjlighet att 
planera klokt och söka medfinansiering av 
berörda exploatörer.

Handlingsplan 
Fastigheter inom verksamhetsområdet som 
har enskilt avlopp ska snarast ansluta till 
den allmänna anläggningen. För Storäng 
pågår VA-utbyggnad. För samtliga områden 
där nya bostäder och verksamheter planeras 
bör det ställas krav på anslutning till allmän 
VA-försörjning. SRMH planerar att fortsätta 
utföra tillsyn av enskilda avlopp med 5–10 års 
intervall beroende på typ av avloppslösning.

Södra Resarö
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är 161 åretruntbostäder (2018). Ett antal 
fastighetsägare har tidigare organiserat sig 
i en förening, TVA, som har drivit en egen 
utredning om framtida VA-försörjning. 

Möjlighet att ansluta till den allmänna VA-
anläggningen
På Tynningö har en större utredning gjorts i 
privat regi där lokala och centrala lösningar 
har jämförts med varandra. Slutsatsen var att 
en anslutning till kommunens allmänna VA-
anläggning skulle vara det kostnadsmässigt 
bästa alternativet över tid.  En anslutning 
av Tynningö kommer att ske i etapper. 
Preliminära delområden har identifierats 
men utformningen behöver samordnas med 
öns övriga behov av samhällsplanering och 
områdena bör definieras i översiktsplanen. 
Vid planeringen behöver även Skogsö och 
Ramsö beaktas.

Vad som blir den bästa tekniska lösningen 
beror på en rad andra beslut, dock 
innebär alla alternativ stora investeringar. 
Vattenförsörjning kan ske via Rindö eller via 
Vaxön. En vattenledning från Karlsudd är 
också möjlig men ger inte tillräcklig kapacitet 
för hela behovet på Tynningö, Ramsö och 
Skogsö. Mer än en vattenledning kan komma 
att behövas. Spillvattnet skulle kunna ledas 
via Furusund till Blynäs reningsverk, men 
det finns även anledning att titta vidare på 
avloppsreningsverken i Rindö hamn och 
på Karlsudd. Ett lokalt reningsverk på ön 
skulle kunna vara kostnadseffektivt i ett 
investeringsskede, men driftkostnader över 
tid behöver utredas närmare. Att ansluta 
Tynningö via Värmdö har tidigare diskuterats, 

Tynningö
Behov av gemensamma VA-lösningar
Tynningö består av flera mindre samhällen 
och områden med olika förutsättningar 
och behov. Södra delen av Tynningö 
angränsar mot Torsbyfjärden (mindre 
känsligt vattenområde), västerut 
ligger Askrikefjärden (mindre känsligt 
vattenområde) och angränsar i norr 
mot Södra Vaxholmsfjärden (känsligt 
vattenområde). Tynningömaren betraktas 
som ett särskilt skyddsvärt vattenområde. 
Enligt en grundvattenutredning från 
2008 är grundvattentillgångarna ojämnt 
fördelade. På vissa delar av ön är det 
problem med saltvatteninträngning i 
borrade dricksvattenbrunnar. Ett mindre 
antal fastighetsägare löser därför sin 
dricksvattenförsörjning med avsaltning av 
sjövatten. En framtida ökad omvandling till 
permanentboende kommer att öka bristen på 
grundvatten av god kvalitet. Vattentillgången 
är inte tillräcklig för alla permanentbebodda 
fastigheter på ön. 

Områden med jordar lämpliga för infiltration 
av avloppsvatten är relativt små och 
utspridda över ön. På Tynningö finns ca 630 
enskilda avlopp, varav ca en tredjedel utan 
wc, en tredjedel med wc till sluten tank och 
en tredjedel med wc-rening. Ca 60 % av 
de enskilda avloppen utdömdes under en 
inventering 2008–2009. Många har åtgärdats 
senaste åren eller är på gång att åtgärdas 
och ca 75 % av avloppsanläggningarna 
bedöms i dagsläget uppfylla ställda 
reningskrav. Uppföljande tillsyn utfördes 
2018–2019. Av Tynningös 689 småhustomter 

men utmaningar med samordnad 
samhällsplanering och begränsad eller ingen 
ekonomisk fördel har gjort att detta alternativ 
har valts bort.

Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till 
den allmänna VA-anläggningen
VA-utbyggnaden i området bedöms inte få 
kostnadstäckning med dagens taxa eftersom 
ön kräver långa överföringsledningar, 
långa ledningssträckor och ön utgörs av en 
svårarbetad geografi. Särtaxa bör utredas 
men är inte en självklar möjlighet.

Handlingsplan 
Tynningö har hittills inte varit ett prioriterat 
område för VA-utbyggnad. Hur vatten-
och avloppsförsörjningen ska lösas ska 
tydliggöras i översiktsplanen som är under 
framtagande. SRMH planerar att fortsätta att 
utföra tillsyn av enskilda avlopp med 5–10 års 
intervall beroende på typ av avloppslösning.
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Vaxön - utredningsområde
Behov av gemensamma VA-lösningar
Vaxön gränsar i söder mot Södra 
Vaxholmsfjärden, i norr mot Norra 
Vaxholmsfjärden samt i väster mot 
Tallaröfjärden. Alla tre klassas som känsliga 
recipienter. I stort sett all bebyggelse på 
Vaxön, med undantag för Eriksö i väster, 
ligger inom verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten. Utbredningen av 
verksamhetsområde för dagvatten är inte lika 
stor. Utanför verksamhetsområdet, på Eriksö, 
finns en kommunal fastighet med anslutning 
till allmän VA-försörjning. Enligt gällande 
detaljplan kan fastigheten bebyggas med 
vandrarhem och scoutstuga.

En översiktlig jämförelse mellan utsläppen 
från Blynäs reningsverk och utsläppen från 
dagvatten på Vaxön visar att dagvattnet tillför 
recipienten fosfor i samma storleksordning 
som reningsverket.

Enligt den kommunövergripande 
översiktsplanen ska Vaxön förstärkas som 
kommunens tyngdpunkt för bostäder, 
arbetsplatser och service. Hela Vaxön (utom 
Eriksö) är utpekat som utredningsområde 
för bostäder och verksamheter. Det innebär 
en ökning av bebyggelsen på Vaxön vilket 
ställer krav på att kapaciteten i Blynäs 
avloppsreningsverk utökas. I dagsläget antas 
bebyggelseutvecklingen på Vaxön omfatta ca 
550–700 nya bostäder. Utvecklingen innebär 
att även dagvattenhanteringen och dess 
påverkan på recipienterna behöver ses över 
och åtgärdas.

Möjlighet att ansluta till den allmänna VA-
anläggningen
Det är inte fullt utrett om de exploateringar 
som kommunen planerar kräver 
förstärkningar av ledningsnätet. En 
spillvattenmodell tas nu fram som får visa 
var sådana eventuella behov finns, men den 
generella bedömningen är att en hel del 
investeringar krävs för att möjliggöra den 
planerade förtätningen. Samma sak gäller 
dagvatten.

Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till 
den allmänna VA-anläggningen
Anslutning av fler fastigheter eller av 
fastigheter som förtätas bedöms generellt få 
kostnadstäckning med dagens taxa eftersom 
både huvudledningar och lokala VA-nät 
är utbyggt för hela ön och kostnaden per 
anslutande bostadsenhet är låg. Om det finns 
behov av att förstärka vissa ledningssträckor 

kommer kostnadstäckningen dock att 
bli sämre. Den spillvattenmodell som 
nu tas fram får visa var och i vilken 
omfattning planerade exploateringar kräver 
förstärkningar av ledningsnätet.

Handlingsplan
All tillkommande bebyggelse i eller i 
närheten av nuvarande verksamhetsområde 
ska anslutas till den allmänna VA-
anläggningen. Detta gäller bland annat 
den planerade bebyggelsen vid Norrberget 
och andra pågående detaljplaner. Om det 
byggs ett vandrarhem eller en scoutstuga 
på Eriksö behöver huvudmannaskapet 
för det befintliga ledningsnätet ses över. 
Vid planering av VA-utbyggnaden görs en 
bedömning av om det finns behov av åtgärder 
för dagvattenhantering.
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Övriga öar och områden
Behov av gemensamma VA-lösningar
På Pukholmen och Lillholmen finns 
ca 15 fastigheter med enskilda 
avloppsanläggningar som har tillgång 
till sommarvatten med anslutning till 
det allmänna ledningsnätet. Vattnet i 
Rindösundet (mycket känsligt vattenområde) 
är avskärmat från Trälhavet (mindre känsligt 
vattenområde) genom en stensättning vid 
dessa holmar. Det innebär att avloppet 
från vissa fastigheter belastar Rindösundet 
och andra belastar Trälhavet, beroende 
på marklutning och fastigheternas läge på 
öarna. 

Rågholmen utgörs av en fastighet med nytt 
enskilt avlopp och anslutning till allmän 
vattenförsörjning via Stegesund.

I Trälhavet (mindre känslig) ligger Moholmen, 
Lilla och Stora Rönnholmen. I Askrikefjärden 
(mindre känsligt vattenområde) ligger 
många öar som har en eller flera fastigheter: 
Tobaksgrundet, Notholmen, Stora 
Vasholmen, Stora Getfoten, Kalvholmen, 
Granholmen, Edlunda, Furuholmen, 
Norra och Södra Idskär och Risholmen. I 
Torsbyfjärden (mindre känsligt vattenområde) 
ligger Bergholmen. I Södra Vaxholmsfjärden 
(känsligt vattenområde) ligger Stora och Lilla 
Ekholmen, Fårholmen och Bastugrundet. I 
Solöfjärden (mindre känsligt vattenområde) 
ligger Getholmen, Fårholmen, Knutsholmen 
och Hästholmen. Fastigheterna på öarna 
nyttjas som fritidsboende med några få 
undantag. En inventering av de enskilda 
avloppen 2010 visade att många av 

avloppsanläggningarna (ca 80 %) var i  dåligt 
skick. Efter åtgärder bedöms i nuläget ca 
60-70 % av avloppsanläggningarna klara 
reningskraven. Uppföljande tillsyn kommer 
att utföras under 2019 för att öka andel 
godkända avlopp.

Bogesundslandet är ett stort naturområde 
med en yta som motsvarar halva 
kommunen. Området ägs till stor del av 
Statens Fastighetsverk. Inom området 
finns Karlsudd, Bogesunds slott och 
vandrarhem, några campingplatser, en 
golfbana och några gårdar, mindre byar samt 
utspridda fritidshus. Karlsudd är anslutet 
till allmän VA-försörjning sedan 2006 med 
en vattenledning från Vaxön och ett lokalt 
avloppsreningsverk. Vandrarhemmet är 
anslutet till systemet sedan 2011. Totalt finns 
ca 90 enskilda avlopp, många glest utspridda 
över området. Tillsyn har utförts 2017. Ett 
20-tal avlopp visade sig ha brister som ska 
åtgärdas.

Möjlighet att ansluta till den allmänna VA-
anläggningen
Övriga delar av Vaxholm bedöms inte kunna 
anslutas till den allmänna VA-anläggningen 
till en rimlig kostnad. Skulle utvidgning av 
verksamhetsområde trots detta bli nödvändig 
kommer det med stor sannolikhet att bli 
nödvändigt att tillämpa särtaxa i dessa 
kommundelar. 

Ekonomiska förutsättningar för att ansluta till 
den allmänna VA-anläggningen
Inga ekonomiska bedömningar har gjorts.

Handlingsplan
I första hand bör fortsatta enskilda eller 
mindre gemensamma lösningar eftersträvas. 
SRMH planerar att fortsätta att utföra tillsyn 
av enskilda avlopp med 5-10 års intervall 
beroende på typ av avloppslösning.
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Det finns åtgärder som kan eller behöver 
göras för att utveckla kommunens VA-
anläggning och VA-verksamhet. Aktiviteter 
som är integrerade i verksamheten och sker 
löpande framgår inte av handlingsplanen, 
utan handlingsplanen anger sådana 
aktiviteter som är mer av engångskaraktär/
milstolpar.

Aktivitet Motiv Tidsplan Ansvarig

Verka för den bästa lösningen 
för att utöka Vaxholms stads 
kapacitet när det gäller 
avloppsrening.

För att möjliggöra anslutning av nya och 
befintliga bostäder och verksamheter och 
verka för att nå miljökvalitetsnormerna 
2027 genom en minskad belastning 
av övergödande ämnen på kust- och 
sjövatten.

2023 Roslagsvatten

Följa, delta i och utveckla arbetet 
som utgår från den regionala 
vattenförsörjningsplanen.

För att säkra Vaxholms vattentillgång i ett 
långsiktigt perspektiv.

löpande Roslagsvatten

Ta fram en nödvattenplan. För att tydliggöra vilka funktioner i 
Vaxholm som vid en akut situation 
behöver bli försörjda med nödvatten, 
vilken kapacitet som finns,  förbereda 
lämpliga platser för placering av tankar, 
och klargöra vem som gör vad så att 
kommunen som helhet står väl rustad vid 
en kris.

2019 - 
2020

Roslagsvatten

Utöka Roslagsvattens 
vattenmodell till att inkludera 
Vaxholms stads planer för 2028 
och 2038.

För att veta vilka åtgärder som behöver 
vidtas i vattenledningsnätet för att klara 
den planerade utbyggnationen.

2019 - 
2020

Roslagsvatten

Färdigställa spillvattenmodellen 
för Vaxholms spillvattennät.

För att veta vilka åtgärder som behöver 
vidtas i spillvattennätet för att klara den 
planerade utbyggnationen.

2019 - 
2020

Roslagsvatten

Ta fram dagvattenmodell för 
Vaxöns dagvattennät.

För att veta vilka åtgärder som behöver 
vidtas i dagvattennätet för att klara den 
planerade utbyggnationen.

2020 - 
2021

Roslagsvatten

Ta fram en långsiktig 
förnyelseplan.

För att säkra en långsiktigt hållbar 
allmän VA-anläggning och en förutsägbar 
taxeutveckling.

2019 - 
2020

Roslagsvatten

Utreda hur belastningen 
ser ut för Rindö hamns 
avloppsreningsverk.

För att avgöra vilken kapacitet som 
kvarstår för att ansluta ytterligare 
bostäder och verksamheter.

2019 - 
2020

Roslagsvatten

Tabell 3. Handlingsplan

BILAGA 3. HANDLINGSPLAN
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Aktivitet Motiv Tidsplan Ansvarig

Utreda kompletterande  
reservvattenlösningar i form 
av t.ex. vattentorn inom 
Roslagsvattens geografiska 
område.

För att säkra Vaxholms vattentillgång 
vid en kris kan lokala lösningar 
behöva komplettera Norrvattens 
reservvattensystem.

2020 VAXAB

Utreda vad som kan utgöra 
lämpliga kretsloppslösningar för 
Vaxholms kommun.

För att möjliggöra en bättre 
resurshushållning av vatten och 
näringsämnen.

2020 VAXAB
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§6 Annedal, Rindöbaden, 
Mjöldammen och Karlshill

Utredning Björkudden, Skarpö

§6 Edholmaöarna

Exploatering Norra Bogesund

Utredning Norra Rindö

§6 Ramsö och Skogsö

Exploatering Rindö hamn med omgivningar

Exploatering Rindö smedja

§6 Stegesund

Exploatering Södra Resarö

§6 Tynningö

Exploatering Vaxön

1. Med §6-område avses ett område för vilket kommunen enligt lagen om allmänna vattentjänster har en skyldighet att ordna vatten och avlopp.

Taxan bedöms ge ett 
överskott

Utbyggnaden riskerar att ha vissa kostnader som inte täcks/får täckas 
med taxan

Osäker/ännu möjlighet att 
påverka

Neutralt, eller taxan  
bedöms täcka utbyggnaden 

Utbyggnaden har betydande kostnader som inte täcks/får täckas med 
taxan

BILAGA 4. BEDÖMNING AV UTBYGGNADSKOSTNADER I OLIKA OMRÅDEN KOPPLAT TILL OLIKA PARAMETRAR
Kostnaden för VA-utbyggnaden i ett område påverkas av många olika parametrar. Här har gjorts en ansats att för varje område bedöma om en viss 
parameter riskerar att påverka taxan på ett positivt eller negativt sätt. De olika parametrarna är inte självklart jämförbara med varandra utan det kan i 
vissa fall räcka med en röd eller gul parameter för att taxan ska påverkas negativt, vilket framgår på s. 23. Bedömningen är gjord utifrån 2019 års va-taxa.
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-06-04

Änr KS 2020/115.605
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 74 Måltidspolicy i Vaxholms stad

Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta
Måltidspolicy antas med tillägget att ambitionen att ha ändamålsenliga tillagningskök i nära anslutning 
till serveringen, skall gälla även i de särskilda boenden för äldre som planeras. 

Punkt 3 under Hållbar i policyn ”öka mängden ekologiska, svenska och närproducerade  livsmedel” 
ändras till ”öka andelen ekologiska, svenska och närproducerade  livsmedel”.

Ärendebeskrivning
Måltiden är en naturlig och integrerad del i Vaxholms stads alla verksamheter. Tillsammans arbetar vi 
mot en hållbar framtid enligt Agenda 2030. Alla matgäster i kommunen erbjuds goda måltider som 
bidrar till hälsa, värdighet och välbefinnande. Dagligen serverar kommunen anpassade, säkra och 
näringsriktiga måltider i en lugn och trivsam måltidsmiljö som lockar alla sinnen. 

Måltidspolicyn innehåller en gemensam inledning och syfte och är sedan uppdelad i två delar; 
måltidskvalitet i förskola och skola samt måltidskvalitet i vård och omsorg.

Måltidspolicyn anger inriktning, grunder och värderingar som styr verksamheternas arbete för en 
likvärdig och bra måltidskvalitet. För att kunna säkerställa kvalitet och en helhetssyn på måltider med 
matgästen i centrum använder sig Vaxholms stad av Livsmedelsverkets måltidsmodell som består av 
följande pusselbitar; god, trivsam, näringsriktig, säker, hållbar och integrerad.

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har getts tillfälle att yttra sig om policyn.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att policyn ska antas enligt förvaltningens förslag och 
socialnämnden föreslår att policyn ska antas med tillägget att ambitionen att ha ändamålsenliga 
tillagningskök i nära anslutning till serveringen, skall gälla inte bara inom skola och barnomsorg utan 
även i de särskilda boenden för äldre som planeras.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta att måltidspolicyn antas 
med föreslaget tillägg från socialnämnden om att ambitionen att ha ändamålsenliga tillagningskök i nära 
anslutning till serveringen, skall gälla även i de särskilda boenden för äldre som planeras.

Anders Garstål (S) och Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) instämmer i  ordförandens yrkande.

Sara Strandberg (V) yrkar att punkt 3 under Hållbar i policyn ”öka mängden ekologiska, svenska och 
närproducerade  livsmedel” ändras till ”öka andelen ekologiska, svenska och närproducerade  
livsmedel”.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandena.

Handlingar
Protokollsutdrag BUN 2020-05-25/§ 52
Tjänsteutlåtande, Margareta Andersson, 2020-05-12
Måltidspolicy Vaxholms stad 
Beslut SN 2020/§40
Tjänsteutlåtande, Camilla Lundholm, 2020-05-07 
Reservation Moderaterna SN 2020-05-26/§ 40 
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Protokoll
2020-06-04

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Camilla Lundholm, sf

Margareta Andersson, uf

För kännedom: Rektorer grundskolan, rektorer@vaxholm.se 
Rektorer förskolan, forskolechefer@vaxholm.se 
Madeleine Larsson, hållbarhetschef, madeleine.larsson@vaxholm.se 
Marie Wiklund, kommunchef, marie.wiklund@vaxholm.se 
Ulrika Strandberg, utbildningschef, ulrika.strandberg@vaxholm.se
Verksamhetschefer vård- och omsorg. 
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-05-25

Änr BUN 2020/111.605
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 52 Måltidspolicy

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta:
Måltidspolicy antas. 

Ärendebeskrivning
Från 1 januari 2016 organiserade utbildningsförvaltningen måltiderna i måltidsenheten. Syftet är att 
enheten ska ansvara för samtliga måltider inom förskola och skola. Det saknas dock ett tydligt 
styrdokument för verksamhetens uppdrag. Den tidigare kostpolicyn antagen i barn- och 
utbildningsnämnden 2012 är ett inaktuellt styrdokument.

Måltiden är en naturlig och integrerad del i Vaxholms stads alla verksamheter. Tillsammans arbetar vi 
mot en hållbar framtid enligt Agenda 2030. Alla matgäster i kommunen erbjuds goda måltider som 
bidrar till hälsa, värdighet och välbefinnande. Dagligen serverar kommunen anpassade, säkra och 
näringsriktiga måltider i en lugn och trivsam måltidsmiljö som lockar alla sinnen. 

Måltidspolicyn anger inriktning, grunder och värderingar som styr verksamheternas arbete för en 
likvärdig och bra måltidskvalitet. För att kunna säkerställa kvalitet och en helhetssyn på måltider med 
matgästen i centrum använder sig Vaxholms stad av Livsmedelsverkets måltidsmodell som består av 
följande pusselbitar; god, trivsam, näringsriktig, säker, hållbar och integrerad.

Framtagandet av policyn har gjorts i projektform av extern resurs under ledning av kostchef. Den består 
av en övergripande del som anpassats till verksamheterna förskola och skola. Det sammanställda 
materialet har skickats på remiss till kommunchef, hållbarhetschef, rektorer i förskolan och skolan. Vård 
och omsorg har en motsvarande anpassning utformad utifrån deras ansvarsområden. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.  

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Margareta Andersson, 2020-05-12

Måltidspolicy för Utbildningsförvaltningen. 

Bilaga till Måltidspolicyn: Skolledarens checklista, stöd och inspiration från Livsmedelverket och 
Skolverket.

Kopia på beslutet till
För kännedom: Rektorer grundskolan, rektorer@vaxholm.se 

Rektorer förskolan, forskolechefer@vaxholm.se 
Madeleine Larsson, hållbarhetschef, madeleine.larsson@vaxholm.se 
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Tjänsteutlåtande
2020-05-07

Änr BUN 2020/111.605
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Måltidspolicy

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 

Måltidspolicy antas. 

Ärendebeskrivning
Från 1 januari 2016 organiserade utbildningsförvaltningen måltiderna i måltidsenheten. Syftet är att 
enheten ska ansvara för samtliga måltider inom förskola och skola. Det saknas dock ett tydligt 
styrdokument för verksamhetens uppdrag. Den tidigare kostpolicyn antagen i barn- och 
utbildningsnämnden 2012 är ett inaktuellt styrdokument.

Måltiden är en naturlig och integrerad del i Vaxholms stads alla verksamheter. Tillsammans 
arbetar vi mot en hållbar framtid enligt Agenda 2030. Alla matgäster i kommunen erbjuds goda 
måltider som bidrar till hälsa, värdighet och välbefinnande. Dagligen serverar kommunen 
anpassade, säkra och näringsriktiga måltider i en lugn och trivsam måltidsmiljö som lockar alla 
sinnen. 

Måltidspolicyn anger inriktning, grunder och värderingar som styr verksamheternas arbete för 
en likvärdig och bra måltidskvalitet. För att kunna säkerställa kvalitet och en helhetssyn på 
måltider med matgästen i centrum använder sig Vaxholms stad av Livsmedelsverkets 
måltidsmodell som består av följande pusselbitar; god, trivsam, näringsriktig, säker, hållbar och 
integrerad.

Framtagandet av policyn har gjorts i projektform av extern resurs under ledning av kostchef. 
Den består av en övergripande del som anpassats till verksamheterna förskola och skola. Det 
sammanställda materialet har skickats på remiss till kommunchef, hållbarhetschef, rektorer i 
förskolan och skolan. Vård och omsorg har en motsvarande anpassning utformad utifrån deras 
ansvarsområden. 

Utbildningsförvaltningen
Margareta Andersson
Kostchef
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Tjänsteutlåtande
2020-05-07

Änr BUN 2020/111.605
2 av 2

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Margareta Andersson, 2020-05-12

Måltidspolicy för Utbildningsförvaltningen. 

Bilaga till Måltidspolicyn: Skolledarens checklista, stöd och inspiration från Livsmedelverket och 
Skolverket.

Kopia på beslutet till:

För kännedom: Rektorer grundskolan, rektorer@vaxholm.se 
Rektorer förskolan, forskolechefer@vaxholm.se 
Madeleine Larsson, hållbarhetschef, madeleine.larsson@vaxholm.se 
Marie Wiklund, kommunchef, marie.wiklund@vaxholm.se 
Ulrika Strandberg, utbildningschef, ulrika.strandberg@vaxholm.se 
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Inledning 

Måltiden är en naturlig och integrerad del i Vaxholms stads alla verksamheter. Tillsammans 
arbetar vi mot en hållbar framtid enligt Agenda 2030. Alla matgäster i kommunen erbjuds 
goda måltider som bidrar till hälsa, värdighet och välbefinnande. Dagligen serverar 
kommunen anpassade, säkra och näringsriktiga måltider i en lugn och trivsam måltidsmiljö 
som lockar alla sinnen.
 

Syfte
Måltidspolicyn anger inriktning, grunder och värderingar som styr verksamheternas arbete 
för en likvärdig och bra måltidskvalitet. För förskolans och skolans del så ingår måltiden 
som en del av utbildningen och omfattas bland annat av skollagens bestämmelser 
(2010:800) liksom allmänna råd. Mat och måltider för vård och omsorg vänder sig till 
hemtjänstverksamheter, äldreboenden och LSS-verksamheter som omfattas av 
socialtjänstlagen (2001:453) och allmänna råd. Måltidskvalitet följs upp och utvecklas genom 
systematiskt kvalitetsarbete. Övriga styrande dokument är

 Nordiska ministerrådets nordiska näringsrekommendationer (NNR) 
 EU:s livsmedelslagstiftning, EU:s förordning (EG) nr 178/2002
 Livsmedelsverkets måltidsråd (förskola, skola, äldreomsorg och omsorg)
 Vaxholms stads policy för inköp och upphandling
 Vaxholms stads hållbarhetsmål baserat på Agenda 2030

Måltidskvalitet

För att kunna säkerställa kvalitet och en helhetssyn på måltider med matgästen i centrum 
använder sig Vaxholms stad av Livsmedelsverkets Måltidsmodell (2020).1 Den består av sex 
pusselbitar där varje måltid ska vara: 

 god
 trivsam
 näringsriktig
 säker
 hållbar
 integrerad

1 Livsmedelsverkets Måltidsmodell bygger på den teoretiska modellen Five Aspects Meal Model (FAMM), en 
övergripande styrmodell utvecklad vid Örebro universitet med utgångspunkt i matgästens behov utifrån 
aspekterna: rummet, mötet, maten (och drycken), styrsystemet och stämningen.  
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Måltidskvalitet i förskola och skola 
Måltider i förskola och skola ska vara kostnadsfria. Maten ska främja barns och elevers goda 
matvanor, likvärdig hälsa och kunskaper om hållbar utveckling. Måltiden ska locka alla 
sinnen och väcka nyfikenhet för att bredda smakpreferenser och intresse för mat i en tidig 
ålder för en hållbar och hälsosam livsstil.

 
                     Goda måltider

Goda och hälsosamma måltider som barn och elever tycker om 
kräver kvalitativa råvaror samt vällagad mat från grunden av 
kompetent, lyhörd och engagerad personal.   

I Vaxholms stad arbetar vi för att:

 laga god och hälsosam mat från grunden av bra råvaror för att vidga barns och 
elevers smak och preferenser

 främja yrkeskompetens med god kunskap om råvaror, menyplanering och 
tillagningsmetoder

 begränsa varmhållningstiden i syfte att bibehålla god hygien, säkerhet, kvalitet och 
smaklig måltid 

 anpassa menyerna och måltidsmiljöerna efter säsong och högtider
 inte servera sötade livsmedel och dryck i förskola och skola2

 erbjuda matgäster med allergi och överkänslighet lika möjligheter till positiva 
måltidsupplevelser som övriga gäster.

Trivsamma måltider
Varje enskild förskola och skola har i samverkan med måltidsenheten 
i uppdrag att skapa en positiv måltidsupplevelse för alla barn och 
elever. Det innebär en trygg och trivsam måltidsmiljö med möjlighet 
till social samvaro. Alla matgäster ska känna sig välkomna. 

I Vaxholm stad arbetar vi för att:

 alla barn och elever kan äta i lugn och ro i en trygg miljö (minst 20 minuter per 
måltid)  

 skapa tydliga trivselregler som är utformade i samråd med barn, elever, pedagoger 
och måltidspersonal

 bidra till ett positivt och respektfullt bemötande i matsalen med utgångspunkt i 
kommunens värdegrund:  Samspel, Engagemang, Respekt (SER)

2 Vissa undantag kan förekomma vid högtider.
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 hålla nere ljudnivån med hjälp av ljuddämpande åtgärder, rumsavdelare och hög 
vuxennärvaro 

 skapa ett bra flöde runt bufféserveringarna i matsalarna för kortare kötid, minskad 
trängsel och en lugn miljö.

                Integrerade måltider
Matsalen är en social och kulturell mötesplats som ger barn och 
elever möjligheter till att lära, erfara och förstå olika kulturer, 
värderingar och livsvillkor vilket är en viktig del i förskolans och 
skolans läroplaner. Måltiden är en arena som kan användas för 
ämnesövergripande arbetssätt där olika ämnen möts. Vidare kan 

måltiden nyttjas som ett pedagogiskt verktyg för att utbilda barn och elever i 
en hållbar och hälsosam livsstil. 

I Vaxholm stad arbetar vi för att:

 få en schemalagd och regelbunden lunch i minst 20 minuter vid bordet mellan 
klockan 11 och 13

 göra barnen/eleverna delaktiga genom exempelvis elev-/matråd, enkäter och praktik
 etablera en samsyn om vad en pedagogisk måltid innebär (tillsyn, undervisning och 

relationsbyggande)
 tillgängliggöra menyerna i förväg för barn, elever och vårdnadshavare
 vuxna äter pedagogisk måltid tillsammans med barnen/eleverna
 informera vårdnadshavare om måltidernas betydelse
 involvera måltidspersonalen i förskolans och skolans dagliga verksamhet.

  Näringsriktiga måltider
Näringsriktiga och hälsosamma måltider serveras i förskolan och 
skolan för att alla barn och elever ska växa, utvecklas och ha 
kraft för att kunna delta i undervisningen. Menyerna ska 
anpassas efter de olika behov som finns i förskola och skola. Bra 
matvanor grundläggs genom måltiderna och de livsmedel som 
menyerna innehåller. Måltiden ska gynna hälsan nu och i 
framtiden. 

I Vaxholms stad arbetar vi för att:

 följa de nordiska näringsrekommendationerna (NNR), Livsmedelsverkets råd samt 
skollagen (10 kap. 10 §)

 servera måltiderna i förskolan med 2-2,5 timmars mellanrum och för att täcka 60–70 
procent av dagsbehovet för energi och näringsämnen 

 servera måltiderna i skolan med 2,5-3 timmars mellanrum och för att täcka 30–40 
procent av dagsbehovet för energi och näringsämnen

 aktualisera medarbetares kunskaper om näringsriktig mat 
 ha ändamålsenliga tillagningskök i nära anslutning till serveringen
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 organisera skolkafeterior så att de inte konkurrerar med elevernas tid under lunchtid.

Hållbara måltider 
Agenda 2030 ligger till grund för Vaxholms stads 
hållbarhetsarbete. Livsmedelsproduktion och konsumtion har stor 
miljöpåverkan varför miljösmarta livsmedelsval, svinnhantering 
och källsortering bidrar till minskad mängd växthusgaser. 
Tyngdpunkten i hållbarhetsarbetet ligger på de miljömässiga 
målen men inbegriper också de sociala och ekonomiska målen.

I Vaxholms stad arbetar vi för att:

 minimera matsvinn i alla planerings- och produktionsled
 välja animaliska proteinkällor utifrån en hållbar köttkonsumtion 
 öka andelen ekologiska, svenska och närproducerade3 livsmedel
 tillaga maten med råvaror från växtriket minst en gång i veckan 
 tillaga fisk från hållbara bestånd
 välja frukt och grönsaker efter säsong
 källsortera enligt kommunens avfallsplan där matavfallet samlas in separat
 minska antalet transporter
 upphandla enligt Upphandlingsmyndighetens hållbara baskrav.

                   Säkra måltider
Vaxholms stad bär det yttersta ansvaret att all mat som serveras är 
säker att äta och att gästen inte blir sjuk eller tar skada av maten. 
Livsmedelslagstiftningen gäller oavsett verksamhetens storlek. För 
att garantera och uppfylla kravet om en säker måltid krävs det 
anpassade säkerhetsrutiner. Olika personalgrupper behöver rätt 
kunskaper och förutsättningar för att uppfylla kraven på säker mat.

I Vaxholms stad arbetar vi för att:

 alla verksamheter med livsmedelshantering har anpassade rutiner för att förebygga, 
hantera och åtgärda risker enligt EU:s livsmedelslagstiftning 

 kökslokalerna är godkända för ämnad verksamhet
 alla medarbetare som hanterar livsmedel har relevant kompetens inom 

livsmedelssäkerhet, specialkost och uppdateras i livsmedelshygien vartannat år
 nötter, mandel, jordnötter eller sesamfrön (inklusive medhavda) inte får förekomma i 

förskolans eller skolans lokaler
 specialkost tillhandahålls i enlighet med riktlinjer för specialkosthantering i Vaxholms 

stad.

3 Sverige, Norge och Finland.
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Måltididskvalitet i vård och omsorg
Måltiderna inom vård och omsorg ska främja individens välbefinnande och hälsa samt 
bibehålla fysiska funktioner för en värdig livskvalitet. Maten ska vara hållbar, aptitlig, god 
och individanpassad där måltidsmiljön möjliggör en social och trivsam samvaro.   

Goda måltider
Goda och hälsosamma måltider kräver bra och kvalitativa råvaror 
samt vällagad mat från grunden av kompetent, lyhörd och 
engagerad personal som sätter gästen i centrum. Med variation 
och valmöjligheter ger vi matgästen en välsmakande 
måltidsupplevelse.

I Vaxholms stad arbetar vi för att:

 främja hög yrkeskompetens med god kunskap om råvaror, menyplanering och 
tillagningsmetoder

 planera och anpassa måltiderna utifrån gästens preferenser och hälsa 
 servera måltider på ett tilltalande sätt som även lockar alla sinnen  
 anpassa menyerna efter säsong och högtider
 begränsa varmhållningstiden i syfte att bibehålla god hygien, säkerhet, kvalitet och 

smaklig måltid 
 erbjuda matgäster med allergi och överkänslighet lika möjligheter till positiva 

måltidsupplevelser som övriga gäster.

Trivsamma måltider
Varje enskild verksamhet inom vård och omsorg har i uppdrag att 
skapa en positiv måltidsupplevelse. Det innebär att tiden för 
måltiden är tillräcklig och äts i en trygg och trivsam måltidsmiljö 
med möjlighet till social samvaro. Alla ska känna sig välkomna och 
lockade att njuta av måltiden.  

I Vaxholm stad arbetar vi för att:

 servera regelbundna måltider i en lugn och trygg miljö 
 anpassa måltidsmiljön och göra den trivsam och tilltalande 
 erbjuda möjlighet till måltid i sällskap eller enskilt 
 ge gästen de fysiska möjligheterna att säkert inta måltiden 
 bidra till ett positivt och respektfullt bemötande i matsalen med utgångspunkt från 

kommunens värdegrund: Samspel, Engagemang, Respekt (SER).
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Integrerade måltider
Måltiden ska användas som ett pedagogiskt verktyg för att skapa 
sociala sammanhang, ge trygghet- och relationsskapande 
förutsättningar samt bidra till en meningsfull tillvaro. 
 

I Vaxholm stad arbetar vi för att: 

 skapa goda relationer mellan matgästerna och personal genom pedagogiska måltider
 tillhandahålla matsedel före servering
 anpassa måltiden utifrån individens egna önskemål samt när och hur den intas 
 skapa en delaktighet genom att gästen kan påverka planering, matlagning och 

servering 
 etablera en välfungerande måltidskedja genom tvärprofessionell samverkan med alla 

yrkesgrupper i hela kedjan
 planera dygnets alla måltider där de olika yrkesrollerna samverkar utifrån 

genomförandeplanen och en tydlig arbetsfördelning.

      Näringsriktiga måltider
Matglädje och god aptit är en förutsättning för att gästen ska 
tillgodogöra sig näringsriktiga och hälsosamma måltider. 
Måltiderna anpassas för att ge tillräckligt intag av näring och 
energi som är av betydelse för att bevara en god livskvalitet och 
funktionsförmåga hos gästen. 

I Vaxholms stad arbetar vi för att:

 följa de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och Livsmedelsverkets råd samt 
socialstyrelsens riktlinjer  

 anpassa måltiderna utifrån gästens medicinska, etiska och religiösa preferenser så 
behovet av vätska och näring blir tillgodosedda

 tillse att medarbetarna har grundläggande och uppdaterad kunskap om näringsriktig 
mat 

 fördela jämnt över dygnet och med högst 11 timmars nattfasta 
 huvudmålen ska täcka 50% av dagsbehovet för energi och näringsämnen
 frukost och mellanmålen ska täcka 50% av dagsbehovet för energi och näringsämnen  
 förebygga undernäring genom kontinuerlig uppföljning.
 ha ändamålsenliga tillagningskök i nära anslutning till serveringen i de särskilda 

boenden för äldre som planeras.
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    Hållbara måltider 
Agenda 2030 ligger till grund för Vaxholms stads hållbarhetsarbete. 
Livsmedelsproduktion och konsumtion har stor miljöpåverkan 
varför miljösmarta livsmedelsval, svinnhantering och källsortering 
bidrar till minskad mängd växthusgaser. Tyngdpunkten i 
hållbarhetsarbetet ligger på de miljömässiga målen men inbegriper 
också de sociala och ekonomiska       målen.

I Vaxholms stad arbetar vi för att:

 minimera matsvinn i alla planerings- och produktionsled   
 välja animaliska proteinkällor utifrån en hållbar köttkonsumtion 
 öka mängden ekologiska, svenska och närproducerade4 livsmedel
 tillaga fisk från hållbara bestånd
 välja frukt och grönsaker efter säsong 
 källsortera enligt kommunens avfallsplan där matavfallet samlas in separat
 minska antalet transporter
 upphandla enligt Upphandlingsmyndighetens hållbara baskrav.  

    Säkra måltider
Vaxholms stad bär det yttersta ansvaret att all mat som serveras är 
säker att äta och att gästen inte blir sjuk eller tar skada av maten. 
Livsmedelslagstiftningen gäller oavsett verksamhetens storlek. För 
att garantera och uppfylla kravet om en säker måltid krävs det 
anpassade säkerhetsrutiner. Olika personalgrupper behöver rätt 
kunskaper och förutsättningar för att uppfylla kraven på säker mat.

I Vaxholms stad arbetar vi för att:

 alla verksamheter med livsmedelshantering har anpassade rutiner för att förebygga, 
hantera och åtgärda risker enligt EU:s livsmedelslagstiftning 

 kökslokalerna är godkända för ämnad verksamhet 
 alla medarbetare som hanterar livsmedel har relevant kompetens inom 

livsmedelssäkerhet, specialkost och uppdateras i livsmedelshygien vartannat år
 servera gästen rätt måltid
 minimera risken för matförgiftning genom noggrann hygienisk hantering av vissa 

risklivsmedel och konsistensanpassade rätter.

4 Sverige, Norge och Finland.
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Protokoll Socialnämnden
2020-05-26

Änr SN 2020/63.730
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 40 Måltidspolicy

Socialnämnden förslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Måltidspolicy antas med tillägget att ambitionen att ha ändamålsenliga tillagningskök i nära anslutning 
till serveringen, skall gälla inte bara inom skola och barnomsorg utan även i de särskilda boenden för 
äldre som planeras.

Ärendebeskrivning
Måltiderna är en viktig del i vård- och omsorgsverksamheterna. Ett tydligt styrdokument saknas för 
verksamheterna utifrån kosten och dess betydelse för målgrupperna inom vård- och omsorg.

Måltiden är en naturlig och integrerad del i Vaxholms stads alla verksamheter. Tillsammans arbetar vi 
mot en hållbar framtid enligt Agenda 2030. Alla matgäster i kommunen erbjuds goda måltider som 
bidrar till hälsa, värdighet och välbefinnande. Dagligen serverar kommunen anpassade, säkra och 
näringsriktiga måltider i en lugn och trivsam måltidsmiljö som lockar alla sinnen. 

Måltidspolicyn anger inriktning, grunder och värderingar som styr verksamheternas arbete för en 
likvärdig och bra måltidskvalitet. För att kunna säkerställa kvalitet och en helhetssyn på måltider med 
matgästen i centrum använder sig Vaxholms stad av Livsmedelsverkets måltidsmodell som består av 
följande pusselbitar; god, trivsam, näringsriktig, säker, hållbar och integrerad. 

Måltiderna inom vård och omsorg ska främja individens välbefinnande och hälsa samt bibehålla fysiska 
funktioner för en värdig livskvalitet.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att ambitionen att ha 
ändamålsenliga tillagningskök i nära anslutning till serveringen, skall gälla inte bara inom skola och 
barnomsorg utan även i de särskilda boenden för äldre som planeras. 

Madeleine Wallén (S), Marie Louise Westerberg (MP) Leslie Öqvist (L) Margita Gustafsson (V) och 
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Reservationer
Annicka Hörnsten Blommé (M) anmäler för Moderaterna skriftlig reservation enligt bilaga 1 till 
protokollet. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Camilla Lundholm, 2020-05 07

Bilaga Kostpolicy för vård och omsorg. 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Socialnämnden, Vaxholms stad    
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Protokoll
2020-05-26

2 av 2

Socialnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

För kännedom: Verksamhetschefer vård- och omsorg
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Tjänsteutlåtande
2020-05-07

Änr  
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Måltidspolicy

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Måltidspolicy antas.

Ärendebeskrivning
Måltiderna är en viktig del i vård- och omsorgsverksamheterna. Ett tydligt styrdokument saknas 
för verksamheterna utifrån kosten och dess betydelse för målgrupperna inom vård- och 
omsorg.

Måltiden är en naturlig och integrerad del i Vaxholms stads alla verksamheter. Tillsammans 
arbetar vi mot en hållbar framtid enligt Agenda 2030. Alla matgäster i kommunen erbjuds goda 
måltider som bidrar till hälsa, värdighet och välbefinnande. Dagligen serverar kommunen 
anpassade, säkra och näringsriktiga måltider i en lugn och trivsam måltidsmiljö som lockar alla 
sinnen. 

Måltidspolicyn anger inriktning, grunder och värderingar som styr verksamheternas arbete för 
en likvärdig och bra måltidskvalitet. För att kunna säkerställa kvalitet och en helhetssyn på 
måltider med matgästen i centrum använder sig Vaxholms stad av Livsmedelsverkets 
måltidsmodell som består av följande pusselbitar; god, trivsam, näringsriktig, säker, hållbar och 
integrerad. 

Måltiderna inom vård och omsorg ska främja individens välbefinnande och hälsa samt bibehålla 
fysiska funktioner för en värdig livskvalitet.

Måluppfyllelse
Ekonomi: Genom god kunskap om råvaror, menyplanering och tillagningsmetoder skapas ekonomisk 
hållbarhet genom måltidsprocessen. Samt upphandla enligt Upphandlingsmyndighetens hållbara 
baskrav.

Livsmiljö: Måltidspolicyn grundar sig utifrån Vaxholms stads arbetet med Agenda 2030, där 
tyngdpunkten ligger på de miljömässiga målen, men inbegriper också de sociala och ekonomiska målen

Socialförvaltningen
Camilla Lundholm
Utförarchef
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Kvalitet: Maten som serveras ka vara hållbar, aptitlig, god och individanpassad där måltidsmiljön 
möjliggör en social och trivsam samvaro. Brukarna ska uppleva en trevlig måltid båda 
smakmässigt och estetiskt.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Camilla Lundholm, 2020-05 07

Bilaga Kostpolicy för vård och omsorg. 

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Socialnämnden, Vaxholms stad    

Utförarchef Camilla Lundholm, Socialförvaltningen

För kännedom: Verksamhetschefer vård- och omsorg

Förvaltningschef Agneta Franzén Socialförvaltningen
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Moderaterna samt KD reserverar oss för yrkandet från minoritetsstyret om att 
installera tillagningskök i alla nybyggnationer inom vård- och omsorg samt 
inom förskolor och skolor innan en inventering gjorts av befintliga kök samt 
att en analys är gjord av framtidens behov. 

Moderaterna samt KD anser att man skall göra en inventering av de kök man har idag 
samt analysera behovet i framtiden för att försörja vård- och omsorgsboende, 
hemtjänsten, förskolor och skolor. När analysen är klar skall ett inriktningsbeslut tas 
hur /var staden skall ha för kök tex. tillagningskök, berednings- mottagnings kök mm. 

Kostnaden och utrymmet för de olika köken skiljer sig markant, så det är mycket 
viktigt att planera vilken typ av kök som staden är behov av och att de nyttjas av 
många enheter inom kommunen. 
En aspekt är också att kunna försörja staden vid akut kris. 

Vi anser att uppdraget skall ges till kommunstyrelsen att initiera en inventering 
som sedan återkopplas till respektive förvaltning/nämnd. 

2020-05-26 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-06-04

Änr KS 2020/107.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 95 Begäran om utträde från Mälardalsrådet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Vaxholms stad begär utträde från Mälardalsrådet.  
2. Anmälan om utträde överlämnas till styrelsen för Mälardalsrådet.
3. Utträde ska äga rum senast 2021-12-31.  

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna 
för ett eventuellt utträde från Mälardalsrådet. 

Mälardalsrådet är en medlemsorganisation för kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen. 
Mälardalsrådets uppgift är att vara ett forum där politik, näringsliv och akademi kan samverka i 
strategiska frågor. Rådet driver storregionala frågor för att främja utvecklingen i Stockholm-
Mälarregionen och har under senare år bland annat utgjort ett forum för frågor rörande infrastruktur, 
urbanisering, hållbarhet, samhällsplanering, demografi och kompetensförsörjning. 

Totalkostnaden för Vaxholms stads medverkan uppgår till ca 42 500 kr per år. Av rådets stadgar framgår 
att utträde endast får äga rum vid utgången av kalenderåret och att anmälan ska göras till styrelsen 
senast den 31 december året dessförinnan. 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att det finns förutsättningar för ett utträde ur 
Mälardalsrådet. Ytterligare sex kommuner i Stockholms län är inte medlemmar i Mälardalsrådet: 
Botkyrka, Täby, Ekerö, Lidingö, Danderyd och Österåker. Ett eventuellt utträde bedöms inte ha någon 
negativ inverkan för Vaxholms stads fortsatta deltagande i det regionala utvecklingsarbetet.     

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2020-05-27/§ 20
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-05-14

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Styrelsen i Mälardalsrådet, kansliet@malardalsradet.se

474



Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-27

Änr KS 2020/107.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 20 Begäran om utträde från Mälardalsrådet

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
1. Vaxholms stad begär utträde från Mälardalsrådet.  
2. Anmälan om utträde överlämnas till styrelsen för Mälardalsrådet.
3. Utträde ska äga rum senast 2021-12-31.  

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna 
för ett eventuellt utträde från Mälardalsrådet. 

Mälardalsrådet är en medlemsorganisation för kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen. 
Mälardalsrådets uppgift är att vara ett forum där politik, näringsliv och akademi kan samverka i 
strategiska frågor. Rådet driver storregionala frågor för att främja utvecklingen i Stockholm-
Mälarregionen och har under senare år bland annat utgjort ett forum för frågor rörande infrastruktur, 
urbanisering, hållbarhet, samhällsplanering, demografi och kompetensförsörjning. 

Totalkostnaden för Vaxholms stads medverkan uppgår till ca 42 500 kr per år. Av rådets stadgar framgår 
att utträde endast får äga rum vid utgången av kalenderåret och att anmälan ska göras till styrelsen 
senast den 31 december året dessförinnan. 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att det finns förutsättningar för ett utträde ur 
Mälardalsrådet. Ytterligare sex kommuner i Stockholms län är inte medlemmar i Mälardalsrådet: 
Botkyrka, Täby, Ekerö, Lidingö, Danderyd och Österåker. Ett eventuellt utträde bedöms inte ha någon 
negativ inverkan för Vaxholms stads fortsatta deltagande i det regionala utvecklingsarbetet.     

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-05-14

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Styrelsen i Mälardalsrådet, kansliet@malardalsradet.se
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Tjänsteutlåtande
2020-05-14

Änr KS 2020/107.106
1 av 3

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Begäran om utträde från Mälardalsrådet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1. Vaxholms stad begär utträde från Mälardalsrådet.  
2. Anmälan om utträde överlämnas till styrelsen för Mälardalsrådet.
3. Utträde ska äga rum senast 2021-12-31.  

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna 
för ett eventuellt utträde från Mälardalsrådet. 

Mälardalsrådet är en medlemsorganisation för kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen. 
Mälardalsrådets uppgift är att vara ett forum där politik, näringsliv och akademi kan samverka i 
strategiska frågor. Rådet driver storregionala frågor för att främja utvecklingen i Stockholm-
Mälarregionen och har under senare år bland annat utgjort ett forum för frågor rörande infrastruktur, 
urbanisering, hållbarhet, samhällsplanering, demografi och kompetensförsörjning. 

Totalkostnaden för Vaxholms stads medverkan uppgår till ca 42 500 kr per år. Av rådets stadgar framgår 
att utträde endast får äga rum vid utgången av kalenderåret och att anmälan ska göras till styrelsen 
senast den 31 december året dessförinnan. 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att det finns förutsättningar för ett utträde ur 
Mälardalsrådet. Ytterligare sex kommuner i Stockholms län är inte medlemmar i Mälardalsrådet: 
Botkyrka, Täby, Ekerö, Lidingö, Danderyd och Österåker. Ett eventuellt utträde bedöms inte ha någon 
negativ inverkan för Vaxholms stads fortsatta deltagande i det regionala utvecklingsarbetet.     

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna 
för ett eventuellt utträde från Mälardalsrådet. 

Mälardalsrådet består av medlemmar från 56 kommuner och 5 regioner i Stockholm-Mälarregionen. 
Verksamheten leds genom styrelsen och rådet. Mälardalsrådets uppgift är att vara forum för samverkan 
i strategiska frågor och skapa förutsättningar för medlemmarna att agera samfällt. Det övergripande 

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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målet för Mälardalsrådet är att främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen och vara en 
mötesplats för politik, näringsliv och akademi i storregionala frågor. Fokusområdena är:

- Infrastruktur och transporter, 
- Strategisk kompetensförsörjning, 
- Internationella jämförelser. 

Avgiften för medlemskapet i Mälardalsrådet består dels av en grundavgift, dels av en tilläggsavgift 
baserad på antalet invånare. I fast grundavgift betalar Stockholms stad och Region Stockholm vardera 
375 000 kr per år. Uppsala kommun, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Örebro kommun samt Region 
Uppsala, Region Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro län vardera 225 000 kr i grundavgift 
per år. För övriga medlemmar uppgår den fasta grundavgiften till 50 000 kr. Medlemmar med färre än 
20 000 invånare betalar halv grundavgift. Den rörliga tilläggsavgiften är 0,85 kr/invånare. För Vaxholms 
stad är årsavgiften ca 42 500 kr per år. Till detta tillkommer kostnader för resor och uppehälle för de 
politiska representanter som eventuellt deltar vid Mälarsdalsrådets möten. 

Bedömning
Vaxholms stad samverkar idag med flertalet aktörer inom samverkansforum såsom Sveriges, Kommuner 
och Regioner (SKR), Storstockholm – Kommunerna i Stockholms län, Region Stockholm, Länsstyrelsen i 
Stockholms län, m.fl. och är genom dessa samarbeten delaktig i utvecklingen av både närområdet och 
regionen i stort. Bedömningen är att möjligheten till att påverka i viktiga regionala frågor i större 
utsträckning finns i dessa instanser snarare än via Mälardalsrådet. Det är i många fall också mer naturligt 
för kommuner att agera tillsammans i mindre konstellationer. Inom nordostsektorn finns exempelvis det 
upparbetade samarbetet inom Stockholm Nordost (STONO) när det gäller regionala frågor. Enligt 
förvaltningens bedömning har Vaxholms stads engagemang i Mälardalsrådet de senaste åren varit 
begränsat varför kommunledningskontoret föreslår att kommunen anmäler sitt utträde. 

Enligt rådets stadgar ska anmälan om utträde ske senast 31 december året före utträdet. Förvaltningen 
föreslår dock att beslut om utträde fattas nu (juni 2020) för att ge god tid för både Vaxholms stad och 
Mälardalsrådet att förbereda utträdet som därmed äger rum 31 december 2021. Beslut om utträde ska 
fattas av kommunfullmäktige som är den instans som tidigare beslutat om medlemskap och har utsett 
representanter. 

Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Vaxholms stad begär utträde från Mälardalsrådet.  
2. Anmälan om utträde överlämnas till styrelsen för Mälardalsrådet.
3. Utträde ska äga rum senast 2021-12-31.  

Finansiering
Ett utträde från Mälardalsrådet leder till en minskad årlig medlemskostnad om ca 42 500 kr för 
Vaxholms stad. Till detta tillkommer kostnader för resor och uppehälle för politiska representanter vid 
Mälardalrådets möten. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-05-14
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Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Styrelsen i Mälardalsrådet
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-06-04

Änr KS 2020/98.106
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 81 Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och frister 
för rengöring (sotning)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll antas enligt förslag från Storstockholms 

brandförsvar (tjänsteskrivelse dnr 309-1169/2019 med bilagor), att gälla fr.o.m. den 1 april 
2021.  

2. Taxan ska justeras årligen med tillämpning av sotningsindex (cirkulär 2002:83) som fastställs av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

3. Frister för rengöring (sotning) antas enligt förslag från Storstockholms brandförsvar 
(tjänsteskrivelse dnr 309-1169/2019 med bilagor, att gälla fr.o.m. den 1 april 2021. 

Ärendebeskrivning
I den förbundsordning som sedan 2009 reglerar Storstockholms brandförsvars (SSBF:s) uppdrag 
gentemot medlemskommunerna, framgår att SSBF ska ansvara för de skyldigheter kommunerna 
omfattas av enligt LSO. Ett av ansvarsområdena är att se till att eldstäder med tillhörande rökkanaler 
och imkanaler rengörs (sotas) och kontrolleras ur brandsäkerhetssynpunkt. 

Under 2018 genomförde SSBF en översyn av sättet att fullgöra medlemskommunernas skyldigheter 
inom sotningsområdet. Slutsatserna beskrivs i två rapporter; en nulägesrapport som beskriver hur 
sotningsverksamheten ser ut i dag och en så kallad nylägesrapport som beskriver behov av utveckling 
inklusive en ny modell för en hållbar sotningsverksamhet. I nya modellen ingår reviderade taxor och 
frister. 

2019 godkände direktionen SSBF:s föreslagna övergång till den nya modellen för sotningsverksamhet 
och bejakade föreslagen revidering av taxa och frister i Stockholms stad. 
SSBF avser att införa den nya modellen i samtliga medlemskommuner, för enhetlighet inom förbundets 
ramar, vid upphandling i syfte att tilldela tjänstekoncession avseende rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll i respektive kommun. 
Modellen utgår ifrån nödvändiga förändringar för att upprätthålla en hållbar sotningsverksamhet där 
SSBF lever upp till skyldigheter enligt lag. I den nya modellen ingår sotningsmetoden roterande 
undertryckssotning som är en av SSBF:s satsningar för en miljövänlig sotning. 
Avtal i Solna, Sundbyberg, Vaxholm och Österåker löper ut 2021-03-31 och den nya modellen är 
planerad att implementeras genom nya avtal med upphandlade entreprenörer. Upphandling av 
sotningstjänster i dessa kommuner sker sommaren 2020. Avtal ger leverantör rätt att fakturera 
kommuninvånare för utförd tjänst i enlighet med frister och taxa som bestäms av kommunfullmäktige. 
Avtal i Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna och Värmdö fortlöper till 2021 med möjlighet till förlängning 
till som längst 2025. SSBF avser införa delar av den nya sotningsmodellen 2021 med ändringar och tillägg 
genom tilläggsavtal. Förändringar gäller bland annat ny sotningsmetod vilken förutsätter en reviderad 
taxa. 

För mer detaljerad information i ärendet hänvisas till SSBF:s tjänsteskrivelse dnr 309-1169/2019 med 
bilagor. 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att anta taxa 
för rengöring (sotning) samt frister för rengöring (sotning) i enlighet med SSBF:s förslag, att gälla från 1 
april 2021. 
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-05-05
Protokollsutdrag SSBF/direktionen 2020-03-31 § 14
Tjänsteskrivelse SSBF, dnr 309-1169/2019 med bilagor
Missiv SSBF

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Storstockholms brandförsvar
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och frister för 
rengöring (sotning)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll antas enligt förslag från Storstockholms 
brandförsvar (tjänsteskrivelse dnr 309-1169/2019 med bilagor), att gälla fr.o.m. den 1 april 2021.  
2. Taxan ska justeras årligen med tillämpning av sotningsindex (cirkulär 2002:83) som fastställs av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
3. Frister för rengöring (sotning) antas enligt förslag från Storstockholms brandförsvar (tjänsteskrivelse 
dnr 309-1169/2019 med bilagor, att gälla fr.o.m. den 1 april 2021. 

Ärendebeskrivning
I den förbundsordning som sedan 2009 reglerar Storstockholms brandförsvars (SSBF:s) uppdrag 
gentemot medlemskommunerna, framgår att SSBF ska ansvara för de skyldigheter kommunerna 
omfattas av enligt LSO. Ett av ansvarsområdena är att se till att eldstäder med tillhörande rökkanaler 
och imkanaler rengörs (sotas) och kontrolleras ur brandsäkerhetssynpunkt. 

Under 2018 genomförde SSBF en översyn av sättet att fullgöra medlemskommunernas skyldigheter 
inom sotningsområdet. Slutsatserna beskrivs i två rapporter; en nulägesrapport som beskriver hur 
sotningsverksamheten ser ut i dag och en så kallad nylägesrapport som beskriver behov av utveckling 
inklusive en ny modell för en hållbar sotningsverksamhet. I nya modellen ingår reviderade taxor och 
frister. 

2019 godkände direktionen SSBF:s föreslagna övergång till den nya modellen för sotningsverksamhet 
och bejakade föreslagen revidering av taxa och frister i Stockholms stad. 
SSBF avser att införa den nya modellen i samtliga medlemskommuner, för enhetlighet inom förbundets 
ramar, vid upphandling i syfte att tilldela tjänstekoncession avseende rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll i respektive kommun. 
Modellen utgår ifrån nödvändiga förändringar för att upprätthålla en hållbar sotningsverksamhet där 
SSBF lever upp till skyldigheter enligt lag. I den nya modellen ingår sotningsmetoden roterande 
undertryckssotning som är en av SSBF:s satsningar för en miljövänlig sotning. 

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Änr KS 2020/98.106
2 av 2

Avtal i Solna, Sundbyberg, Vaxholm och Österåker löper ut 2021-03-31 och den nya modellen är 
planerad att implementeras genom nya avtal med upphandlade entreprenörer. Upphandling av 
sotningstjänster i dessa kommuner sker sommaren 2020. Avtal ger leverantör rätt att fakturera 
kommuninvånare för utförd tjänst i enlighet med frister och taxa som bestäms av kommunfullmäktige. 
Avtal i Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna och Värmdö fortlöper till 2021 med möjlighet till förlängning 
till som längst 2025. SSBF avser införa delar av den nya sotningsmodellen 2021 med ändringar och tillägg 
genom tilläggsavtal. Förändringar gäller bland annat ny sotningsmetod vilken förutsätter en reviderad 
taxa. 

För mer detaljerad information i ärendet hänvisas till SSBF:s tjänsteskrivelse dnr 309-1169/2019 med 
bilagor. 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att anta taxa 
för rengöring (sotning) samt frister för rengöring (sotning) i enlighet med SSBF:s förslag, att gälla från 1 
april 2021. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-05-05
Protokollsutdrag SSBF/direktionen 2020-03-31 § 14
Tjänsteskrivelse SSBF, dnr 309-1169/2019 med bilagor
Missiv SSBF

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Storstockholms brandförsvar
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Handläggare Till 

Karin Kebbe-Helin 
08 - 454 88 02 

Direktionen  

Taxa för rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll och frister för rengöring 

(sotning)  

Förslag till beslut 

Storstockholms brandförsvar föreslår att direktionen beslutar  
 

1. Föreslå Danderyd, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, 
Värmdö och Österåker, kommunfullmäktige att anta bifogade dokument med 
förslag till taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll att gälla fr.o.m. 
den 1 april 2021.   

2. Föreslå Danderyd, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, 
Värmdö och Österåker kommunfullmäktige att föreslagna taxor fortsätter justeras 
årligen med tillämpning av sotningsindex (cirkulär 2002:83) som fastställs av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

3. Föreslå Solna, Sundbyberg, Vaxholm och Österåker kommunfullmäktige att anta 
bifogat dokument med förslag till frister för rengöring (sotning) att gälla fr.o.m. den 
1 april 2021.  

4. Föreslå Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna och Värmdö kommunfullmäktige att 
anta bifogat dokument med förslag till frister för rengöring (sotning) att gälla 
fr.o.m. den 1 april 2023.  

 
 
 
 
 
Svante Borg            Veronica Sandström  
Förbundsdirektör           Chef Riskhanteringsavdelningen  
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Sammanfattning 
I den förbundsordning som sedan 2009 reglerar Storstockholms brandförsvars 
(SSBF:s) uppdrag gentemot medlemskommunerna, framgår att SSBF ska ansvara för 
de skyldigheter kommunerna omfattas av enligt LSO. Ett av ansvarsområdena är att se 
till att eldstäder med tillhörande rökkanaler och imkanaler rengörs (sotas) och 
kontrolleras ur brandsäkerhetssynpunkt.  
 
Under 2018 genomförde SSBF en översyn av sättet att fullgöra medlemskommunernas 
skyldigheter inom sotningsområdet. Slutsatserna beskrivs i två rapporter; en 
nulägesrapport som beskriver hur sotningsverksamheten ser ut i dag och en så kallad 
nylägesrapport som beskriver behov av utveckling inklusive en ny modell för en 
hållbar sotningsverksamhet. I nya modellen ingår reviderade taxor och frister.  
 
2019 godkände direktionen SSBF:s föreslagna övergång till den nya modellen för 
sotningsverksamhet och bejakade föreslagen revidering av taxa och frister i Stockholms 
stad.  
 
SSBF avser att införa den nya modellen i samtliga medlemskommuner, för enhetlighet 
inom förbundets ramar, vid upphandling i syfte att tilldela tjänstekoncession avseende 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i respektive kommun.  
 
Modellen utgår ifrån nödvändiga förändringar för att upprätthålla en hållbar 
sotningsverksamhet där SSBF lever upp till skyldigheter enligt lag. I den nya modellen 
ingår sotningsmetoden roterande undertryckssotning som är en av SSBF:s satsningar 
för en miljövänlig sotning.  
 
Avtal i Solna, Sundbyberg, Vaxholm och Österåker löper ut 2021-03-31 och den nya 
modellen är planerad att implementeras genom nya avtal med upphandlade 
entreprenörer. Upphandling av sotningstjänster i dessa kommuner sker sommaren 
2020. Avtal ger leverantör rätt att fakturera kommuninvånare för utförd tjänst i 
enlighet med frister och taxa som bestäms av kommunfullmäktige. 
 
Avtal i Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna och Värmdö fortlöper till 2021 med 
möjlighet till förlängning till som längst 2025. SSBF avser införa delar av den nya 
sotningsmodellen 2021 med ändringar och tillägg genom tilläggsavtal. Förändringar 
gäller bland annat ny sotningsmetod vilken förutsätter en reviderad taxa.  
Vid upphandling av sotningstjänster 2023 avses resterande delar av den nya 
sotningsmodellen implementeras med bland annat samordnad sotning och 
brandskyddskontroll.  
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Revidera nivån på taxor för sotning och brandskyddskontroll 

• SSBF:s nuvarande taxa för sotning och brandskyddskontroll i ovan nämnda 
medlemskommuner är väsentligt lägre än medeltaxan bland landets övriga 
kommuner.  

• Den befintliga, låga sotningstaxan har orsakat att få entreprenörer – och vid ett 
tillfälle ingen entreprenör (!) – lämnar anbud vid upphandling.  

• En allt för låg taxa tvingar entreprenörer att planera in fler sotningstjänster än 
vad som är skäligt under en dag vilket medför sämre kvalitet, service och 
brandskydd för kommuninvånarna samt stress för entreprenörer.  

• Många entreprenörer utför dessutom andra tjänster bredvid sitt lagstadgade 
uppdrag för att få kostnadstäckning för sina anställda. När taxan för det 
lagstadgade arbetet är allt för låg för att entreprenören ska få kostnadstäckning, 
innebär det också att lagstadgade arbetet riskerar att bortprioriteras till förmån  
för de mer lukrativa privata tjänsterna.  
Det kan leda till en sämre fristuppfyllnad för sotningstjänster och ett sämre 
brandskydd.  

• Införandet av modern sotningsmetod med roterande undertryckssotning 
innebär att sotningen tar längre tid att genomföra per objekt jämfört med gamla 
metoder1.  

• Framtagning av taxa följer samma modell som användes för Stockholms stad 
2019. Modellen är modifierad för att passa typ av bebyggelse i 
medlemskommunerna.   

• Restider mellan småhus är längre i de mer glesbebyggda kommunerna än i 
Stockholms stad. Objektstaxan blir därför något högre i dessa kommuner än i 
Stockholms stad.  

• SSBF föreslår att taxenivåerna för sotning och brandskyddskontroll justeras så 
att de utgår från att entreprenörer ska få kostnadstäckning för arbetet samt att 
sotningen ska genomföras med säkrare och bättre metoder som tar längre tid 
per objekt. Den föreslagna taxan för sotning av eldstäder i småhus ligger med 
anledning av detta några procent över genomsnittet i landet. Den föreslagna 
taxan för brandskyddskontroll och timtaxa för sotning och brandskyddskontroll 
ligger i nivå med genomsnittet i landet.  

 

Förtydliga och förenkla taxe-modellen för kommuninvånare 

• Tidigare taxemodell innehöll en grundavgift och en objektsavgift per byggnad. 
Föreslagen taxemodell kommer att följa den ordning som används i övriga 
kommuner i landet där ett objekt står för ett sotningspliktigt objekt t.ex. en 
eldstad.  

• Det har framkommit synpunkter på att nuvarande taxekonstruktion är 
svårbegriplig för kommuninvånare vad gäller kostnaden för olika typer av 
sotningstjänster. Utgångspunkten för den nya taxan är att kostnaden ska vara 
förutsägbar samtidigt som den ska täcka entreprenörens kostnader för 
utförandet. För att förenkla taxan har den tidigare grundavgiften bakats in i 
objektsavgiften för det första objektet.  

 
                                                        
1 Roterande undertryckssotning, Bilaga 7. 
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Övergå till moderna metoder för genomförande av sotning 

• SSBF:s nuvarande sotningsmetod med lod, lina och krejs är förlegad. Metoden 
orsakar negativ miljöpåverkan i form av utsläpp av sotpartiklar till 
utomhusluften, den orsakar en dålig arbetsmiljö för sotare genom en stor risk 
för cancer och risk för arbetsskador genom fall från hög höjd. Dessutom kan 
den gamla metoden inte tillfredsställande ta bort den brandfarligaste varianten 
av sot (tjära) som orsakar soteld. SSBF föreslår i bifogad taxa att all sotning som 
kan ske med den moderna sotningsmetoden med stavar ska göra det. 2 

Anpassning av taxa till typ av bebyggelse och transporttider  
Modell för framtagning av taxa togs fram för upphandling av sotningstjänster i 
Stockholms stad 2020. För framtagning av taxa för SSBF:s andra nio 
medlemskommuner har hänsyn tagits till beräknad transporttid mellan arbeten i 
kommunerna. Aspekter för beräknad transporttid baseras på följande statistik; 
kommunens landareal, invånare per m2 och antal invånare som bor utanför tätort i 
kommunen.  
 
SSBF har med utgångspunkt i ovan nämnd statistik bedömt kommunerna Danderyd, 
Lidingö, Solna, Sundbyberg, Täby och Vaxholm som likvärdiga med Stockholms 
stadsbebyggelse och tid för transporter följer samma beräkning.  
 
Vallentuna, Värmdö och Österåker har en landareal som överstiger 300 m2, har 
invånarantal per m2 som understiger 200 personer och procentdel antal invånare 
boende utanför tätort som överstiger 5 %. För kommunerna Vallentuna, Värmdö och 
Österåker är bebyggelsen av annan art och transporter mellan arbeten blir längre.  
 
För mer glesbebyggda kommuner har taxan justerats i förhållande till modell för 
Stockholms stad på följande vis:  

• Objektstaxa höjs med 10 % på grund av längre transporter mellan objekt och 
mindre del av arbetsdagen till debiterbar tid.  

• Timtaxa sänks med 1 % på grund av lägre omkostnader för parkering och 
biltullar i ytterkommunerna. Overheadkostnader har därför sänkts.  

 
 

                                                        
2 Roterande undertryckssotning, Bilaga 7. 

Kommun  Landareal m2 Invånare per m2  Antal boende utanför tätort  
    
Danderyd  26,37  1258,5 0,0006 %  
Lidingö  30,69  1558,1  0,13 %  
Solna 19,28  4198,7 0,002 % 
Stockholm 187,20  5139,7 0,002 %  
Sundbyberg 8,69  5818,6 0,0004 %  
Täby 60,69  1176,4 0,5 %  
Vallentuna 357,72 93,5 15 % 
Vaxholm  57,63  208,6  0,5 % 
Värmdö 443,97  100 8,5 % 
Österåker 312,35 143,5 6,5 %  
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Samordna tjänster för sotning och brandskyddskontroll så att samma 

entreprenör genomför båda tjänsterna, samt revidera fristerna 

• Sotning och brandskyddskontroll har tidigare utförts av olika entreprenörer vid 
olika tillfällen. Det innebär fler sotningstillfällen och fler entreprenörer att 
kommunicera med för kommuninvånare. Många invånare har uttryckt missnöje 
över att sotningstjänster inte är samordnade. En övergång till att samordna 
sotning och brandskyddskontroll kommer att ske i kommande upphandling. 
Samordningen föranleder en post för samordnad sotning och 
brandskyddskontroll i taxan. Samordningen föranleder att sotningsfrister för 
lokaleldstäder ändras och följer MSB:s riktlinjer i Myndighetens för 
samhällsskydd och beredskap föreskrifter om rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6)  

• I nuvarande frister finns behov av att förtydliga vissa punkter för att 
kommuninvånare och entreprenörer tydligare ska veta vad som gäller för olika 
typer av objekt. Vissa frister behöver justeras för att bättre följa behovet av 
rengöring (sotning) utifrån typ av och mängd beläggningar. 3 

• SSBF avser att upphandla entreprenörer att utföra både sotning och 
brandskyddskontroll samordnat på sotningsdistrikt i Danderyd, Lidingö, Täby, 
Vallentuna och Värmdö 2023.  

 

Överväganden 

Då föreslagna taxor innebär en substantiell ökning av kostnaden för den enskilde 
kommuninvånaren, redovisas här beräkningsgrunderna för förslagen i en jämförelse 
med andra tänkbara alternativ. 
Debitering av sotning och brandskyddskontroll beräknas per objekt (objektstaxa) när 
det gäller småhus och per timme (timtaxa) när det gäller övriga byggnader.  
 

Förordat förslag – taxenivå som innebär kostnadstäckning för 

entreprenören 

Lagt förslag innebär kostnadstäckning för entreprenören. Uträkning av 
kostnadstäckning för en sotare och en skorstensfejartekniker redovisas nedan. Snittlön 
för yrkesgrupperna är enligt marknadsundersökning gjord i Stockholms län.  

Metoden med roterande undertryckssotning tar längre tid att genomföra per objekt, 
jämfört med traditionell sotning. Därför ligger objektstaxa för sotning över medel 
landet.  

  

                                                        

3 Konsekvensbeskrivning av ändring av frister för rengöring (sotning), Bilaga 1  
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Uträkning av kostnadstäckning för en sotare och en 

skorstensfejartekniker 

 
Sotare  

Månadslön (160 h) 30 000 kr 
Debiterbar tid 70 % av 160 h = 112 h 30 000 kr/112 h = 268 kr/h 
Personalomkostnadspåslag 55 % 147 kr/h 
Direkt löneomkostnad  268 kr + 147 kr = 415 kr 
  
Glesare bebyggelse:   
OH-kostnader 45 % (Glesare byggt)  187 kr/h 
Timomkostnad sotare (Glesare byggt) 415 kr +187 kr = 602 kr/h, förslag till timtaxa 

(inkl. moms) (482 exkl. moms)  
Entreprenörens behov av inkomst per 
sotare och dag (Glesare byggt) 

8 h x 602 kr = 4816 kr, ligger till grund för objektstaxa 
(inkl. moms) 

  
Tätare bebyggelse:   
OH-kostnader 46,5 %  193 kr/h 
Timomkostnad sotare 415 kr +193 kr = 608 kr/h, förslag till timtaxa 

(inkl. moms) (486 exkl. moms) 
Entreprenörens behov av inkomst per 
sotare och dag  

8 h x 608 kr = 4864 kr, ligger till grund för objektstaxa 
(inkl. moms) 

 
Skorstensfejartekniker  

Månadslön (160 h)  35 000 kr 
Debiterbar tid 70 % av 160 h = 112 h 35 000 kr/112h = 312 kr/h 
Personalomkostnadspåslag 55 % 172 kr/h 
Direkt löneomkostnad  312 kr + 172 kr = 484 kr/h 
  
Glesare bebyggelse:  
OH-kostnader 91 % 435 kr/h 
Timomkostnad  484 kr + 440 kr = 924 kr/h, förslag till timtaxa (inkl. 

moms) (739 exkl. moms)  
Entreprenörens behov av inkomst per 
skorstensfejartekniker och dag 

8 h x 924 kr = 7392 kr, ligger till grund för objektstaxa 
(inkl. moms) 

  
Tätare bebyggelse:   
OH-kostnader 93 % 450 kr/h 

Timomkostnad  484 kr + 450 kr = 934 kr/h, förslag till taxa (inkl. 
moms) (747 exkl. moms) 

Entreprenörens behov av inkomst per 
skorstensfejartekniker och dag 

8 h x 934 kr = 7472 kr, ligger till grund för objektstaxa 
(inkl. moms) 

 

Skorstensfejarteknikerns overhead-kostnader är högre på grund av att avancerad 
teknisk utrustning och administrativa tjänster (protokollering) krävs för utförande av 
brandskyddskontroll. Personalomkostnader innefattar ob-ersättning, semester, 
arbetsgivaravgift, förmåner.  
 
Overhead-kostnader innefattar arbetsplanering, kontorist, företagsledning, sjuklön, 
utbildning, administration, lokaler, teknisk utrustning, transporter, personalvård, 
avskrivningar, räntor, kundförluster, miljö.  
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Timtaxa för sotning, brandskyddskontroll och kombibesök (sotning och 
brandskyddskontroll) beräknas genom att lönekostnader inklusive 
personalkostnadspåslag och overhead-kostnader fördelas på debiterbar tid. 
 
Förslag till timtaxa 

Kommun   Sotning   Brandskyddskontroll 

Vallentuna, Värmdö, Österåker 482 739 

+ indexhöjning 2021 492 754  

Danderyd, Lidingö, Täby, Solna, 
Sundbyberg, Vaxholm, 

486  747  

+ indexhöjning 2021 496  762 

 

Jämförelse timtaxa 
Kommun   Sotning   Brandskyddskontroll 

SSBF Sthlm stad 2020  486 747 

SSBF:s kommuner förutom 
Sthlm stad 2020 

460–473  630–642 

Medeltaxa i landet 2020 483 753 

Mediantaxa i landet 2020 479  745 
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Objektstaxa för olika tjänster är framtagen genom en schablonberäkning av 
debiterbar tid för tjänst som kvarstår efter att transporter (från lokal till byggnad och 
mellan byggnader där sotningstjänster ska ske) har dragits bort, samt där lunch och 
rast är bortdragna.  
 
Vid objektstaxa delas entreprenörens kostnadstäckningsbehov (4816 kr/ 4864 kr för en 
sotare resp. 7392 kr/ 7472 kr för en skorstensfejartekniker) med antalet möjliga 
sotningar (9 /10 st.), brandskyddskontroller (9/10 st.) eller kombibesök sotning och 
brandskyddskontroll (6/7 st.) under en arbetsdag. Det innebär att objektstaxan blir 
enligt nedan:   
 

 Förslag till objektstaxa 

Kommun  Sotning (1 objekt) Brandskyddskontroll (1 objekt) 

Vallentuna, Värmdö, 
Österåker  

428  657  

+ indexhöjning 2021 437  670  

Danderyd, Lidingö, Täby, 
Solna, Sundbyberg, 
Vaxholm 

389  594  

+ indexhöjning 2021 397  606 
 
Jämförelse objektstaxa 

Kommun   Sotning    Brandskyddskontroll 

SSBF Sthlm stad 2020  389 594 

SSBF:s kommuner förutom 
Sthlm stad 2020 

314–321  427–438 

Medeltaxa i landet 2020 370 712 

Mediantaxa i landet 2020 367 678 
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Beräkningsgrund för antal objekt per dag småhusvillaområde, glesare bebyggelse  

Debiterbartid 8 h - (30 min 
lunch, 15 min rast) = 435 min  

Sotning  Brandskyddskontroll  Sotning + 

Brandskyddskontroll  

Transporttid mellan kammare 
och villaområde tur och retur  

40 min  40 min  40 min  

Debiterbar tid minus 
transporttid  

395 min  395 min  395 min  

Genomsnittlig transporttid 
mellan hus  

11 min  11 min  11 min  

Utförandetid för sotningstjänst  35 min  35 min  50 min  

Totaltid utförande plus 
transport mellan hus  

46 min  46 min  61 min  

Antal hus som kan besökas per 
dag  

9  9  6  

Beräkningsgrund för antal objekt per dag småhusvillaområde, tätare bebyggelse  

Debiterbartid 8 h - (30 min 
lunch, 15 min rast) = 435 min  

Sotning  Brandskyddskontroll  Sotning + 

Brandskyddskontroll  

Transporttid mellan kammare 
och villaområde tur och retur  

30 min  30 min  30 min  

Debiterbar tid minus 
transporttid  

405 min  405 min  405 min  

Genomsnittlig transporttid 
mellan hus  

5 min  5 min  8 min  

Utförandetid för sotningstjänst  35 min  35 min  50 min  

Totaltid utförande plus 
transport mellan hus  

40 min  40 min  58 min  

Antal hus som kan besökas per 
dag  

10 10  7  

  
 

Konsekvenser om SSBF istället ligger i nivå med medeltaxan för 

sotning i riket 

Nuvarande taxa för sotning och brandskyddskontroll inom SSBF:s område är överlag 
väsentligt lägre än medeltaxan bland landets kommuner. Förordade förslag innebär att 
kommunen justerar taxan till en nivå som ger kostnadstäckning för entreprenören. Det 
innebär att SSBF kommer att ligga något över medeltaxan för sotning av småhus i 
riket.  
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Om taxan enbart justeras upp i nivå med medeltaxan i riket, bedöms kvalitet och 
service och därmed brandsäkerheten försämras. Om entreprenören inte får 
kostnadstäckning behöver denne planera in fler sotningsbesök per dag för att gå runt 
ekonomiskt. Vilket innebär att arbetet genomförs mindre noggrant och med en lägre 
kvalitet. 
 
Om taxan höjs till medelnivå i landet för sotning kommer SSBF inte kunna ställa krav 
på övergång till den mer moderna och miljövänliga sotningsmetoden roterande 
undertryckssotning. Detta på grund av att det tar längre tid att sota med roterande 
undertryckssotning. SSBF förespråkar aktivt valet av denna metod, då det blir renare 
(brandsäkrare) och möjliggör att alla partiklar samlas upp i stället för att släppas ut i 
det fria. Även den direkta arbetsmiljön för sotarna påverkas positivt av en övergång till 
undertryckssotning.  
 
Roterande undertryckssotning är en del i det arbete med grönare sotning som SSBF har 
tagit fram. SSBF:s modell för Grön sotning ger entreprenör pluspoäng i upphandling 
om de förbinder sig att arbeta för minskade utsläpp av co2 och partiklar.   
 
Med taxa som ligger under kostnadstäckning riskerar SSBF även att seriösa 
entreprenörer som vill utföra moderna, miljövänliga och kvalitativa tjänster söker sina 
kunder på annat håll och väljer bort att lämna anbud vid upphandling av SSBF:s 
sotningsdistrikt.  
Med en låg taxa riskerar vi även att entreprenörer utför andra privata tjänster utanför 
sitt lagstadgade uppdrag. Sotningsentreprenörer har kompetens att utföra 
ventilationsarbete med rensning och kontroller. De kan även utföra olika besiktningar 
av eldstäder. När privata tjänster prioriteras hinner entreprenörer inte med sitt 
lagstadgade uppdrag med följd att frister inte följs och brandskyddet försämras. Detta 
har även framförts som synpunkter av befintliga entreprenörer i översyn av 
sotningsverksamheten 2018.  
 
Entreprenörer kan välja att överge myndighetsutövningen och istället marknadsföra 
sina tjänster som fria sotare. I och med lagändringen som gett fastighetsägare rätt att 
ansöka om egensotning och att byta sotare finns det i dag en fri marknad för 
entreprenörer.  

Konsekvenser om SSBF ligger kvar på befintlig taxenivå utan 

justeringar  

Om taxan ligger kvar på nuvarande nivå är risken stor att vi inte får något anbud vid 
kommande upphandling av sotningsdistrikt. 
 
SSBF har ett ansvar enligt lag att se till att sotningstjänster utförs. Om inget anbud 
kommer in tvingas SSBF förhandla med och be tidigare entreprenörer att fortsätta sitt 
arbete på distrikten. Om entreprenörer kräver kostnadstäckning för utförande av 
tjänsterna tvingas SSBF att stå för mellanskillnaden. Alternativet är att anställa egna 
sotare eller skorstensfejartekniker vilket vissa räddningstjänster tvingats till.  
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Hur påverkas kommuninvånaren ekonomiskt av de lagda förslagen i 

Österåker, Vallentuna, Värmdö 
 
Taxan höjs men antalet besök från entreprenören minskar i och med att SSBF 
samtidigt förändrar systemet med fristerna. Fastighetsägaren får under en 13-årsperiod 
sammantaget 5 besök istället för 7 besök, då kombibesök införs (där sotning och 
brandskyddskontroll genomförs samtidigt).  
 
Småhusägare 
Småhusägaren betalar objektstaxa. Denna får sammantaget en höjning från 2602 kr till 
3892 kr under en period på 13 år. Höjningen av taxan ska också ställas i relation till en 
ökad kvalitet, miljövänlig sotning och minskad nedsmutsning kring fastigheten. 
 
Om antagandet görs att fastighetsägaren vid varje besök behöver stanna hemma en 
halvdag från sitt eget förvärvsarbete och därmed får ett lönekostnadsavdrag blir den 
sammanlagda kostnadsökningen betydligt lägre då antalet besök under 13-årsperioden 
minskar vilket påverkar nivån på utebliven lön för fastighetsägaren.  
 
Ett småhus/villa med 1 braskamin  
Med föreslaget system och taxa (kr) 

 1 2 3 4 5 Summa  
Sotning   437   437    
Brandskyddskontroll        
Samtidig sot/ brandskyddskontroll 1006   1006   1006   
      3892 kr 

 
Med dagens system och taxa (kr) 

Besök  1 2 3 4 5 6 7 Summa  
Sotning  322  322  322  322   
Brandskyddskontroll   438  438  438    
        2602 kr 

 
Bostadsrättsföreningar 
Bostadsrättsföreningar betalar timtaxa. Dessa får sammantaget en sänkning från 37 
510 kr till 28 530 kr under en period på 13 år. 
 
Ett flerfamiljshus med 10 öppna spisar (utförs av 2 personer under 5 timmar) 
Med föreslaget system och taxa (kr)  

 1 2 3 4 5 Summa  
Sotning   4920  4920    
Brandskyddskontroll        
Samtidig sot/ brandskyddskontroll  6230  6230   6230   
      28530 kr 

 
Med dagens system och taxa (kr) 

 1 2 3 4 5 6 7 Summa  
Sotning  4630  4630  4630  4630   
Brandskyddskontroll   6330  6330  6330    
        37510 kr  
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Hur påverkas kommuninvånaren ekonomiskt av de lagda förslagen i 

Danderyd, Lidingö, Täby, Solna, Sundbyberg, Vaxholm 
 
Taxan höjs men antalet besök från entreprenören minskar i och med att SSBF 
samtidigt förändrar systemet med fristerna. Fastighetsägaren får under en 13-årsperiod 
sammantaget 5 besök istället för 7 besök, då kombibesök införs (där sotning och 
brandskyddskontroll genomförs samtidigt). 
 
Småhusägare 
Småhusägaren betalar objektstaxa. Denna får sammantaget en höjning från 2551 kr till 
3407 kr under en period på 13 år. Höjningen av taxan ska också ställas i relation till en 
ökad kvalitet, miljövänlig sotning och minskad nedsmutsning kring fastigheten.  
 
Om antagandet görs att fastighetsägaren vid varje besök behöver stanna hemma en 
halvdag från sitt eget förvärvsarbete och därmed får ett lönekostnadsavdrag blir den 
sammanlagda kostnadsökningen betydligt lägre då antalet besök under 13-årsperioden 
minskar vilket påverkar nivån på utebliven lön för fastighetsägaren.  
 
Ett småhus/villa med 1 braskamin  
Med föreslaget system och taxa (kr) 

 1 2 3 4 5 Summa  
Sotning   397   397     
Brandskyddskontroll        
Samtidig sot/brandskyddskontroll  871   871   871   
      3407 kr 

 
Med dagens system och taxa (kr) 

Besök  1 2 3 4 5 6 7 Summa  
Sotning  316  316  316  316   
Brandskyddskontroll   429  429  429    
        2551 kr 

 
Bostadsrättsföreningar 
Bostadsrättsföreningar betalar timtaxa. Dessa får sammantaget en sänkning från 37 
510 kr till 28 790 kr under en period på 13 år. 
 
Ett flerfamiljshus med 10 öppna spisar (utförs av 2 personer under 5 timmar) 
Med föreslaget system och taxa (kr)  

 1 2 3 4 5 Summa  
Sotning   4960  4960    
Brandskyddskontroll        
Samtidig sot/ brandskyddskontroll  6290  6290   6290   
      28 790 kr 

 
Med dagens system och taxa (kr) 

 1 2 3 4 5 6 7 Summa  
Sotning  4630   4630  4630  4630   
Brandskyddskontroll   6330  6330  6330    
        37 510 kr  
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Ärendets beredning 

Ärendet är berett på avdelningen för riskhantering i nära samråd med 
ekonomiavdelning och SSBF:s miljöstrateg.  
 

Bakgrund 

Med stöd av 3 kap 12 § kommunallagen (2017:725) kan SSBF lämna över vården av en 
kommunal angelägenhet till en extern aktör. Mot bakgrund av detta kommer SSBF att 
genomföra upphandling av rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Vaxholm, 
Österåker, Solna och Sundbyberg under 2021 och i Danderyd, Lidingö, Täby, 
Vallentuna och Värmdö 2023.  
 
Upphandlingar avser tilldelning av tjänstekoncessioner. Det innebär att entreprenör 
som tilldelats avtal erhåller rätten att utnyttja tjänsten enligt de i 
förfrågningsunderlaget och avtalet angivna förutsättningarna samt de vid var tid 
gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut som äger tillämpning på 
verksamheten. Utförande av rengöring (sotning) sker enligt kommunens fastställda 
tidsfrister. Utförande av brandskyddskontroll sker enligt MSB:s fastställda frister.  

 
Ersättning för utförd tjänst utgår från fastställd taxa och entreprenör fakturerar 
kommuninvånaren. Tillämpade taxor ska täcka leverantörens kostnader för att utföra 
aktuell tjänst. SSBF har tidigare upplåtit till anbudsgivare att själva föreslå de taxor 
som ska tillämpas vid uppdragens utförande.  
 
Det har framkommit att entreprenörer inte vågar lägga den taxa som ger 
kostnadstäckning för utförandet med rädsla av att inte vinna upphandling om 
sotningstjänst. Avtalet har ett stort marknadsföringsvärde för entreprenörer som då 
lättare kan sälja övriga tjänster. Om SSBF:s taxa inte är kostnadstäckande finns risk för 
att övriga tjänster prioriteras.  
 

Förbundets förslag 

På grundval av de förslag till taxor och frister som tagits fram föreslår SSBF att 
direktionen beslutar föreslå Danderyd, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm, Värmdö och Österåker kommunfullmäktige att besluta om bilagda taxor 
jämte årlig justering av dessa såsom redovisats ovan samt besluta om bilagd frist för 
rengöring (sotning).  
 
SSBF förordar även att direktionen föreslår för Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna 
och Värmdö kommunfullmäktige att besluta om att bilagda frister samt punkt för 
samordnad sotning och brandskyddskontroll införs i taxorna och börjar gälla fr.o.m. 
den 1 april 2023. 
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Bilagor 

1. Konsekvensbeskrivning av ändring av frister för rengöring (sotning) 

2. Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Solna, Sundbyberg och 
Vaxholm  

3. Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Österåker  

4. Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Danderyd, Lidingö, Täby  

5. Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Vallentuna, Värmdö  

6. Frister för rengöring (sotning) i Danderyd, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Täby, 
Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker 

7. Roterande undertryckssotning  

498



 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2019-12-17 

309-1169/2019 

 

1/6 
 

 

Handläggare Till 

Karin Kebbe-Helin 
08 - 454 88 02 

Direktionen 

1. Konsekvensbeskrivning ändring av frister rengöring 

(sotning) 

 

Bakgrund  

Följande råd från MSB har använts som stöd för framtagning av frister.  

MSBFS 2014:6  

När kommunen fastställer sotningsfrister för olika typer av anläggningar bör fristernas längd 

prövas mot bakgrund av hur brandskyddet påverkas av − sotbildning, − bränsle, − typ av 

anläggning, − energibehov med hänsyn till klimatförhållanden, och − bebyggelsestruktur. 

Konsekvensutredning 2014-03-28 inför MSB: s ändring av frister för brandskyddskontroll.  

När kommunen ska meddela sotningsfrister bör den, enligt propositionen (2002/03:119) till 

LSO, beakta när brandskyddskontrollen ska göras så att samordningseffekter kan tas tillvara.  

 

Sammanfattning 

Förslag på ändring av frister består av:   

1. Ändring av frister för lokaleldstäder som tidigare sotades vart 4:e år till vart 3:e år.  

2. Imkanaler i storkök med invändigt reningssystem får en egen frist på 1 ggr/år.  

3. Förtydligande av benämningar för eldstäder i storkök. Benämningarna kolgrill och 

vedeldad pizzaugn definieras.  

4. Tillägg under övriga bestämmelser.  

5. Byte av presentationsordning för olika objekt för en ökad tydlighet genom en bättre 

logisk följd mellan objekten.  

 

  

499



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2019-12-17 

309-1169/2019 
 

2/6 
 

 

Ändringar  

1. Ändring av frister för lokaleldstäder som tidigare sotades vart 4:e år till vart 3:e år  

  

• Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte utgör huvudsaklig 

värmekälla för det rum där den står -3 år   

• Eldstäder som används för matlagning i småhus och som används i mindre 

omfattning -3 år.  

• Eldstäder som finns i fritidshus -3 år.  

Ändring  

Förändring av intervallängd för lokaleldstäder som inte används för huvudsaklig uppvärmning 

för det rum den står i har gjorts. Fristen förkortas från fyra år till tre år.   

Motiv  

Sotningsfristen ändras för att samordna sotningstjänsterna brandskyddskontroll och sotning. 

MSB förespråkar att samordningseffekter beaktas när frister meddelas. I MSBFS 2014:6 är råd 

för frist för denna typ av eldstäder 3 år. SSBF skulle med ändringen anpassa sig till rådet och 

resten av landet. Kontrollfrist för brandskyddskontroll är 6 år. Vart annat sotningsbesök skulle 

vara endast sotning och varannan sotning + brandskyddskontroll.  

SSBF har beslutat att låta en entreprenör utföra både sotning och brandskyddskontroll för att 

underlätta för kommuninvånare med färre besök. Tidigare utfördes sotning och 

brandskyddskontroll av olika entreprenörer vid olika tillfällen. Samordning av sotning och 

brandskyddskontroll ger fördelar för kommuninvånare och ger mindre negativ miljöpåverkan 

med färre transporter.  

Andra anledningar till att samordna sotning och brandskyddskontroll är att underlätta för 

entreprenörer genom att minska den stora mängden samtal med frågor om varför det är två 

olika entreprenörer som utför sotningstjänsterna.  

Konsekvenser 

De föreslagna ändringarna gör att lokaleldstäder för trivseleldning får tätare kontrollfrister, 

vilket enskilt skulle innebära ökade kostnader för kommuninvånare. Eftersom ändring av frist 

sker för att samordna sotning och brandskyddskontroll kommer sotningsbesök att minska på 

ett trettonårsintervall och kostnadshöjning blir mindre. Efter ändring av frister kommer 

kommuninvånare att få fem besök på en trettonårsperiod istället för sju besök enligt gamla 

frister. Samtidigt kommer brandskyddet att förbättras dels på grund av tätare sotning men 

även på grund av att sotaren får en bättre helhetsbild vid utförandet av båda tjänsterna.  

Den stora fördelen för kommuninvånaren är att kontakten med sotaren blir enklare. Det är 

endast en istället för två entreprenörer att kommunicera med. Kommuninvånaren vet att all 

information om anläggningen finns på ett ställe i stället för uppdelat hos två entreprenörer.  
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2. Imkanaler i storkök med invändigt reningssystem får en egen frist på 1 år 

 

• Imkanaler i storkök med invändigt reningssystem - 1 år 

Fristen gäller endast om reningssystemet står under kontinuerlig övervakning av 

kvalificerad driftledare och om serviceavtal kan uppvisas.  

Om det finns feta beläggningar vid sotning ska frist övergå till -16 v.  

Ändring  

Förändring av intervallängd för imkanaler i storkök med invändigt reningssystem. Frist 

för sotning förlängs från 16 v till 1 år. Förändringen sker med tillägget ” Fristen gäller 

endast om reningssystemet står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad 

driftledare eller om serviceavtal kan uppvisas. Och om det finns feta beläggningar ska 

fristen återgå till 16 v.”   

Motiv  

Avsikten med att installera ett invändigt reningssystem med t.ex. ozon i en imkanal är att 

ozonet ska spjälka sönder fettmolekylerna så att det endast bildas torra beläggningar i 

form av damm på insidan av imkanalen. Torra beläggningar har ett mindre energiinnehåll 

och utgör mindre brandfara än feta beläggningar. Fristen ändras för att sotningsfrist ska 

följa typ av beläggningar och brandrisk.  

Tillägget beskriver att fristen endast gäller om det bevakas av en driftledare och om 

serviceavtal finns och där reningssystemet fungerar ändamålsenligt. Det råder en 

otydlighet bland både entreprenörer och kommuninvånare i vad som gäller angående frist 

för sotning av imkanaler med invändiga reningssystem i dag.  

Det förekommer att feldimensionerade reningssystem eller på andra vis dåligt fungerande 

reningssystem sotas med en gles frist även om det finns feta beläggningar. Tillverkare av 

reningssystem marknadsför produkten genom att utlova glesare sotning. Många 

reningssystem fungerar inte ändamålsenligt enligt uppgift från entreprenörer.  

Avsikten med ändringen är dels att anpassa sotningsintervallet efter behovet för sotning 

och dels att förtydliga vad som föranleder en tätare frist. Det är typ av beläggningar 

orsakade av invändigt reningssystem som föranleder glesare frist. Enkom invändigt 

reningssystem men med fortsatt feta beläggningar föranleder inte en tätare frist.  

Konsekvenser  

En förändrad frist för imkanaler med ändamålsenligt fungerande invändiga reningssystem 

ger kommuninvånare möjlighet till en glesare frist och en lägre kostnad för sotning.  

Förtydligande av att det är typ av beläggningar och inte förekomst av ett reningssystem 

som styr frist kommer resultera i ett bättre brandskydd.  
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3. Förtydligande av benämningar för eldstäder för matlagning i storkök. 
Benämningarna kolgrill och vedeldad pizzaugn definieras  
 

• Matlagning vid kolgrill i storkök - 6 ggr/ år  

• Matlagning vid vedeldad pizzaugn- 6 ggr/ år  

• Tilläggstext till ovan nämnd punkt ”Om kolgrill ingår i ett större imkanalssystem och 
endast bidrar med ringa beläggning till imkanalen kan sotning ske tillsammans med 
övriga objekt i systemet enligt deras frist. Om det vid sotning noteras att kolgrill bidrar 
med en betydande beläggning till imkanalen ska frist för hela kanalsträckningen som 
betjänar kolgrill övergå till 6 ggr/år”. 
 

Ändring  

Förändring av benämning för eldstäder för matlagning i storkök. Tidigare benämning följer 

” Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotningssynpunkt, 

motsvarande bränsle.”  

Motiv  

Benämningen är otydlig och svårtydd för både kommuninvånare och entreprenörer. Ny 

benämning förtydligar att det handlar om matlagning och vilka objekt det gäller. 

Storstockholms statistik över insatser visar att kolgrillar är den vanligaste startkällan vid 

brand i storkök. Kolgrillar och vedeldade pizzaugnar är extra brandfarliga installationer 

eftersom beläggningar är energirika och innehåller både fett och sot och det finns en 

tändkälla som kan antända beläggningarna. Det är viktigt att frist för sotning i dessa 

riskfyllda installationer är tydlig för att sotning ska ske enligt frist och fristen inte ska 

misstolkas.  

Konsekvenser  

Avsikten med ändringen är att förtydliga vilken frist som gäller vid dessa riskfyllda 

installationer. Förtydligandet kommer att säkerställa att frist för objekten inte ska kunna 

misstolkas av kommuninvånare eller entreprenörer. Brandskyddet kommer att förbättras.  
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4. Tillägg under övriga bestämmelser 

 

• Entreprenör har möjlighet att ändra sotningsfrist i enskilda fall av brandskyddsmässiga 
skäl. Notering om skäl till ändring ska dokumenteras av entreprenör.  

• Sotningsfrister för lokaleldstäder som är 3 år enligt denna bestämmelse får tom 2026 

tidigareläggas eller senareläggas med 18 månader för att samordnas med frist för 

brandskyddskontroll. (För implementering av frister 2023-04-01 gäller att 

sotningsfrister för lokaleldstäder som är 3 år enligt denna bestämmelse får tom 2028 

tidigareläggas eller senareläggas med 18 månader för att samordnas med frist för 

brandskyddskontroll.) 

• Om det i samband med sotning upptäcks brister i anläggningen som kan medföra risk 
för uppkomst av brand ska den som är ansvarig för sotningen underrätta 
fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren om detta. 

• Den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd. Enligt 2 kap. 2 § lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader 

och andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för 

att hindra eller begränsa skador till följd av brand.  

• Fastighetsägare ska anmäla sådana förändringar som kan föranleda ändring av 

sotnings- eller kontrollfristerna för en anläggning. Anmälan ska göras direkt till den 

som utför sotning respektive brandskyddskontroll på SSBF: s uppdrag. Byte av 

bränsleslag är exempel på sådan åtgärd som ska anmälas. 

Ändring  

Övergångsregler för att samordna frister för sotning och brandskyddskontroll. Övriga 

ändringar ska ge en ökad tydlighet för både entreprenör och kommuninvånare och följer 

råd i MSBFS 2014:6.  

Motiv  

Avsikten med övergångsregler för att samordna frister för sotning och brandskyddskontroll 

är att göra det möjligt för entreprenörer att planera om sina arbeten över tid för att nå 

målet med samordnade sotningstjänster. Det är inte skäligt att kräva att samordning av 

frister sker utan att ge möjligheter till att ändringar fasas in.  

Övriga ändringar handlar om att förtydliga de olika parternas ansvar för brandskyddet i 

fastigheten för att förbättra brandskyddet.  

Konsekvenser  

Övergångsregler för att samordna frister för sotning och brandskyddskontroll kan resultera 

i en tätare eller en glesare frist för kommuninvånaren och det kan på kort sikt resultera i 

ett högre eller ett lägre pris för sotning.  

 

Om objekt kommer att få glesare intervall än fastställt i denna bestämmelse kommer 

skillnaden till förra fristen inte vara så stor och risken för brand på grund av bestämmelsen 

bedöms vara liten.  
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En ökad tydlighet i vem som bär ansvar för olika delar av brandskyddet leder till ett bättre 

brandskydd.  
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Handläggare Till 

Karin Kebbe-Helin 
08 - 454 88 02 

Direktionen 

2. Taxa rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll fr.o.m. 2021-04-01 

Tillämpningsområde: Solna, Sundbyberg och Vaxholm. För utförande av föreskriven rengöring (sotning) 

och brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår debitering enligt 

denna taxa. Priserna är angivna utan mervärdesskatt, moms 25 %.  

 1. Småhus rengöring (sotning)  Kronor exkl. moms  

1.1 Objektsavgift första objekt  397  

1.2 Objektsavgift varje tillkommande objekt  132  

 

 2. Småhus brandskyddskontroll  

2.1 Objektsavgift första objekt  606 

2.2 Objektsavgift varje tillkommande objekt  202 

2.3  Efterkontroll per objekt 381 

 

 3. Småhus samtidig rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll 

 

3.1 Objektsavgift första objekt  871 

3.2 Objektsavgift varje tillkommande objekt  290   

 

 4. Övriga byggnader  

4.1 Sotning per timme och person 496 

4.2 Brandskyddskontroll per timme och person 762   

4.3 Samtidig sotning och brandskyddskontroll per timme 

och person 

629  

4.4 Efterkontroll per timme och person  629 

Minsta debitering är 1 timme, sedan påbörjad kvart. 
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 5.Särskilda bestämmelser  

5.1 Om aviserad sotningstjänst i småhus inte kan utföras och avbokning inte har 
skett senast två helgfria dagar innan inställelsedatum, debiteras som om 
sotningstjänst på första objekt har utförts. 
 

5.2 Om aviserad sotningstjänst i övriga byggnader inte kan utföras och avbokning 
inte har skett senast två helgfria dagar innan inställelsedatum, debiteras 
nedlagd tid inklusive för- och efterarbete. 
 

5.3 För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid orsakat av att arbetet inte är 
tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas dubbel ersättning enligt 1, 2, 3 och 
4. (Ordinarie arbetstid gäller 8 timmar upplagd någon gång mellan 06-17). 
 

5.4 Om sotningstjänst inte kan utföras vid tidpunkt då sotaren aviserar området 
uttas ett tillägg för transporttid för en halvtimme enligt timtaxa för typ av 
sotningstjänst enligt 4.  
 

5.5 För utförande av brandskyddskontroll i särskilt fall för idrifttagande av eldstad 
som varit avställd en längre tid debiteras timtaxa enligt 4. 
 

5.6  Rengöring (sotning) av eldstäder ska ske med roterande undertryckssotning. 
Entreprenör får i undantagsfall göra avsteg och använda en annan 
sotningsmetod om det krävs av brandskyddsmässiga skäl på grund av 
anläggningens konstruktion. Ett sådant avsteg ska dokumenteras och 
meddelas på fastighetsägarens begäran. 
 

5.7  För fastighet utan fast landförbindelse med fastlandet debiteras en 
tilläggsavgift (per person och tillfälle) på 124 kr exkl. moms för rengöring 
(sotning) och 190 kr exkl. moms för brandskyddskontroll. 
 

5.8 Vid arbeten som utförs enligt timdebitering inräknas inte förflyttningstiden till 
och från arbetsplatsen, restid får debiteras med 15 min per person och 
uppdrag enligt timtaxa. 
 

5.9 Förbrukningsmateriel vid rengöring (sotning) i storkök får debiteras separat 

enligt redovisad förbrukning. 

Protokollskrivning vid brandskyddskontroll sker i normalfallet på plats. Om fastighetsägare 
godkänner att protokollskrivning sker utanför byggnaden ska en tidrapport för arbetet redovisas. 
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Handläggare Till 

Karin Kebbe-Helin 
08 - 454 88 02 

Direktionen 

3. Taxa rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll fr.o.m. 2021-04-01 

Tillämpningsområde: Österåker. För utförande av föreskriven rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår debitering enligt denna 

taxa. Priserna är angivna utan mervärdesskatt, moms 25 %.  

 1. Småhus rengöring (sotning)  Kronor exkl. moms  

1.1 Objektsavgift första objekt  437 

1.2 Objektsavgift varje tillkommande objekt  146 

 

 2. Småhus brandskyddskontroll  

2.1 Objektsavgift första objekt  670 

2.2 Objektsavgift varje tillkommande objekt  223 

2.3  Efterkontroll per objekt 402 

 

 3. Småhus samtidig rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll 

 

3.1 Objektsavgift första objekt  1006 

3.2 Objektsavgift varje tillkommande objekt  336  

 

 4. Övriga byggnader  

4.1 Sotning per timme och person 492 

4.2 Brandskyddskontroll per timme och person 754 

4.3 Samtidig sotning och brandskyddskontroll per timme 

och person 

623 

4.4 Efterkontroll per timme och person  623 

Minsta debitering är 1 timme, sedan påbörjad kvart. 
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 5.Särskilda bestämmelser  

5.1 Om aviserad sotningstjänst i småhus inte kan utföras och avbokning inte har 
skett senast två helgfria dagar innan inställelsedatum, debiteras som om 
sotningstjänst på första objekt har utförts. 
 

5.2 Om aviserad sotningstjänst i övriga byggnader inte kan utföras och avbokning 
inte har skett senast två helgfria dagar innan inställelsedatum, debiteras 
nedlagd tid inklusive för- och efterarbete. 
 

5.3 För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid orsakat av att arbetet inte är 
tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas dubbel ersättning enligt 1, 2, 3 och 
4. (Ordinarie arbetstid gäller 8 timmar upplagd någon gång mellan 06-17). 
 

5.4 Om sotningstjänst inte kan utföras vid tidpunkt då sotaren aviserar området 
uttas ett tillägg för transporttid för en halvtimme enligt timtaxa för typ av 
sotningstjänst enligt 4.  
 

5.5 För utförande av brandskyddskontroll i särskilt fall för idrifttagande av eldstad 
som varit avställd en längre tid debiteras timtaxa enligt 4. 
 

5.6  Rengöring (sotning) av eldstäder ska ske med roterande undertryckssotning. 
Entreprenör får i undantagsfall göra avsteg och använda en annan 
sotningsmetod om det krävs av brandskyddsmässiga skäl på grund av 
anläggningens konstruktion. Ett sådant avsteg ska dokumenteras och 
meddelas på fastighetsägarens begäran. 
 

5.7  För fastighet utan fast landförbindelse med fastlandet debiteras en 
tilläggsavgift (per person och tillfälle) på 124 kr exkl. moms för rengöring 
(sotning) och 190 kr exkl. moms för brandskyddskontroll. 
 

5.8 Vid arbeten som utförs enligt timdebitering inräknas inte förflyttningstiden till 
och från arbetsplatsen, restid får debiteras med 25 min per person och 
uppdrag enligt timtaxa. 
 

5.9 Förbrukningsmateriel vid rengöring (sotning) i storkök får debiteras separat 

enligt redovisad förbrukning. 

Protokollskrivning vid brandskyddskontroll sker i normalfallet på plats. Om fastighetsägare 
godkänner att protokollskrivning sker utanför byggnaden ska en tidrapport för arbetet redovisas. 
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Handläggare Till 

Karin Kebbe-Helin 
08 - 454 88 02 

Direktionen 

4. Taxa rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll för implementering fr.o.m. 

2021-04-01 

Tillämpningsområde: Danderyd, Lidingö och Täby.  

För utförande av föreskriven rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap 

4 § lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår debitering enligt denna taxa. Priserna är 

angivna utan mervärdesskatt, moms 25 %.  

 1. Småhus rengöring (sotning)  Kronor exkl. moms  

1.1 Objektsavgift första objekt  397 

1.2 Objektsavgift varje tillkommande objekt  132  

 

 2. Småhus brandskyddskontroll  

2.1 Objektsavgift första objekt  606 

2.2 Objektsavgift varje tillkommande objekt  202 

2.3  Efterkontroll per objekt 381 

 

 3. Övriga byggnader  

3.1 Sotning per timme och person 496 

3.2 Brandskyddskontroll per timme och person 762  

3.4 Efterkontroll per timme och person  629 

Minsta debitering är 1 timme, sedan påbörjad kvart. 
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Protokollskrivning vid brandskyddskontroll sker i normalfallet på plats. Om fastighetsägare 
godkänner att protokollskrivning sker utanför byggnaden ska en tidrapport för arbetet redovisas. 
  

 4.Särskilda bestämmelser  

4.1 Om aviserad sotningstjänst i småhus inte kan utföras och avbokning inte har 
skett senast två helgfria dagar innan inställelsedatum, debiteras som om 
sotningstjänst på första objekt har utförts. 
 

4.2 Om aviserad sotningstjänst i övriga byggnader inte kan utföras och avbokning 
inte har skett senast två helgfria dagar innan inställelsedatum, debiteras 
nedlagd tid inklusive för- och efterarbete. 
 

4.3 För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid orsakat av att arbetet inte är 
tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas dubbel ersättning enligt 1, 2, 3 och 
4. (Ordinarie arbetstid gäller 8 timmar upplagd någon gång mellan 06-17). 
 

4.4 Om sotningstjänst inte kan utföras vid tidpunkt då sotaren aviserar området 
uttas ett tillägg för transporttid för en halvtimme enligt timtaxa för typ av 
sotningstjänst enligt 4.  
 

4.5 För utförande av brandskyddskontroll i särskilt fall för idrifttagande av eldstad 
som varit avställd en längre tid debiteras timtaxa enligt 4. 
 

4.6  Rengöring (sotning) av eldstäder ska ske med roterande undertryckssotning. 
Entreprenör får i undantagsfall göra avsteg och använda en annan 
sotningsmetod om det krävs av brandskyddsmässiga skäl på grund av 
anläggningens konstruktion. Ett sådant avsteg ska dokumenteras och 
meddelas på fastighetsägarens begäran. 
 

4.7  För fastighet utan fast landförbindelse med fastlandet debiteras en 
tilläggsavgift (per person och tillfälle) på 124 kr exkl. moms för rengöring 
(sotning) och 190 kr exkl. moms för brandskyddskontroll. 
 

4.8 Vid arbeten som utförs enligt timdebitering inräknas inte förflyttningstiden till 
och från arbetsplatsen, restid får debiteras med 25 min per person och 
uppdrag enligt timtaxa. 
 

4.9 Förbrukningsmateriel vid rengöring (sotning) i storkök får debiteras separat 

enligt redovisad förbrukning. 
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Poster för samtidig sotning och brandskyddskontroll för 

implementering fr.o.m. 2023-04-01*  

 

 

*Taxan indexhöjs årligen. För införandeåret 2023 kommer aktuell taxa för 
samtidig sotning och brandskyddskontroll således att ha indexerats för 
mellanliggande år 2021-2023.  

 Småhus samtidig rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll 

 

 Objektsavgift första objekt  871 

 Objektsavgift varje tillkommande objekt  290 

 Övriga byggnader  

 Samtidig sotning och brandskyddskontroll per timme 

och person 

629  
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Handläggare Till 

Karin Kebbe-Helin 
08 - 454 88 02 

Direktionen 

5. Taxa rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll för implementering fr.o.m. 

2021-04-01 

Tillämpningsområde: Vallentuna och Värmdö.  

För utförande av föreskriven rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap 

4 § lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår debitering enligt denna taxa. Priserna är 

angivna utan mervärdesskatt, moms 25 %.  

 1. Småhus rengöring (sotning)  Kronor exkl. moms  

1.1 Objektsavgift första objekt  437 

1.2 Objektsavgift varje tillkommande objekt  146  

 

 2. Småhus brandskyddskontroll  

2.1 Objektsavgift första objekt  670 

2.2 Objektsavgift varje tillkommande objekt  223 

2.3  Efterkontroll per objekt 402 

 

 3. Övriga byggnader  

3.1 Sotning per timme och person 492 

3.2 Brandskyddskontroll per timme och person 754  

3.4 Efterkontroll per timme och person  623 

Minsta debitering är 1 timme, sedan påbörjad kvart. 
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Protokollskrivning vid brandskyddskontroll sker i normalfallet på plats. Om fastighetsägare 
godkänner att protokollskrivning sker utanför byggnaden ska en tidrapport för arbetet redovisas. 
  

 4.Särskilda bestämmelser  

4.1 Om aviserad sotningstjänst i småhus inte kan utföras och avbokning inte har 
skett senast två helgfria dagar innan inställelsedatum, debiteras som om 
sotningstjänst på första objekt har utförts. 
 

4.2 Om aviserad sotningstjänst i övriga byggnader inte kan utföras och avbokning 
inte har skett senast två helgfria dagar innan inställelsedatum, debiteras 
nedlagd tid inklusive för- och efterarbete. 
 

4.3 För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid orsakat av att arbetet inte är 
tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas dubbel ersättning enligt 1, 2, 3 och 
4. (Ordinarie arbetstid gäller 8 timmar upplagd någon gång mellan 06-17). 
 

4.4 Om sotningstjänst inte kan utföras vid tidpunkt då sotaren aviserar området 
uttas ett tillägg för transporttid för en halvtimme enligt timtaxa för typ av 
sotningstjänst enligt 4.  
 

4.5 För utförande av brandskyddskontroll i särskilt fall för idrifttagande av eldstad 
som varit avställd en längre tid debiteras timtaxa enligt 4. 
 

4.6  Rengöring (sotning) av eldstäder ska ske med roterande undertryckssotning. 
Entreprenör får i undantagsfall göra avsteg och använda en annan 
sotningsmetod om det krävs av brandskyddsmässiga skäl på grund av 
anläggningens konstruktion. Ett sådant avsteg ska dokumenteras och 
meddelas på fastighetsägarens begäran. 
 

4.7  För fastighet utan fast landförbindelse med fastlandet debiteras en 
tilläggsavgift (per person och tillfälle) på 124 kr exkl. moms för rengöring 
(sotning) och 190 kr exkl. moms för brandskyddskontroll. 
 

4.8 Vid arbeten som utförs enligt timdebitering inräknas inte förflyttningstiden till 
och från arbetsplatsen, restid får debiteras med 25 min per person och 
uppdrag enligt timtaxa. 
 

4.9 Förbrukningsmateriel vid rengöring (sotning) i storkök får debiteras separat 

enligt redovisad förbrukning. 
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Poster för samtidig sotning och brandskyddskontroll för 

implementering fr.o.m. 2023-04-01*  

 

 

*Taxan indexhöjs årligen. För införandeåret 2023 kommer aktuell taxa för 
samtidig sotning och brandskyddskontroll således att ha indexerats för 
mellanliggande år 2021-2023.  

 Småhus samtidig rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll 

 

 Objektsavgift första objekt  1006 

 Objektsavgift varje tillkommande objekt  336  

 Övriga byggnader  

 Samtidig sotning och brandskyddskontroll per timme 

och person 

623  
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Handläggare Till 

Karin Kebbe-Helin 
08 - 454 88 02 

Direktionen 

6. Förslag till frister rengöring (sotning) fr.o.m. 

2020-04-01 och 2023-04-01  

Tillämpningsområde:  

Solna, Sundbyberg, Vaxholm och Österåker 2021-04-01  
 
Implementering för Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna och Värmdö 2023 -04-01 
 
 

Beskrivning  Frist  

 
1. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor  

 

Eldning sker med fasta bränslen  

1.1 Konventionella pannor  3 ggr/ år  
1.2 Miljöpannor  

(En miljöpanna har en extra effektiv förbränning på grund av sin konstruktion.) 
2 ggr/ år 

1.3 Helautomatisk pelletspanna 1 år  
 
Eldning sker med flytande bränslen  

1.5 Eldning sker med tung eldningsolja eller motsvarande bränsle 3 ggr/år  
1.6 Eldning sker med lätt eldningsolja, eller motsvarande bränsle, pannans 

märkeffekt överstiger 60 kW 
1 år  

1.7 Eldning sker med lätt eldningsolja, eller motsvarande bränsle, pannans 

märkeffekt understiger 60 kW 
3 år  

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad 
driftsledare kan sotning utföras med fristen tre år, oavsett vilket bränsleslag som används. 

 
2. Lokaleldstäder 

2.1 Eldstäder som utgör huvudsaklig värmekälla i det rum där den står  1 år  
2.1 Eldstäder som används för matlagning i småhus 1 år  
2.2 Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte utgör huvudsaklig 

värmekälla för det rum där den står 
3 år 

2.3 Eldstäder som används för matlagning i småhus och som används i 
mindre omfattning 

3 år 
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3. Köksspisar, ugnar, kolgrillar samt andra jämförbara 

förbränningsanläggningar 

3.1 Matlagning sker med vedeldad pizzaugn i storkök 6 ggr/ år  
3.2 Matlagning sker med kolgrill i storkök 6 ggr/ år  
3.3 Eldning eller matlagning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 

sotningssynpunkt, motsvarande bränsle 
1 år  

Om kolgrill ingår i ett större imkanalsystem och endast bidrar med ringa beläggning till imkanalen kan 
sotning ske tillsammans med övriga objekt i systemet enligt deras frist. Om det vid sotning noteras att 
kolgrill bidrar med en betydande beläggning till imkanalen ska frist för hela kanalsträckningen som 
betjänar kolgrill övergå till 6 ggr/år. 
 

4. Imkanaler i restauranger eller andra storkök 

4.1  Imkanaler i storkök för matlagning 3 ggr/ år  

4.2 Imkanaler i storkök där matlagning leder till ringa mängder brännbara 
beläggningar inuti imkanalen, till exempel kök som enbart används för 

uppvärmning eller kokning och kök som endast används i begränsad 

omfattning. 

1 år  

För imkanaler där filtreringssystem minskar mängden brännbara avsättningar i kanalsystemet, som står 
under kontinuerlig övervakning och där serviceavtal kan uppvisas, kan sotning ske 1 gång per år. Om det 
vid årlig sotning upptäcks feta beläggningar ska frist övergå till 3 ggr/ år. 

 
5. Övriga bestämmelser 

5.1  Entreprenör har möjlighet att ändra sotningsfrist i enskilda fall av 
brandskyddsmässiga skäl. Notering om skäl till ändring ska dokumenteras av 
entreprenör. 
 

5.2 Sotningsfrister för lokaleldstäder som är 3 år enligt denna bestämmelse får tom 
2026* tidigareläggas eller senareläggas med 18 månader för att samordnas med frist 
för brandskyddskontroll. 
 

5.3 Om det i samband med sotning upptäcks brister i anläggningen som kan medföra 
risk för uppkomst av brand ska den som är ansvarig för sotningen underrätta 
fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren om detta. 

 
5.4 Den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd. Enligt 2 kap. 2 § 

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska också ägare eller nyttjanderättshavare 
till byggnader och andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att 
förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 
 

5.5 Fastighetsägare ska anmäla sådana förändringar som kan föranleda ändring av 
sotnings- eller kontrollfristerna för en anläggning. Anmälan ska göras direkt till den 
som utför sotning respektive brandskyddskontroll på SSBF: s uppdrag. Byte av 
bränsleslag är ett exempel. 

 
5.6 När eldning inte har skett sedan senaste rengöring (sotning) behöver inte sotning 

ske. Uppgift till entreprenör behöver inkomma senast två helgfria dagar innan 
sotning ska ske. 
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5.7 Vid sotning av värmepanna 3 ggr/ år bör tiden mellan två sotningstillfällen anpassas 

till föreliggande energibehov, varför längre intervall normalt bör tillämpas under 
perioden maj-augusti än för övriga delar av året. 

 
5.8  Vid sotning av värmepanna 2 ggr/ år bör tiden mellan två sotningstillfällen anpassas 

till föreliggande energibehov, varför längre intervall normalt bör tillämpas under 
perioden maj-augusti än för övriga delar av året. 
 

 
*För implementering av frister 2023-04-01 gäller att sotningsfrister för lokaleldstäder som är 3 
år enligt denna bestämmelse får tom 2028 tidigareläggas eller senareläggas med 18 månader 
för att samordnas med frist för brandskyddskontroll. 
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Dnr: 309-155/2019 

 

  

7, Roterande undertryckssotning 

Bakgrund 

Rengöring (sotning) i Stockholm stad har till största del utförts med lina, lod och krejs 
uppifrån tak och ner genom skorsten. Verktygen har använts sedan sotningens 
begynnelse på 1600-talet. Det finns i dag en modern maskinell metod för att utföra 
sotningen nedifrån basen av anläggningen med hjälp av stavar och roterande verktyg 
metoden benämns som roterande undertryckssotning (benämns RU). 
 
Metoden har många fördelar gentemot den tidigare. Arbetssättet påverkar sotarnas 
arbetsmiljö, kvaliteten på arbetet (brandskyddet) samt miljöpåverkan på yttre miljö. 
SSBF ser därför bara fördelar med en övergång till RU. 
 
Arbetsmiljö 

Ny forskning påvisar att sotare är utsatta i markant större omfattning än andra 
yrkesgrupper för skadliga cancerogena ämnen. RU skapar förutsättningar för en bättre 
arbetsmiljö, risken för att utsättas för skadliga sotpartiklar och kolväten minskas. 
Metoden medför även att risken för fall från hög höjd minskas, då sotning av skorsten 
sker nedifrån eldstad istället för uppifrån tak. Skadestatistik för fall från hög höjd visar 
att sotare är överrepresenterade i dagsläget. 
 
Brandskydd 

RU är en effektiv metod för borttagning av sot, den tar även bort det brandfarligaste 
sotet (tjära). Tjära är brandorsak till soteld och soteld är den vanligaste förekommande 
typen av villabränder i dag. RU skapar förutsättningar för ett ökat brandskydd.  
 
Miljöpåverkan, frisk luft 

Frisk luft är ett av Sveriges kvalitetsmiljömål. Metoden är ett hjälpmedel att nå målet. 
De luftföroreningar som är skadligast för hälsan är bland andra inandningsbara 
partiklar och vissa kolväten, vilket sot består av. Metoden ger en minskad negativ 
påverkan på den yttre miljön då sot och partiklar samlas upp i en dammsugare med 
filtrering istället för att släppas ut i det fria genom skorsten. 
 
Metoden och utförande 

Rengöring av eldstäder ska ske med RU där objektet ska vara väl förtäckt. En 
dammsugare med filtrering skapar undertryck och förhindrar att skadliga partiklar 
läcker in i utrymmet där sotaren vistas. 
 
I undantagsfall får avsteg göras och en annan sotningsmetod användas om det krävs av 
brandskyddsmässiga skäl på grund av anläggningens konstruktion. 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-06-04

Änr KS 2020/48.106
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 82 Revidering av reglemente för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd avseende deltagande på distans vid nämndens 
sammanträden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Reglemente för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd revideras enligt vad som framgår 

i tjänsteutlåtande daterat 2020-05-07.
2. Revidering av reglementet träder i kraft den 1 juli 2020 under förutsättning att 

kommunfullmäktige i Täby kommun fattar likalydande beslut.  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Vaxholms stad beslutade 2015 att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning 
och reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholm stad genom att införa 
möjlighet till deltagande på distans för ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder. 
Kommunfullmäktige i Täby kommun beslutade motsvarande för kommunfullmäktige och nämnder i 
Täby den 20 april 2020. Då reglementena med gemensamma bestämmelser för nämnder i våra 
respektive kommuner inte avser kommunernas gemensamma nämnd, Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd (SRMH), behöver motsvarande revidering göras i SRMH:s reglemente för att 
möjliggöra deltagande på distans för ledamöter också där. Föreslagen revidering av reglementet måste 
antas av fullmäktige i både Täby kommun och Vaxholms stad för att vinna laga kraft. 

Följande bestämmelse föreslås införas som ny 31 § i reglemente för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd:

Deltagande på distans

31 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre vardagar i förväg anmäla detta till nämndens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Reglemente för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd revideras enligt vad som framgår 
i tjänsteutlåtande daterat 2020-05-07.

2. Revidering av reglementet träder i kraft den 1 juli 2020 under förutsättning att 
kommunfullmäktige i Täby kommun fattar likalydande beslut.  

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
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Protokoll
2020-06-04

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-05-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd: SRMH

För kännedom: Täby kommun
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Tjänsteutlåtande
2020-05-07

Änr KS 2020/48.106
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Revidering av reglemente för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd avseende deltagande på distans vid nämndens 
sammanträden 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Reglemente för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd revideras enligt vad som framgår 
i tjänsteutlåtande daterat 2020-05-07.

2. Revidering av reglementet träder i kraft den 1 juli 2020 under förutsättning att 
kommunfullmäktige i Täby kommun fattar likalydande beslut.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Vaxholms stad beslutade 2015 att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning 
och reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholm stad genom att införa 
möjlighet till deltagande på distans för ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder. 
Kommunfullmäktige i Täby kommun beslutade motsvarande för kommunfullmäktige och nämnder i 
Täby den 20 april 2020. Då reglementena med gemensamma bestämmelser för nämnder i våra 
respektive kommuner inte avser kommunernas gemensamma nämnd, Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd (SRMH), behöver motsvarande revidering göras i SRMH:s reglemente för att 
möjliggöra deltagande på distans för ledamöter också där. Föreslagen revidering av reglementet måste 
antas av fullmäktige i både Täby kommun och Vaxholms stad för att vinna laga kraft. 

Följande bestämmelse föreslås införas som ny 31 § i reglemente för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd:

Deltagande på distans

31 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Tjänsteutlåtande
2020-05-07

Änr KS 2020/48.106
2 av 2

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre vardagar i förväg anmäla detta till nämndens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Reglemente för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd revideras enligt vad som framgår 
i tjänsteutlåtande daterat 2020-05-07.

2. Revidering av reglementet träder i kraft den 1 juli 2020 under förutsättning att 
kommunfullmäktige i Täby kommun fattar likalydande beslut.  

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-05-07

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: SRMH

För kännedom: Täby kommun
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-05-07

Änr KS 2020/6.007
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 61 Svar på Revisionsrapport - Underhåll av fastigheter gator vägar 
samt kajer

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad har uppdragit till KPMG att granska stadens rutiner 
kring fastighets-, gatu-/väg- samt kajunderhåll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Nämnden för teknik, fritid och kultur har ett 
ändamålsenligt underhåll vad gäller fastigheter, gator/vägar samt kajer. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att Nämnden för teknik, fritid och kultur inte har ett 
ändamålsenligt underhåll vad gäller gator och vägar samt fastigheter och kajer. Underhållet av 
gator/vägar bedömer vi dock i vissa delar ändamålsenligt.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till nämnden för teknik, fritid och kulturs beslutsförslag och finner 
bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag TFK 2020-02-20/§ 5

Svar på Revisionsrapport - Underhåll av fastigheter gator vägar samt kajer

Revisionsrapport - Underhåll av fastigheter gator vägar samt kajer – Slutversion

Missiv - Underhåll av fastigheter gator vägar samt kajer - Slutversion

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

Camilla Adolfsson, sbf

För kännedom: Anders Haglund, förtroendevald revisor
Susanne Edén, sbf
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2020-02-20

Änr TFK 2019/151.007
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 5 Revisionsrapport - Underhåll av fastigheter gator vägar samt kajer

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Förvaltningens svar på revisionsrapporten godkänns. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad har uppdragit till KPMG att granska stadens rutiner 
kring fastighets-, gatu-/väg- samt kajunderhåll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Nämnden för teknik, fritid och kultur har ett 
ändamålsenligt underhåll vad gäller fastigheter, gator/vägar samt kajer. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att Nämnden för teknik, fritid och kultur inte har ett 
ändamålsenligt underhåll vad gäller gator och vägar samt fastigheter och kajer. Underhållet av 
gator/vägar bedömer vi dock i vissa delar ändamålsenligt.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Svar på Revisionsrapport - Underhåll av fastigheter gator vägar samt kajer

Revisionsrapport - Underhåll av fastigheter gator vägar samt kajer – Slutversion

Missiv - Underhåll av fastigheter gator vägar samt kajer - Slutversion

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

Camilla Adolfsson, sbf

För kännedom: Anders Haglund, förtroendevald revisor
Susanne Edén, sbf
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Tjänsteutlåtande
2020-02-05

Änr TFK 2019/151.007
1 av 5

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på Revisionsrapport - Underhåll av fastigheter gator vägar samt 
kajer

Förslag till beslut
Förvaltningens svar på revisionsrapporten godkänns. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad har uppdragit till KPMG att granska stadens rutiner 
kring fastighets-, gatu-/väg- samt kajunderhåll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Nämnden för teknik, fritid och kultur har ett 
ändamålsenligt underhåll vad gäller fastigheter, gator/vägar samt kajer. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att Nämnden för teknik, fritid och kultur inte har ett 
ändamålsenligt underhåll vad gäller gator och vägar samt fastigheter och kajer. Underhållet av 
gator/vägar bedömer vi dock i vissa delar ändamålsenligt.

Ärendebeskrivning
Granskningen indikerar att det finns ett eftersatt underhåll, det vill säga en underhållsskuld, beträffande 
gator och vägar som inte minskar med nuvarande takt på underhållsinsatser och reinvesteringar. 
Granskningen visar dock att det finns planeringsverktyg och en tioårig underhållsplan för gator/vägar.  
Motsvarande saknas för fastigheter och kajer, varför underhållsbehovet för dessa är oklart. I övrigt 
pekar rapporten ut att det finns anledning att, generellt se över och uppdatera systemstödet för 
underhållsplanering.

Rapporten pekar ut följande punkter för Nämnden för teknik, fritid och kultur att prioriterar:

— Upprättar rutiner och processer som beskriver hur underhållsarbetet ska prioriteras vad 
gäller fastigheter och kajer.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef
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Änr TFK 2019/151.007
2 av 5

— Upprättar en förteckning över de kajer som staden ansvarar för, utöver de centrala 
kajerna som nu är föremål för en översyn och inventerar underhållsbehovet för dessa.

— Intensifierar arbetet med att upprätta rutiner för att planera och prioritera underhåll 
avseende fastigheter.

— Preciserar befintlig underhållsskuld avseende gator/vägar i ett mindre intervall för att 
möjliggöra ett ytterligare mer ändamålsenligt underhållsarbete.

— Ser över vilka systemstöd som är lämpliga för gator/vägar, kajer och fastigheter.

— Upprättar rutinbeskrivningar för hur genomförda underhållsprojekt ska följas upp och 
analyseras.

— Efter inventering av fastigheter jämför dessa uppgifter mot de uppgifter som finns hos 
Lantmäteriet och Skatteverket.

Bedömning
Förvaltningen har tagit del av Revisionsrapporten och anser den innehålla konkreta förslag till 
förbättringsåtgärder. Generellt kan påpekas att tekniska enheten arbetat en längre tid med att planera 
underhållsåtgärder medan fastighetsenheten inte haft personella resurser att ta fram underlag för en 
liknande långtidsplanering förrän efter den omorganisering som genomfördes under våren 2019. 

Från fastighetsenhetens sida har en enkel prioriteringsprincip arbetats fram där skalskydd prioriterats 
för att säkerställa att byggnaderna inte läcker in. De stora underhållsåtgärder som pekats ut i den 3 åriga 
investeringsplanen som uppdateras varje år har heller inte kunnat rymmas inom ordinarie 
investeringsutrymme varför en mer djupgående underhållsplan ansetts varit av underordnad betydelse i 
ett läge där de personella resurserna varit knappa.

Nedan följer förvaltningens beskrivning av hur arbetet med revisorernas rekommendationer fortskrider 
uppdelat per punkt.

- Upprättar rutiner och processer som beskriver hur underhållsarbetet ska prioriteras vad 
gäller fastigheter och kajer.

Fastigheter

Fastighetsenheten arbetar med att ta fram processer som beskriver hur underhållsarbetet skall 
prioriteras. Gamla rutiner som tagits fram i samarbete med respektive verksamhetsutövare ses över och 
uppdateras.

Kajer

Vaxholms kajer är idag ett eget projekt. Just nu pågår en förstudie som ska mynna ut i en plan för 
renovering. Det är endast Estlandskajen som är en kommunal kaj som inte ingår i projektet. I samband 
med utredning av Vaxholms kajer  kan vi passa på att övergripande titta på Estlandskajens skick. 
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Beroende på utfallet får vi därifrån besluta om en drift och underhållsplan för Estlandskajen. I ett 
kommande beslut om renovering av Vaxholms kajer skall en drift- underhållsplan ingå.

- Upprättar en förteckning över de kajer som staden ansvarar för, utöver de centrala 
kajerna som nu är föremål för en översyn, och inventerar underhållsbehovet för dessa.

• Västerhamnen

• Söderhamnen

• Österhamnen

• Estlandskajen

- Intensifierar arbetet med att upprätta rutiner för att planera och prioritera underhåll, 
framförallt avseende fastigheter.

Fastighet

Fastighetsenheten har efter att internhyresmodellen blivit antagen kunnat omprioritera resurser som 
avsätts till arbetet med att ta fram rutiner och processer för att planera och prioritera underhåll. 
Generellt används anläggningsregistret som en första indikator på större investeringsbehov, här 
prioriteras skalskydd för att säkerställa att byggnaderna inte har läckage. Besiktningsprotokoll av teknisk 
utrustning används som underlag för bedömning av tekniska underhållsbehov. Här prioriteras de 
anläggningar med allvarligast anmärkningar.

Gata

Tekniska enheten har tagit fram en ny rutin för statusbedömning för gata och har tagit fram en 10-
årsplan för reinvesteringar i det kommunala vägnätet. Vägarnas prioritering görs efter trafikmängd, 
slitage, skador och tar hänsyn till exploateringsprojekt, samordningsmöjligheter och i vissa fall politiska 
prioriteringar. Vägarna som hamnat tidigast i 10-årsplanen detaljprojekteras för nuvarande och 
asfaltsarbetena ska upphandlas. Efter avslutat arbete kommer kostnaderna att följas upp och 10-
årsplanen uppdateras efter en ny statusbedömning.  

- Preciserar befintlig underhållsskuld avseende gator/vägar i ett mindre intervall för att 
möjliggöra ett ytterligare mer ändamålsenligt underhållsarbete.

Gata
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Det går inte att precisera underhållsskulden ytterligare utan kontroller i gatan. Vid schaktning, rivning 
och om asfaltering kan vägens konstruktion undersökas av ansvarig tjänsteman och dolda fel uppdagas 
varefter underhållsskulden kan preciseras ytterligare. Tekniska enheten anser att en precisering av 
underhållsskulden är lämplig att göra en gång om året i samband med uppdatering av 10-årsplanen.

- Ser över vilka systemstöd som är lämpliga för gator/vägar, kajer och fastigheter. 

Fastighet

Projektledare för arbetet med att se över behov av systemstöd är tillsatt. Arbetet kräver generellt en väl 
genomförd behovsanalys då det är många systemstöd som skall samverka. Befintliga systemstöd inom 
ekonomi, diarieföring, ärendehantering, projekthantering, energiuppföljning, samt bygglovshantering 
påverkar valet av systemstöd. Nytt systemstöd finns med i enhetens upphandlingsplan.

 

Gata

Vi har haft kontakt med Rosy och vår rutin tar hänsyn till samma parametrar. Då Vaxholm stad är en 
liten kommun med möjlighet att överblicka gatunätet anser vi att kostnaden för ett systemstöd är 
onödigt. Den dokumentation som Rosy ger har vi redan och vi tar fram den i egen regi med tillsyn, 
kalkylblad och kommunens befintliga GIS-system. Vi har även varit i kontakt med Svensk 
Beläggningstjänst som har ett likande system, som förvaltningen redan tagit fram och satt i bruk, men 
det företaget har dåliga referenser. Förvaltningen föredrar att, som ovanstående punkt rekommenderar, 
att intensifiera arbetet med den upprättade rutinen för att planera och prioritera underhåll av gator. 

Kajer

Vaxholm stad har 4 st kajer. En kaj är till sin kostnad mer lik en byggnad än en gata. Förvaltningen skall 
undersöka om det är lämpligt att hantera kajerna som en byggnad eller om avancerade konstruktioner 
som tillexempel broar och kajer skall hanteras separat i ett eget system.

- Upprättar rutinbeskrivningar för hur genomförda underhållsprojekt ska följas upp och 
analyseras.

Fastighet

Fastighetsenheten har för avsikt att i samverkan med både tekniska enheten och exploateringsenheten 
se över förvaltningsövergripande rutinbeskrivningar för genomförda projekt. Tills vidare följs respektive 
projekt löpande upp av ansvarig projektledare samt årsvis i form av bokslut.

Gata har en planerad budget för varje underhållsprojekt som kommer stämmas av med utfall efter 
avslutat projekt.  
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- Efter inventering av fastigheter jämför fastigheter i anläggningsregistret mot uppgifter 
som finns hos Lantmäteriet och Skatteverket.

Fastighet

Fastighetsenheten har tagit fram rådata från Lantmäteriet som används som underlag för en ny 
fastighetsdatabas. Vid jämförelse med anläggningsregistret saknas en del anläggningar då de saknar 
bokfört värde. Skatteverket har dock varit svårare att få enkla sammanställningar av data från varför 
denna uppföljning istället sker löpande i samband med fastighetsdeklarationerna.

Finansiering
Krävs ej.

Förslagets konsekvenser
Genom att följa revisionens rekommenderade åtgärdspunkter enligt beskrivningen ovan anser 
förvaltningen att nämnden kommer leva upp till ett ändamålsenligt underhållsarbete avseende 
fastigheter, gator, vägar samt kajer.

Uppföljning och utvärdering
Förvaltningen planerar att presentera resultatet av arbetet för nämnden för teknik, fritid och kulturs 
politiker på strategidagen 2020.

Handlingar i ärendet
Svar på Revisionsrapport - Underhåll av fastigheter gator vägar samt kajer

Revisionsrapport - Underhåll av fastigheter gator vägar samt kajer – Slutversion

Missiv - Underhåll av fastigheter gator vägar samt kajer - Slutversion

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kommunstyrelsen

Alexander Wahlstedt, sbf
Camilla Adolfsson, sbf

För kännedom: Anders Haglund, förtroendevald revisor
Susanne Edén, sbf
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Vaxholms stad Till:
Revisorerna Nämnden för teknik, fritid och kultur

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

2019-12-10

Revisionsrapport: Granskning av underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer

De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad har uppdragit till KPMG att granska stadens rutiner 

kring fastighets-, gatu-/väg- samt kajunderhåll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Nämnden för teknik, fritid och kultur har ett ända-

målsenligt underhåll vad gäller fastigheter, gator/vägar samt kajer. 

Vår sammanfattande bedömning är att Nämnden för teknik, fritid och kultur inte har ett ändamålsen-

ligt underhåll vad gäller gator och vägar samt fastigheter och kajer. Underhållet av gator/vägar bedö-

mer vi dock i vissa delar ändamålsenligt. 

Granskningen indikerar att det finns ett eftersatt underhåll, det vill säga en underhållsskuld, beträffan-

de gator och vägar som inte minskar med nuvarande takt på underhållsinsatser och reinvesteringar. 

Granskningen visar dock att det finns planeringsverktyg och en tioårig underhållsplan för gator/vägar.  

Motsvarande saknas för fastigheter och kajer, varför underhållsbehovet för dessa är oklart. I övrigt 

finns det anledning att, generellt se över och uppdatera systemstödet för underhållsplanering.

Mot bakgrund av vår granskning förutsätter vi att Nämnden för teknik, fritid och kultur prioriterar föl-

jande:

— Upprättar rutiner och processer som beskriver hur underhållsarbetet ska prioriteras vad gäller fas-

tigheter och kajer.

— Upprättar en förteckning över de kajer som staden ansvarar för, utöver de centrala kajerna som nu 

är föremål för en översyn och inventerar underhållsbehovet för dessa.

— Intensifierar arbetet med att upprätta rutiner för att planera och prioritera underhåll avseende fastig-

heter.

— Preciserar befintlig underhållsskuld avseende gator/vägar i ett mindre intervall för att möjliggöra ett 

ytterligare mer ändamålsenligt underhållsarbete.

— Ser över vilka systemstöd som är lämpliga för gator/vägar, kajer och fastigheter.

— Upprättar rutinbeskrivningar för hur genomförda underhållsprojekt ska följas upp och analyseras.

— Efter inventering av fastigheter jämför dessa uppgifter mot de uppgifter som finns hos Lantmäteriet 

och Skatteverket.

Revisionen beslutar att överlämna rapporten till Nämnden för teknik, fritid och kultur för yttrande se-

nast 2020-02-29 och till Kommunstyrelsen och till Kommunfullmäktige för kännedom.

För Vaxholms stads förtroendevalda revisorer

Anders Haglund

Ordförande 

531



© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document classification: KPMG Confidential

Granskning av 
underhåll av fas-
tigheter, gator & 
vägar samt kajer
Revisionsrapport

Vaxholms stad

KPMG AB

2019-12-10

Antal sidor 15

532



i

© 2019 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification KPMG Confidential

Vaxholms stad
Granskning av underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer

2019-12-10

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 1
1.1 Revisionell bedömning 1
1.2 Rekommendationer 2

2 Inledning/bakgrund 3

3 Syfte och revisionsfrågor 3
3.1 Avgränsning 4
3.2 Revisionskriterier 4
3.3 Metod 4
3.4 Projektorganisation 4

4 Resultat av granskningen 5
4.1 Vaxholms stads styrning av underhåll 5
4.1.1 Rutiner och processer kring styrning av underhåll 5
4.1.2 Måluppfyllelse och nyckeltal 6
4.2 Planering av underhåll 7
4.2.1 Gator, vägar samt kajer 7
4.2.2 Fastigheter 8
4.2.3 Stadens planerade underhåll 9
4.2.4 Kommentarer och bedömning 10
4.3 Övriga iakttagelser 11
4.3.1 Kommentarer och bedömning 12
4.4 Svar på revisionsfrågor 13

533



1

© 2019 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Confidential

Vaxholms stad
Granskning av underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer

2019-12-10

1 Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad har vi granskat stadens 
rutiner och processer vad gäller underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer. Syf-
tet med granskningen har varit att bedöma om Nämnden för teknik, fritid och kultur har 
ett ändamålsenligt underhåll vad gäller fastigheter, gator/vägar samt kajer.

Granskningen visar att den ansvariga nämnden, Nämnden för teknik, fritid och kultur, 
har beslutat om två övergripande verksamhetsmål som styr underhållsarbetet. Vidare 
styrs underhåll av fastigheter, gator/vägar och kajer genom att Nämnden för teknik, fri-
tid och kultur tilldelar Tekniska enheten och Fastighetsenheten budgetramar som är 
fördelade på driftskostnader och investeringsutgifter. Utifrån gällande budgetramar ska 
de två enheterna prioritera för att nå lägre driftskostnader genom reinvesteringar.

Tekniska enheten har utifrån nämndmål och tilldelad budgetram upprättat en tioårsplan 
för gatu-/vägunderhållet och ansvariga tjänstepersoner bedömer att enhetens budget 
tillåter en omläggningstakt av vägars toppbeläggning på drygt 15 år, men då staden 
ska komma till rätta med eftersatta och uteblivna investeringar, det vill säga underhålls-
skulden, kommer staden inte att klara en omläggningstakt på 15 år. En omläggnings-
takt som överstiger 15 år kan utgöra en risk, då staden då gör avsteg från vad som är 
tekniskt rekommenderat. 

Underhållsplanen utgår från Tekniska enhetens planeringsverktyg som bygger på tra-
fik, slitage, skador och vägens storlek, men även politiska prioriteringar. I och med pla-
neringsverktyget och underhållsplanen bedömer vi att underhållsarbetet vad gäller ga-
tor och vägar i vissa delar är ändamålsenligt. Däremot visar granskningen på att kajun-
derhållsarbetet inte är ändamålsenligt och att Nämnden för teknik, fritid och kultur bör 
inventera vilka kajer staden ansvarar för, bedöma kajernas skick och därefter upprätta 
en underhållsplan för kajerna.

Fastighetsenheten bildades under våren 2019 och arbetar sedan dess med att invente-
ra vilka fastigheter som drivs och förvaltas av staden och vilka underhållsbehov som 
finns. Inventeringen ska därefter ligga till grund för en investeringsplan med fokus på 
långsiktighet och reducerade driftskostnader. Arbetet ska även resultera i ett system-
stöd, för att på det sättet kunna prioritera och bedöma vilka åtgärder som ska vidtas 
vad gäller fastighetsunderhållet. Då underhållsbehovet för fastigheter inte är känt och 
då det saknas beslutsunderlag kopplat till fastighetsunderhållet är vår bedömning att 
detta arbete bör intensifieras.

Av granskningen framgår att staden inte har tillräckliga systemstöd, varken vad gäller 
gator/vägar, kajer eller fastigheter. Staden bör därför se över möjligheterna att inför-
skaffa ett systemstöd som kan hantera olika typer av sammanställningar av de kommu-
nala vägkropparnas uppbyggnad, tillsyn och garantitider vad gäller vägar, gator och 
schaktning, samt systemstöd som är lämplig för underhåll av kajer och fastigheter.

1.1 Revisionell bedömning
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att Nämnden för teknik, fritid och kultur inte 
har ett ändamålsenligt underhåll vad gäller fastigheter och kajer. Underhållet av ga-
tor/vägar bedömer vi dock i vissa delar vara ändamålsenligt. 
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1.2 Rekommendationer
Följaktligen rekommenderar vi att Nämnden för teknik, fritid och kultur:

- Upprättar rutiner och processer som beskriver hur underhållsarbetet ska priori-
teras vad gäller fastigheter och kajer.

- Upprättar en förteckning över de kajer som staden ansvarar för, utöver de cen-
trala kajerna som nu är föremål för en översyn, och inventerar underhållsbeho-
vet för dessa.

- Intensifierar arbetet med att upprätta rutiner för att planera och prioritera under-
håll, framförallt avseende fastigheter.

- Preciserar befintlig underhållsskuld avseende gator/vägar i ett mindre intervall 
för att möjliggöra ett ytterligare mer ändamålsenligt underhållsarbete.

- Ser över vilka systemstöd som är lämpliga för gator/vägar, kajer och fastigheter. 
- Upprättar rutinbeskrivningar för hur genomförda underhållsprojekt ska följas 

upp och analyseras.
- Efter inventering av fastigheter jämför fastigheter i anläggningsregistret mot 

uppgifter som finns hos Lantmäteriet och Skatteverket.
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2 Inledning/bakgrund
Vi har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska stadens ruti-
ner kring fastighets-, gatu-/väg- samt kajunderhåll. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2019.

Kostnader för lokaler är en väsentlig post i stadens budget. Därför är det viktigt att sta-
den har en ändamålsenlig och tillräcklig styrning och kontroll av att fastigheternas un-
derhållsbehov tillgodoses. Detsamma gäller gatu-/vägunderhållet som omfattar åtgär-
der som avser att vidmakthålla gatu-/vägnätets funktion och prestanda. Även åtgär-
der/underhåll för att vidmakthålla kajernas funktion och prestanda är viktigt då ett flertal 
kajer finns i staden. Underhållet indelas allmänt i dels förebyggande underhåll, dels av-
hjälpande underhåll (akuta åtgärder). Om staden investerar för lite i underhållet över tid 
uppkommer behov av förnyelse/ombyggnad av t ex gatukroppar vilket är väsentligt dy-
rare än normalt underhåll.

Revisorerna har i revisionsplaneringen för 2019 uppmärksammat risker beträffande 
stadens underhåll av fastigheter, gator/vägar samt kajer. Revisionen upplever att det 
finns ett behov av att klarlägga ett antal frågeställningar avseende investeringar, drift 
och underhåll och vad det kan innebära för staden i ekonomiskt- och verksamhetsmäs-
sigt perspektiv. 

Med anledning av ovanstående har stadens revisorer dragit slutsatsen i sin riskanalys, 
att stadens rutiner avseende underhåll av fastigheter, gator/vägar samt kajer behöver 
granskas.

3 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Nämnden för teknik, fritid och kultur 
har ett ändamålsenligt underhåll vad gäller fastigheter, gator/vägar samt kajer eller om 
det innebär risker för staden i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.

I syftesformuleringen har ingått att besvara följande revisionsfrågor:

 Hur sker styrning, ledning och ansvar beträffande underhåll av fastigheter, ga-
tor/vägar samt kajer?

 Vilken statistik och vilka nyckeltal följer verksamheten?

 Finns dokumenterade rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för att bedöma un-
derhållsbehov på fastigheter, gator/vägar samt kajer? 

 Uppdateras planeringsverktygen löpande?

 Vilket beslutsunderlag finns? (Finns aktuella underhållsplaner för fastigheter, ga-
tor/vägar samt kajer?)

 På vilka grunder görs prioriteringar avseende underhållsarbetet?

 Vilken omläggningstakt har staden på vägarnas/gatornas toppbeläggning?

 Finns dokumentation avseende kort- och långsiktiga underhållsbehov (konsekvens-
beskrivningar/beslutsunderlag)?

 Vilken samordning sker mellan gata/VA vid ledningsgrävningar (skattekollektiv re-
spektive avgiftskollektiv, projektredovisningar)?
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 Finns rutiner för uppföljning och analys av genomförda underhållsprojekt?

3.1 Avgränsning
Granskningen omfattar Nämnden för teknik, fritid och kulturs rutiner och processer 
kring underhållsarbete avseende fastigheter, gator/vägar samt kajer under 2018–2019. 
Beträffande kajer avses inte de centrala kajerna runt hotellet, vilka är föremål för en 
särskild utredning.

3.2 Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 

— Kommunallagen 6 kap. 6 §

— Tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut

3.3 Metod
Granskningen har genomförts genom:

– Intervjuer med:

o Stadsbyggnadschef

o Chef, Fastighetsenheten

o Gatuingenjör, Tekniska enheten

o Ordförande i Nämnden för teknik, fritid och kultur

– Genomgång av styrande och stödjande dokument:

o Mål och budget 2019-2021

o Reglemente för kommunstyrelsen

o Reglemente för Nämnden för teknik, fritid och kultur

o Delegeringsordning för Nämnden för teknik, fritid och kultur

o Tertialbokslut 2 – 2019, Nämnden för teknik, fritid och kultur

o Tekniska enhetens förteckningar över brunnar och vägar

o Presentationsmaterial för inventering av dagvattenbrunnar och vägar

o Vaxholms stads underhållsplan 2019-2028 (gator/vägar)

o Tekniska enhetens mall för statusbedömning (gator/vägar)

o Dokument som redovisar Tekniska enhetens arbete med underhåll av 
gator/vägar

Rapporten har varit föremål för faktagranskning. 

3.4 Projektorganisation
Granskningen har utförts av Anders Petersson, kundansvarig och certifierad kommunal 
yrkesrevisor, och Max Kollberg, granskare.

537



5

© 2019 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Confidential

Vaxholms stad
Granskning av underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer

2019-12-10

4 Resultat av granskningen
4.1 Vaxholms stads styrning av underhåll

Vaxholms stads planering av stadsmiljön ska enligt Mål och budget 2019-2021 bidra till 
en god livsmiljö för stadens invånare. För att möta kommande utmaningar arbetar sta-
den kontinuerligt med att säkerställa god kvalitet i framtagande av nya gator och gång- 
och cykelvägar, bostäder och kommunala servicefunktioner. Staden arbetar också med 
att förbättra nuvarande återvinningscentral.

Nämnden för teknik, fritid och kultur är ansvarig för underhåll och förvaltning av sta-
dens fasta egendom; idrotts- och friluftsanläggningar, hamnar, vägar, gator samt park- 
och naturmark. Vidare ansvarar nämnden för om- och nybyggnation av lokaler för kom-
munal verksamhet som understiger fem mkr, kultur- och föreningsverksamhet samt till-
stånd, tillsyn och yttranden. Renoveringar och underhållsåtgärder vad gäller gator, fas-
tigheter, kajer med mera som överskrider fem mkr beslutas av kommunstyrelsens pla-
neringsutskott. Av Mål och budget 2019-2021 framgår att nämndens mål, med direkt 
bäring på granskningens syfte, är att:

 Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött, samt

 Kommunen har energisnåla lokaler.

Staden har upprättat en långsiktig plan för beläggningsåtgärder inom gatubeståndet 
och planerar flera större investeringsprojekt, bland annat parkeringen på Lägret och ut-
ökning av infartsparkeringen vid Engarn.

Genom ett utvecklat samarbete med entreprenörer, önskar Stadsbyggnadsförvaltning-
en förbättra stadens snöröjning. Vidare planerar staden utbyggnad av bredband till 
kommunala verksamhetslokaler samt en sjökabel från Vaxön samt förberedelse för fi-
ber till den planerade nya skolbyggnaden på Rindö.

Staden har under 2018 utökat antalet fastighetsförvaltare som ansvarar för lokalförvalt-
ning från två till tre stycken och avsätter resurser till inventering, planering och struktur. 
Fastighetsbeståndets energiförbrukning ska analyseras och leda fram till förslag på åt-
gärder under 2019–2020.

4.1.1 Rutiner och processer kring styrning av underhåll
Stadens underhåll av fastigheter, gator och vägar samt kajer styrs genom att Nämnden 
för teknik, fritid och kultur tilldelar Tekniska enheten och Fastighetsenheten budgetra-
mar som är fördelade på driftskostnader och investeringskostnader. Utifrån gällande 
budgetramar ska de två enheterna prioritera för att nå lägre driftskostnader genom att 
göra smarta reinvesteringar. De två enheterna är placerade inom Stadsbyggnadsför-
valtningens organisation.

Fastighetsenheten bildades i mars 2019 och ansvarar för de fastigheter som ägs och 
förvaltas av staden (ej bolag). Tidigare ansvarade Tekniska enheten även för fastighe-
ter.
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4.1.2 Måluppfyllelse och nyckeltal
Nedan följer en presentation av Nämnden för teknik, fritid och kulturs mål, tillhörande 
nyckeltal och måluppfyllelse per augusti 2019. De två målen följs upp och hanteras i 
verksamhetsstödet Stratsys.

En tillgänglig, trygg och välskött offentlig miljö (nämndmål 1)

Av Nämnden för teknik, fritid och kulturs tertialbokslut 2 för 2019 framgår att Vaxholms 
stad under 2019 vidtagit flera åtgärder för bland annat siktröjning, gågata, sugning av 
brunnar och asfalteringsarbeten.

Stadens centrala kajer byggdes 1968 och hade då en förväntad livslängd på 50 år. 
Tekniska enheten har genomfört en geoteknisk undersökning av kajerna i Söderham-
nen och Österhamnen som visade att det finns ett omfattande behov av att åtgärda ka-
jernas skick. Som åtgärd har ett projekteringsarbete påbörjats under våren 2019. 

Vaxholms stad följer ett antal indikatorer inom Nöjd Medborgar-Index (NMI). I tabellen 
nedan framgår indikatorer kopplat till nämndmålet om en offentlig miljö som är tillgäng-
lig, trygg och välskött.

Tabell hämtad från Tertialbokslut 2-2019, Nämnden för teknik, fritid och kultur

Staden har också, kopplat till nämndmålet, indikatorer som ligger till grund för statusbe-
dömning av gator/vägar. Dessa indikatorer handlar bland annat om hur trafikerade ga-
tor/vägar är, slitage, fel och skador samt samråd. 

Energisnåla lokaler (nämndmål 2)

I tertialbokslut 2 skriver nämnden att 2019 års energiförbrukning pekar på ett högre ut-
fall än 2018. Fastighetsenheten har under året gjort flera investeringar i energieffektiva 
belysningsarmaturer i stadens lokalbestånd. Installationen av bergvärme i idrottshallen 
på Rindö var planerad under hösten 2019, men har senarelagts till våren 2020. 

Tabellen nedan visar stadens energianvändning i kommunalägda lokaler.

Tabell hämtad från Tertialbokslut 2-2019, Nämnden för teknik, fritid och kultur
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4.2 Planering av underhåll

4.2.1 Gator, vägar samt kajer
Stadens plan för väg- och gatuunderhåll är framtagen av tjänstepersoner inom Teknis-
ka enheten på Stadsbyggnadsförvaltningen. Tekniska enheten utför årligen statusbe-
dömning på det kommunala vägnätet enligt en mall framtagen av Stadsbyggnadsför-
valtningen. Bedömningen sker utifrån följande tre faktorer:

 Trafikintensitet

 Slitage

 Skador/fel

Statusbedömningen ska ligga till grund till den tioårsplan som revideras årligen. Även 
mallen för statusbedömning uppdateras årligen. Enligt tjänstepersoner på Stadsbygg-
nadsförvaltningen finns det stora likheter mellan stadens mall för statusbedömning och 
Swecos RoSy1  som är vanligt förekommande i andra kommuner.

Planen är stadens utgångspunkt för underhåll och utöver Tekniska enhetens statusbe-
dömning ska uppdaterade planer beakta exploateringsprojekt, samordningsmöjligheter 
och i vissa fall politiska prioriteringar. Tioårsplanen är sorterad efter underhållsbehov 
där vägar med störst underhållsbehov hamnar överst.

Enligt intervjuade är de belopp som planen presenterar översiktligt uppskattade och 
kan variera kraftigt både över och under redovisade belopp, beroende på markförhål-
landen, och/eller andra omständigheter. En målsättning i tioårsplanen är att utveckla 
samarbetet med ledningsägare, vilket enligt staden innebär att det under 2019 finns 
möjlighet för staden att investera och förbättra vägar i områden där andra ledningsäga-
re utför arbete.

Vi har erfarit att det inte finns någon underhållsplan för stadens kajer. Enligt intervjuade 
finns en uppfattning av vilka kajer som ingår i stadens huvudmannaskap, men det finns 
inte dokumenterat vilka kajer som staden ansvarar för. De olika kajernas skick är inte 
inventerat (avser ej de centrala kajerna).

Vaxholms stads underhållsplan 2019-2028

1 Sweco är ett teknikkonsultföretag som tagit fram RoSy, ett verktyg som syftar till att möjliggöra strategisk 
planering för underhåll av kommuners vägnät.

År Kostnad (tkr)
2019
Lappning och lagning 500

Resarö Bussvändplats 700

Söderhamnen 1 500

Drottninggatan (samschakt Roslagsvatten) 400

Kungsgatan mellan väg 274 och Kapellgatan (samschakt Roslags-
vatten) 100

Total 2019 3 200

2020
Lappning och lagning 200
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Tabell hämtad från Planerat underhåll för Vaxholms stad 2019-2028

4.2.2 Fastigheter
Vaxholms stad har under 2019 haft fokus på att säkerställa Fastighetsenhetens pro-
cesser, rutiner och arbetssätt i den nya organisationen. Fastighetsenheten har under 
2019 påbörjat en inventering av vilka fastigheter som är stadens ansvar och vilka avtal 
staden har. Vidare pågår ett säkerställande av hyresnivåer samt ett arbete med att ta 
fram nya rutiner för att säkerställa avtalsuppföljning. Enhetens tanke är att inventering-
en ska ligga till grund för en investeringsplan med fokus på långsiktighet och reducera-
de driftskostnader. Det pågående arbetet ska även ingå i Barn- och utbildningsnämn-
dens del av lokalförsörjningsarbetet inför 2020-2022, samt resultera i en underhållsplan 
för fastigheter. I dagsläget finns ingen underhållsplan för stadens fastigheter.

Inom Fastighetsenheten pågår även ett arbete att se över vilken statistik och vilka nyc-
keltal som ska följas. I dagsläget består enhetens statistik av felanmälningar och nyc-

Rådhusgatan mellan väg 274 och Hamngatan 1 000

Kronängsvägen mellan Söderfjärdskolan och väg 274 400

Repslagaregatan 800

Repslagaregränd 800

Total 2020 3 200

2021
Lappning och lagning 500

Pålsundsvägen mellan väg 274 och Pålsundsbron 900

Eriksövägen mellan Tallarövägen och Camping 600

Kulladalsvägen mellan Eriksövägen och vändplats 1 200

Total 2021 3 200

2022-2028
Överbyvägen 5 700

Framnäsvägen 700

Hamngatan mellan Lägerhöjden och Trädgårdsgatan 500

Pilgatan 300

Rosenbergsgatan 500

Rydbolundsvägen 200

Torggatan mellan Rådhusgatan och Badhusgatan 500

Ytterbyvägen 2 300

Ingenjörsvägen 300

Kapellgatan 800

Bygårdsvägen 200

Estlandsvägen 200

Petersbergsvägen 300

Torggatan mellan Badhusvägen och vändplats 200

Total 2022-2028 12 700
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keltalen i form av investeringsåtgärder och huruvida det är en nyinvestering eller rein-
vestering. I dagsläget sker sammanställningen av underhållsbehov och relevanta indi-
katorer i Excel, men Fastighetsenhetens idé är att det så småningom ska dokumente-
ras i någon typ av systemstöd.

Enligt intervjuade tjänstepersoner stämmer stadens uppgifter om vilka fastigheter som 
ägs och förvaltas av staden inte överens med t.ex. Lantmäteriets och Skatteverkets an-
läggningsregister.

Löpande investeringar för all verksamhet inom Nämnden för teknik, fritid och 
kulturs ansvar
Nämnden för teknik, fritid och kulturs investeringsplan sträcker sig från 2018 till och 
med 2021. Av den löpande investeringsplanen framgår att nämnden planerar att inve-
stera 18 mkr per år. De två största investeringsutgifterna är:

- Gator och trafik, samt

- Om- och tillbyggnad av fastigheter.

Löpande investeringar (tkr)

Nämnden för Teknik, fritid och kultur Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Gator-trafik -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Om-och tillbyggnad fastigheter -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

Hamnar, kajer -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Fritid -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Park och mark -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Energisparåtgärder -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Summa -18 000 -18 000 -18 000 -18 000
Tabell hämtad från Mål och budget 2019-2021

4.2.3 Stadens planerade underhåll
Under granskningen har det framkommit att Tekniska enheten under 2019 också utfört 
underhåll av:

- Eriksövägen framför Maren 300 tkr (fanns med i underhållsplanen för år 2021)

- Eriksövägen framför Skutvikshagen 1 300 tkr (ingick ej i underhållsplanen på 
grund av besked att entreprenören skulle återställa, vilket inte blev fallet)

Staden har tidigare konstaterat att minst 3,2 mkr måste avsättas årligen för reinveste-
ring av vägar för att det ska vara möjligt att underhålla lågtrafikerade gator under en tio-
årsperiod (se underhållsplan). Summan ryms enligt stadens tjänstepersoner i Tekniska 
enhetens ram. Samtidigt bedömer staden att det behövs 4,8 mkr för att kunna leva upp 
till den tekniska rekommendationen om att asfaltera om i snitt vart tionde år. Stadens 
nuvarande budget innebär att omläggningstakten är ungefär 15 år, men på grund av ef-
tersatta och uteblivna investeringar2 och att staden ska komma tillrätta med dessa be-
räknas omläggningstakten överstiga 15 år. 

2 Hädanefter benämns eftersatta och uteblivna investeringar som underhållsskuld.
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Underhållsskulden i vägnätet är beräknad under 2019 och uppgår till mellan 53 och 96 
mkr. Tekniska enheten arbetar för att minska befintlig underhållsskuld genom att mins-
ka på omläggningstakten för asfaltering och istället ”ta rejäla grepp” på de gator/vägar 
som asfalteras om. Enligt uppgifter kommer frågan om underhållsskulden lyftas i kom-
mande ramärenden för att kunna få en långsiktig plan för att minska underhållsskulden.

Staden prioriterar och bedömer också underhållsbehov på gator i och med den inven-
tering som gjorts under 2019 (se avsnitt 4.3). 

Enligt de tjänstepersoner som vi intervjuat sker uppföljning och analys av genomförda 
underhållsprojekt i samband med att tioårsplanen revideras.

En iakttagelse som vi gör efter dokumentgranskning och avstämning med tjänsteperso-
ner inom Stadsbyggnadsförvaltningen är att det överlag finns få dokument som beskri-
ver rutiner och processer beträffande underhållsarbetet. Vad gäller underhåll av fastig-
heter och kajer saknas dokumentation kring vad staden äger/ansvarar för, samtidigt 
saknas underhållsplan för både fastigheter och kajer. Beträffande gator/vägar finns do-
kumentation och underhållsplan. Intervjuade beskriver kompetensöverföringen vad gäl-
ler underhållsarbetet och att tillhörande planering varit undermålig och att det är relativt 
nyligen som rutiner och processer börjat dokumenterats.

4.2.4 Kommentarer och bedömning
Vaxholms stads Nämnd för teknik, fritid och kulturs ambitionsnivå vad gäller under-
hållsarbetet utgår från de resurser som är avsatta på kort och lång sikt. Staden bedö-
mer att nuvarande budgetram tillåter en omläggningstakt på ungefär 15 år, men då sta-
den ska komma till rätta med eftersatta och uteblivna investeringar, det vill säga under-
hållsskulden, kommer staden inte att klara en omläggningstakt på 15 år. En omlägg-
ningstakt som överstiger 15 år kan utgöra en risk, då staden då gör avsteg från vad 
som är tekniskt rekommenderat. 

För att staden ska kunna planera framtida underhållsprojekt bedömer vi det nödvändigt 
att underhållsskulden preciseras i ett mindre intervall än 53 till 96 mkr. 

Den årliga planeringen för gator/vägar som görs utifrån Tekniska enhetens bedömning 
är en god grund för det kort- och långsiktiga arbetet. Detta arbete har tidigare, enligt in-
tervjuade, varit personberoende, men i och med mer dokumentation och systemstöd 
bedöms underhållsarbetet ha utvecklats i en positiv riktning. Vår bedömning är dock att 
arbetet med att planera och prioritera underhåll bör fortsätta att systematiseras för att 
bli mindre personberoende och på det sättet säkerställa kompetensöverföring vid per-
sonalomsättning. 

Då staden i dagsläget saknar underhållsplaner för fastigheter och kajer (ej de centrala 
kajerna) saknas kunskap om det samlade underhållsbehovet. Vi bedömer det därför 
nödvändigt att Fastighetsenhetens inventeringsarbete intensifieras, att en underhålls-
plan snarast upprättas i enlighet med detta och att ett lämpligt systemstöd för stadens 
underhåll av fastigheter införskaffas. På liknande sätt bör Tekniska enheten upprätta 
en förteckning över vilka kajer som staden ansvarar för, samt se över de olika kajernas 
skick för att därefter upprätta eventuella underhållsplaner.

Under granskningen har vi inte tagit del av några dokumenterade rutiner för uppföljning 
och analys av genomförda underhållsprojekt, utöver tioårsplanen som ses över på en 
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årlig basis. Vår bedömning är att Nämnden för teknik, fritid och kultur bör upprätta rutin-
beskrivningar för hur genomförda underhållsprojekt ska följas upp och analyseras.

4.3 Övriga iakttagelser

Drift

Tekniska enheten ansvarar för drift, det vill säga nödvändiga åtgärder för att upprätthål-
la funktion och säkerhet i en annars fungerande vägbana. Dessa behov uppkommer 
tillfälligt eller återkommande och åtgärdas enligt avtal med driftsentreprenören PEAB.

Ledningssamordning

Staden har initierat ledningssamordning och utför planerat underhåll på vägar i tioårs-
planen i samband med att andra ledningsägare schaktar vägarna. Under 2020 plane-
ras en gemensam entreprenad med VA-huvudmannen Roslagsvatten AB påbörjas på 
Timmermansvägen och Vasavägen. Enligt stadens tjänstepersoner leder detta till om-
fattande revideringar i tioårsplanen. Arbetet är första gången som Vaxholms stad ingår 
i en gemensam entreprenad med en annan ledningsägare.

Utmaningar

Enligt stadens tjänstepersoner är uppbyggnaden av vägkropp i det allmänna vägnätet 
en utmaning då det ofta är okänt och därmed döljer både fel och skador i konstruktio-
nen. Vanligtvis upptäcks dessa fel objektsspecifikt i samband med det planerade un-
derhållet, vilket resulterar i fördyrande åtgärder. 

Tekniska enheten planerar att kontinuerligt sammanställa de kommunala vägkroppar-
nas uppbyggnad i en databas, dels i samband med re- och nyinvesteringar, dels ge-
nom grävning av provgropar för att få bättre uppsikt på underhållsskulden.

En annan utmaning som stadens tjänstepersoner identifierat är tillsyn av schaktning 
som görs/utförs i stadens vägar. Enligt anvisade krav ska den som schaktar i stadens 
vägnät återställa och kunna återkomma inom garantitiden om fel uppkommer med an-
ledning av schaktningen. Till detta anser Tekniska enheten att det behöver ske kontinu-
erlig tillsyn av utförda schaktningsarbeten i Vaxholms stad. Fram till och med 2018 an-
svarade Roslagsvatten AB för tillsyn över samtliga schaktningsarbeten. Tillsynen har 
därefter tagits över av Vaxholms stad, utan möjligheter att ta in nya resurser för att be-
vaka detta. Tekniska enheten skulle vilja sammanställa de garantitider som finns i ga-
torna i en databas.

Vidare har Tekniska enheten identifierat en tredje utmaning: förändringar som sker i 
samband med exploatering. Detta innebär att stadens förutsättningar att förvalta vägar-
na ändras. Tekniska enheten beskriver Eriksövägen som ett exempel, där förutsätt-
ningarna ändrats i och med att nya vägar till och från närliggande skolor uppförts.

Tekniska enheten redogör även för vägvolymen som ska skötas och underhållas ökar 
vid övertagande av ny plats, men att budgetramen sällan ökar. Till exempel tog Teknis-
ka enheten över 8 000 kvm gata, trottoar och torgyta i Rindö Hamn utan att budgetra-
men ökade.
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Inventering av vägar

Vaxholms stad har under 2019 inventerat vägar för att kartlägga och tydliggöra mäng-
der av de hårdgjorda ytor där staden ansvarar för driftunderhåll och planerat underhåll. 
Förteckningen beskriver area, ansvarig entreprenör, material, trafik, stadsdel, skador 
och slitage. Totalt innehåller förteckningen 496 vägar/vägenheter.

4.3.1 Kommentarer och bedömning
Vi bedömer det positivt att staden under 2020 planerar att initiera ledningssamordning 
och att underhåll på vägarna sker i samband med att andra ledningsägare schaktar 
vägarna.

Av granskningen framgår det tydligt att staden inte har tillräckliga systemstöd, varken 
vad gäller gator/vägar och kajer eller fastigheter. Staden bör därför se över möjligheter-
na att införskaffa ett systemstöd/utveckla befintliga systemstöd som kan hantera olika 
typer av sammanställningar av de kommunala vägkropparnas uppbyggnad, tillsyn och 
garantitider vad gäller vägar, gator och schaktning. 
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4.4 Svar på revisionsfrågor
Hur sker styrning, ledning och ansvar beträffande underhåll av fastigheter, ga-
tor/vägar samt kajer?
Stadens underhåll av fastigheter, gator/vägar och kajer styrs genom att Nämnden för 
teknik, fritid och kultur tilldelar Tekniska enheten och Fastighetsenheten budgetramar 
som är fördelade på driftskostnader och investeringskostnader. Utifrån gällande bud-
getram ska de två enheterna prioritera att nå lägre driftskostnader genom investering-
ar. Därtill har Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutat om två övergripande mål av-
seende en tillgänglig, trygg och välskött offentlig miljö samt att kommunen har energi-
snåla lokaler.

Tekniska enheten inom Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för underhåll och åtgär-
der för att upprätta det allmänna vägnätets värde och funktion. Tekniska enheten an-
svarar även för stadens kajer och broar. Fastighetsenheten ansvarar för underhåll och 
åtgärder vad gäller de av staden ägda och förvaltade fastigheterna.

Vilken statistik och vilka nyckeltal följer verksamheten?
Vid planering av underhåll av gator och vägar använder sig verksamheten av statistik 
rörande gatornas belastning, slitage och typ av fel. Denna data bedöms tillsammans 
med vilken typ av väg det är och hur stor yta som berörs. 

Beträffande Nämnden för teknik, fritid och kulturs mål följs ett antal indikatorer av Nöjd 
Medborgar-Index för att bedöma hur väl förvaltningen lyckats med arbetet. Vaxholms 
stad utgår även från mätningar angående hur mycket energi som fastigheterna använ-
der per kvadratmeter. 

Finns dokumenterade rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för att bedöma 
underhållsbehov på fastigheter, gator/vägar samt kajer? 
Delvis. Det finns dokumenterade rutiner och planeringsverktyg för hur underhållsarbe-
tet av gator/vägar ska fungera. Vägunderhållsarbetet bedöms och prioriteras utifrån en 
mall som tar hänsyn till trafikintensitet, slitage samt skador/fel. Det finns däremot inte 
dokumenterade rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för planering av underhåll av-
seende fastigheter och kajer. I dagsläget saknar staden kännedom om det samlade un-
derhållsbehovet vad gäller fastigheter och kajer (ej de centrala).

Uppdateras planeringsverktygen löpande?
Ja, mallen för statusbedömning av gator/vägar uppdateras i samband med att tioårs-
planen revideras, det vill säga årligen. 

I dagsläget saknas planeringsverktyg för underhåll av fastigheter och kajer.

Vilket beslutsunderlag finns? (Finns aktuella underhållsplaner för fastigheter, ga-
tor/vägar samt kajer?)
Det finns en aktuell tioårsplan för gatu-/vägunderhåll. Tioårsplanen utgår från Tekniska 
enhetens årliga statusbedömning av det kommunala vägnätet. Således revideras tio-
årsplanen på en årlig basis. Planen prioriterar gator/vägar efter trafikmängd, slitage och 
skador och bestäms av tjänstepersoner inom Stadsbyggnadsförvaltningen.

Vad gäller kajer har den Tekniska enheten genomfört en geoteknisk undersökning för 
att fastställa den centrala kajens skick. Undersökningen visade att kajen var i stort be-
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hov av underhåll, men att underhållsbehovet låg utanför Tekniska enhetens bud-
getram. Därav har ett arbete påbörjats för att ta fram en projektplan för åtgärder och en 
förstudie inletts för att tydliggöra ansvar och roller i hela staden avseende kajprojektet. 
För övriga kajer är underhållsbehovet inte känt.

Beträffande fastigheter befinner sig Fastighetsenheten i ett arbete att inventera vilka 
fastigheter som drivs och förvaltas av staden och vilka underhållsbehov som finns. Så-
ledes är underhållsbehovet för fastigheter inte känt och det finns inga beslutsunderlag 
kopplat till fastighetsunderhållet.

På vilka grunder görs prioriteringar avseende underhållsarbetet?
Prioriteringar av underhåll på gator/vägar görs utifrån ett planeringsverktyg. Mal-
len/verktyget utgår från ett poängsystem baserat på hur mycket trafik som passerar, sli-
taget, vad det är för skador samt hur stor yta det är. Utöver ingenjörsmässiga bedöm-
ningar ska planer beakta exploateringsprojekt, samordningsmöjligheter och i vissa fall 
politiska prioriteringar.

Vi har inte tagit del av några rutiner eller processer som beskriver på vilka grunder prio-
riteringar ska göras avseende fastighets- och kajunderhållsarbetet.

Vilken omläggningstakt har staden på vägarnas/gatornas toppbeläggning?
Den tekniskt rekommenderade takten på att byta vägar/gators toppbeläggning är tio år. 
I dagsläget bedömer Vaxholms stad att omläggningstakten, utifrån budgetramen, är 
ungefär 15 år. I dagsläget minskar dock Tekniska enheten på omläggningstakten för att 
minska befintlig underhållsskuld. Detta innebär att omläggningstakten överstiger 15 år.

Finns dokumentation avseende kort- och långsiktiga underhållsbehov (konse-
kvensbeskrivningar/beslutsunderlag)?
Det finns dokumentation angående kort- och långsiktigt underhållsbehov för ga-
tor/vägar. Underhållsbehoven finns beskrivna i stadens tioåriga underhållsplan.

I dagsläget finns inga underhållsplaner för fastigheter och kajer och staden saknar kän-
nedom om kajers (ej centrala) och fastigheters samlade underhållsbehov.

Vilken samordning sker mellan gata/VA vid ledningsgrävningar (skattekollektiv 
respektive avgiftskollektiv, projektredovisningar)?
Vaxholms stad planerar under 2020 inleda en gemensam entreprenad tillsammans 
med VA-huvudmannen Roslagsvatten AB. Det är första gången som Vaxholms stad in-
leder en gemensam entreprenad med en annan ledningsägare. 

Finns rutiner för uppföljning och analys av genomförda underhållsprojekt?
Uppföljning och analys av genomförda underhållsprojekt för gator/vägar sker i och med 
revision av tioårsplanen. I övrigt har vi inte tagit del av några dokumenterade rutiner för 
uppföljning och analys av genomförda underhållsprojekt.
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Revisorerna

2020-04-03

Till

Nämnden för teknik, fritid och kultur

För kännedom

Kommunstyrelsen

Önskemål om förtydligande av nämndens svar på revisorernas granskning av 
underhåll av gator och vägar, fastigheter och kajer.

Vaxholms stads revisorer genomförde under hösten 2019 en granskning av stadens underhåll av ga-
tor och vägar, fastigheter samt kajer. Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutade om ett svar till 
revisorerna rörande granskningen, 2020-02-20 § 5, Änr TFK 2019/151.007. Av svaret framgår att 
nämnden har eller planerar att vidta ett antal åtgärder i syfte att komma till rätta med de brister som 
framkom i granskningen. Med anledning av nämndens svar vill vi dock ställa några frågor i syfte att få 
några förtydliganden, enligt följande:

1. Hur ser tidplanen ut för det olika åtgärder som nu görs, enligt nämndens svar, i syfte att kom-
ma till rätta med de i granskningen noterade bristerna? 

2. I nämndens svar på granskningen framgick att staden endast ansvarar för underhållet av de 
centralt belägna kajerna samt Estlandskajen. Vi har vid en träff med nämndens presidium, 
2020-04-03, fått information om att staden ansvarar för fler kajanläggningar än vad som 
angavs i svaret till revisorerna. Vi förutsätter att nämnden inventerar och dokumenterar vilka 
kajer, strandskoningar och bryggor staden ansvarar för. När bedömer nämnden att en sådan 
inventering är genomförd och en bedömning av underhållsbehovet kan göras?

3. Kan nämnden precisera storleken på den uppskattade underhållsskulden avseende gator och 
vägar i syfte att reducera osäkerheten och därmed erhålla ett bättre beslutsunderlag?

Revisorerna vill ha nämndens svar på frågorna ovan senast den 30 april 2020

För Vaxholms stads förtroendevalda revisorer

Anders Haglund

Ordförande
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-06-04

Änr KS 2020/27.705
1 av 3

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 80 Svar på motion av Lars Arb Zackrisson avseende redovisning av 
kostnader kopplat till Norrberget

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänvisning till den redogörelse som finns i exploateringsenhetens 
tjänsteutlåtande.

Ärendebeskrivning
Lars Arb Zackrisson (-) yrkar i rubricerad motion att:
en förvaltningsutredning snarast redovisar kostnader som Norrbergsprojektet fört med sig samt hur 
budgeten ser ut för planerade kommande kostnader, likaså behövs denna redovisning som underlag för 
ett eventuellt ansvarsutkrävande.

Exploateringsenheten tolkar ställd fråga, med den hänvisning som i motionen görs till revisorernas 
utlåtande av delårsrapport 2019-08-31, att det är stadsbyggnadsprojekt Norrberget inklusive 
evakueringskostnader kopplat till flytt av förskoleverksamheter samt kostnader för iordningsställande av 
mark i form av rivning av byggnader på Norrberget som avses.

I enlighet med revisorernas önskemål har kommunledningskontoret i samband med årsbokslutet och 
årsredovisning för år 2019 tydligt redovisat en exploateringskalkyl avseende Norrbergsprojektet. 
Exploateringsenheten anser att den redovisning som återfinns i årsredovisningen motsvarar den 
ekonomiska redovisning som motionen efterfrågar. Kommunfullmäktige har (KF § 16, 2020-04-06) 
godkänt årsredovisningen.

Nedan följer en motsvarande tabell för den ekonomiska redovisning som återfinns för Norrberget, dess 
stadsbyggnadsprojekt samt projekt med kopplingar till Norrberget, i den av kommunfullmäktige 
godkända årsredovisningen. Utöver denna motsvarande ekonomiska redovisning återfinns här även en 
kolumn för projektens prognostiserade totala kostnader i syfte att ytterligare ge svar på efterfrågad 
redovisning i lämnad motion.

Norrberget 
exploatering 
(mnkr)

Projektets 
budget MoB 

2019
Budget 2019 Ack. Utfall 

tom 2019
Summa 

Prognos

Inbetalningar    

Försäljning 248,4 106,7 23,6 238,9

Kostnader

Rivning -7,5 - 3,5 -3,3 -11,1

Skyddsrum -7,0 -3,5 0,0 -7,0

Övrigt 0,0 0,0 -1,8 -2,2

Investeringar

Blynäsviken -15,0 -15,0 -21,3 -21,3

Johannesberg -4,4 -4,4 0,0 0,0
Resultatförda 
kostnader
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Protokoll
2020-06-04

2 av 3

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Johannesberg 0,0 0,0 -1,1 -1,1

Summa 214,5 80,3 -3,9 196,3

Av tabellen ovan framgår investeringar och åtgärder som möjliggör en försäljning av marken på 
Norrberget. I tabellen kan vi utläsa att kommunen prognostiserat ett positivt nettoresultat för år 2019 
men att utebliven intäkt avseende försäljning under år 2019 medfört ett negativt resultat om 3,9 
miljoner kronor. Prognosen för försäljningsintäkterna baseras på tecknat köp- och genomförandeavtal 
samt att detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i juni 2018. Efterföljande överklagandeprocess har 
pågått längre än vad som antogs och har ännu inte avgjorts. Detta har medfört att prognostiserad intäkt 
om 106,7 miljoner kronor, exklusive handpenning om 23,6 miljoner kronor, har skjutits på tiden. Utifrån 
aktuell status för detaljplan och överklagandeprocess har stadsbyggnadsförvaltningen prognostiserat att 
kvarstående intäkt avseende markförsäljning enligt avtal, och i avtal angiven Etapp 1, istället inkommer 
under andra halvan av år 2020.

Övriga orsaker till negativt utfall för år 2019, utöver utebliven intäkt för markförsäljning, är de 
investeringar som skett i samband med evakueringskostnader kopplat till flytt av förskoleverksamheter 
samt kostnader för iordningsställande av mark i form av rivning av byggnader på Norrberget; för att 
förbereda marken för ett möjligt övertagande och försäljning. För att kommunen ska kunna sälja en 
fastighet fordras att kommunen vid en försäljning kan genomgå en fastighetsbildning hos Lantmäteriet. 
Då den föreslagna exploateringsfastigheten har omfattat byggnader över fastighetsgränser har en 
rivning av Norrbergsskolan ansetts som ett måste för att kunna genomföra fastighetsbildningen ifråga. 

Utöver ställda krav i samband med fastighetsbildning har tillträdet till exploateringsfastigheten (i tecknat 
köp- och genomförandeavtal mellan exploatör och kommun) villkorats av att denna fastighet ska vara fri 
från byggnader och i avstädat skick innan ett tillträde kan ske och därmed också en försäljningsintäkt 
kan tillfalla kommunen. Det innebär att kommunen under år 2019 genom rivning av byggnader 
möjliggjort för fastighetsbildning samt genom etableringen av Blynäsvikens förskola säkerställt en trygg 
omförflyttning av de barn och personal som varit verksamma i berörda byggnader på Norrberget. 
Kostnaderna för detta framgår av tabellen ovan.
Ytterligare förklaring till årets resultat återfinns i den av Kommunfullmäktige (KF § 16, 2020-04-06) 
godkända årsredovisningen för år 2019.

Exploateringsfastigheten för Norrberget är uppdelad på två etapper, Etapp 1 och Etapp 2. 
Försäljningsintäkterna tillfaller kommunen efter tillträdet till dessa två etapper. Det innebär utifrån 
rådande bedömning att intäkterna för Etapp 1, så som ovan nämnts, har prognostiserats infalla under 
andra halvan av år 2020. Den totala summan av försäljningsintäkterna har utifrån tecknat köp- och 
genomförandeavtal prognostiserats ned något till följd av rådande Covid-19-situation. Beloppen på 
respektive köpeskillingen ska i samband med tillträde till fastigheterna utgå från angivet belopp i tecknat 
köp- och genomförandeavtal samt indexuppräknas utifrån gällande konsumentprisindex (KPI). En aktuell 
bedömning om en mindre positiv utveckling av KPI kommande år medför därav att prognosen för den 
totala försäljningsintäkten räknats ned något.

Exploateringsenheten föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i 
tjänsteutlåtandet.  
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Protokoll
2020-06-04

3 av 3

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2020-05-27/§ 19
Tjänsteutlåtande, Richard Hallman, 2020-05-04
Motion av Lars Arb Zackrisson (-) om redovisning av kostnader gällande Norrbergsprojektet med alla 
kringprojekt  

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Richard Hallman, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-27

Änr KS 2020/27.705
1 av 3

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 19 Svar på motion av Lars Arb Zackrisson avseende redovisning av 
kostnader kopplat till Norrberget

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänvisning till den redogörelse som finns i exploateringsenhetens 
tjänsteutlåtande.

Ärendebeskrivning
Lars Arb Zackrisson (-) yrkar i rubricerad motion att:
en förvaltningsutredning snarast redovisar kostnader som Norrbergsprojektet fört med sig samt hur 
budgeten ser ut för planerade kommande kostnader, likaså behövs denna redovisning som underlag för 
ett eventuellt ansvarsutkrävande.

Exploateringsenheten tolkar ställd fråga, med den hänvisning som i motionen görs till revisorernas 
utlåtande av delårsrapport 2019-08-31, att det är stadsbyggnadsprojekt Norrberget inklusive 
evakueringskostnader kopplat till flytt av förskoleverksamheter samt kostnader för iordningsställande av 
mark i form av rivning av byggnader på Norrberget som avses.

I enlighet med revisorernas önskemål har kommunledningskontoret i samband med årsbokslutet och 
årsredovisning för år 2019 tydligt redovisat en exploateringskalkyl avseende Norrbergsprojektet. 
Exploateringsenheten anser att den redovisning som återfinns i årsredovisningen motsvarar den 
ekonomiska redovisning som motionen efterfrågar. Kommunfullmäktige har (KF § 16, 2020-04-06) 
godkänt årsredovisningen.

Nedan följer en motsvarande tabell för den ekonomiska redovisning som återfinns för Norrberget, dess 
stadsbyggnadsprojekt samt projekt med kopplingar till Norrberget, i den av kommunfullmäktige 
godkända årsredovisningen. Utöver denna motsvarande ekonomiska redovisning återfinns här även en 
kolumn för projektens prognostiserade totala kostnader i syfte att ytterligare ge svar på efterfrågad 
redovisning i lämnad motion.

Norrberget 
exploatering 
(mnkr)

Projektets 
budget MoB 

2019
Budget 2019 Ack. Utfall 

tom 2019
Summa 

Prognos

Inbetalningar    

Försäljning 248,4 106,7 23,6 238,9

Kostnader

Rivning -7,5 - 3,5 -3,3 -11,1

Skyddsrum -7,0 -3,5 0,0 -7,0

Övrigt 0,0 0,0 -1,8 -2,2

Investeringar

Blynäsviken -15,0 -15,0 -21,3 -21,3

Johannesberg -4,4 -4,4 0,0 0,0
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Protokoll
2020-05-27

2 av 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Resultatförda 
kostnader

Johannesberg 0,0 0,0 -1,1 -1,1

Summa 214,5 80,3 -3,9 196,3

Av tabellen ovan framgår investeringar och åtgärder som möjliggör en försäljning av marken på 
Norrberget. I tabellen kan vi utläsa att kommunen prognostiserat ett positivt nettoresultat för år 2019 
men att utebliven intäkt avseende försäljning under år 2019 medfört ett negativt resultat om 3,9 
miljoner kronor. Prognosen för försäljningsintäkterna baseras på tecknat köp- och genomförandeavtal 
samt att detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i juni 2018. Efterföljande överklagandeprocess har 
pågått längre än vad som antogs och har ännu inte avgjorts. Detta har medfört att prognostiserad intäkt 
om 106,7 miljoner kronor, exklusive handpenning om 23,6 miljoner kronor, har skjutits på tiden. Utifrån 
aktuell status för detaljplan och överklagandeprocess har stadsbyggnadsförvaltningen prognostiserat att 
kvarstående intäkt avseende markförsäljning enligt avtal, och i avtal angiven Etapp 1, istället inkommer 
under andra halvan av år 2020.

Övriga orsaker till negativt utfall för år 2019, utöver utebliven intäkt för markförsäljning, är de 
investeringar som skett i samband med evakueringskostnader kopplat till flytt av förskoleverksamheter 
samt kostnader för iordningsställande av mark i form av rivning av byggnader på Norrberget; för att 
förbereda marken för ett möjligt övertagande och försäljning. För att kommunen ska kunna sälja en 
fastighet fordras att kommunen vid en försäljning kan genomgå en fastighetsbildning hos Lantmäteriet. 
Då den föreslagna exploateringsfastigheten har omfattat byggnader över fastighetsgränser har en 
rivning av Norrbergsskolan ansetts som ett måste för att kunna genomföra fastighetsbildningen ifråga. 

Utöver ställda krav i samband med fastighetsbildning har tillträdet till exploateringsfastigheten (i tecknat 
köp- och genomförandeavtal mellan exploatör och kommun) villkorats av att denna fastighet ska vara fri 
från byggnader och i avstädat skick innan ett tillträde kan ske och därmed också en försäljningsintäkt 
kan tillfalla kommunen. Det innebär att kommunen under år 2019 genom rivning av byggnader 
möjliggjort för fastighetsbildning samt genom etableringen av Blynäsvikens förskola säkerställt en trygg 
omförflyttning av de barn och personal som varit verksamma i berörda byggnader på Norrberget. 
Kostnaderna för detta framgår av tabellen ovan.
Ytterligare förklaring till årets resultat återfinns i den av Kommunfullmäktige (KF § 16, 2020-04-06) 
godkända årsredovisningen för år 2019.

Exploateringsfastigheten för Norrberget är uppdelad på två etapper, Etapp 1 och Etapp 2. 
Försäljningsintäkterna tillfaller kommunen efter tillträdet till dessa två etapper. Det innebär utifrån 
rådande bedömning att intäkterna för Etapp 1, så som ovan nämnts, har prognostiserats infalla under 
andra halvan av år 2020. Den totala summan av försäljningsintäkterna har utifrån tecknat köp- och 
genomförandeavtal prognostiserats ned något till följd av rådande Covid-19-situation. Beloppen på 
respektive köpeskillingen ska i samband med tillträde till fastigheterna utgå från angivet belopp i tecknat 
köp- och genomförandeavtal samt indexuppräknas utifrån gällande konsumentprisindex (KPI). En aktuell 
bedömning om en mindre positiv utveckling av KPI kommande år medför därav att prognosen för den 
totala försäljningsintäkten räknats ned något.

Exploateringsenheten föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i 
tjänsteutlåtandet.  
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Protokoll
2020-05-27

3 av 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Richard Hallman, 2020-05-04
Motion av Lars Arb Zackrisson (-) om redovisning av kostnader gällande Norrbergsprojektet med alla 
kringprojekt  

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Richard Hallman, sbf
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Tjänsteutlåtande
2020-05-12

Änr KS 2020/27
1 av 3

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på motion av Lars Arb Zackrisson avseende redovisning av 
kostnader kopplat till Norrberget 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta;

Motionen anses besvarad med hänvisning till den redogörelse som finns i exploateringsenhetens 
tjänsteutlåtande.

Ärendebeskrivning
Lars Arb Zackrisson (-) yrkar i rubricerad motion att:
en förvaltningsutredning snarast redovisar kostnader som Norrbergsprojektet fört med sig samt hur 
budgeten ser ut för planerade kommande kostnader, likaså behövs denna redovisning som underlag för 
ett eventuellt ansvarsutkrävande.

Exploateringsenheten tolkar ställd fråga, med den hänvisning som i motionen görs till revisorernas 
utlåtande av delårsrapport 2019-08-31, att det är stadsbyggnadsprojekt Norrberget inklusive 
evakueringskostnader kopplat till flytt av förskoleverksamheter samt kostnader för iordningsställande av 
mark i form av rivning av byggnader på Norrberget som avses.

I enlighet med revisorernas önskemål har kommunledningskontoret i samband med årsbokslutet och 
årsredovisning för år 2019 tydligt redovisat en exploateringskalkyl avseende Norrbergsprojektet. 
Exploateringsenheten anser att den redovisning som återfinns i årsredovisningen motsvarar den 
ekonomiska redovisning som motionen efterfrågar. Kommunfullmäktige har (KF § 16, 2020-04-06) 
godkänt årsredovisningen.

Nedan följer en motsvarande tabell för den ekonomiska redovisning som återfinns för Norrberget, dess 
stadsbyggnadsprojekt samt projekt med kopplingar till Norrberget, i den av kommunfullmäktige 
godkända årsredovisningen. Utöver denna motsvarande ekonomiska redovisning återfinns här även en 
kolumn för projektens prognostiserade totala kostnader i syfte att ytterligare ge svar på efterfrågad 
redovisning i lämnad motion.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Richard Hallman
Exploateringschef
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Tjänsteutlåtande
2020-05-12

Änr KS 2020/27
2 av 3

Norrberget 
exploatering 
(mnkr)

Projektets 
budget MoB 

2019
Budget 2019 Ack. Utfall 

tom 2019
Summa 

Prognos

Inbetalningar    

Försäljning 248,4 106,7 23,6 238,9

Kostnader

Rivning -7,5 - 3,5 -3,3 -11,1

Skyddsrum -7,0 -3,5 0,0 -7,0

Övrigt 0,0 0,0 -1,8 -2,2

Investeringar

Blynäsviken -15,0 -15,0 -21,3 -21,3

Johannesberg -4,4 -4,4 0,0 0,0
Resultatförda 
kostnader

Johannesberg 0,0 0,0 -1,1 -1,1

Summa 214,5 80,3 -3,9 196,3

Av tabellen ovan framgår investeringar och åtgärder som möjliggör en försäljning av marken på 
Norrberget. I tabellen kan vi utläsa att kommunen prognostiserat ett positivt nettoresultat för år 2019 
men att utebliven intäkt avseende försäljning under år 2019 medfört ett negativt resultat om 3,9 
miljoner kronor. Prognosen för försäljningsintäkterna baseras på tecknat köp- och genomförandeavtal 
samt att detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i juni 2018. Efterföljande överklagandeprocess har 
pågått längre än vad som antogs och har ännu inte avgjorts. Detta har medfört att prognostiserad intäkt 
om 106,7 miljoner kronor, exklusive handpenning om 23,6 miljoner kronor, har skjutits på tiden. Utifrån 
aktuell status för detaljplan och överklagandeprocess har stadsbyggnadsförvaltningen prognostiserat att 
kvarstående intäkt avseende markförsäljning enligt avtal, och i avtal angiven Etapp 1, istället inkommer 
under andra halvan av år 2020.

Övriga orsaker till negativt utfall för år 2019, utöver utebliven intäkt för markförsäljning, är de 
investeringar som skett i samband med evakueringskostnader kopplat till flytt av förskoleverksamheter 
samt kostnader för iordningsställande av mark i form av rivning av byggnader på Norrberget; för att 
förbereda marken för ett möjligt övertagande och försäljning. För att kommunen ska kunna sälja en 
fastighet fordras att kommunen vid en försäljning kan genomgå en fastighetsbildning hos Lantmäteriet. 
Då den föreslagna exploateringsfastigheten har omfattat byggnader över fastighetsgränser har en 
rivning av Norrbergsskolan ansetts som ett måste för att kunna genomföra fastighetsbildningen ifråga. 

Utöver ställda krav i samband med fastighetsbildning har tillträdet till exploateringsfastigheten (i tecknat 
köp- och genomförandeavtal mellan exploatör och kommun) villkorats av att denna fastighet ska vara fri 
från byggnader och i avstädat skick innan ett tillträde kan ske och därmed också en försäljningsintäkt 
kan tillfalla kommunen. Det innebär att kommunen under år 2019 genom rivning av byggnader 
möjliggjort för fastighetsbildning samt genom etableringen av Blynäsvikens förskola säkerställt en trygg 
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Tjänsteutlåtande
2020-05-12

Änr KS 2020/27
3 av 3

omförflyttning av de barn och personal som varit verksamma i berörda byggnader på Norrberget. 
Kostnaderna för detta framgår av tabellen ovan.
Ytterligare förklaring till årets resultat återfinns i den av Kommunfullmäktige (KF § 16, 2020-04-06) 
godkända årsredovisningen för år 2019.

Exploateringsfastigheten för Norrberget är uppdelad på två etapper, Etapp 1 och Etapp 2. 
Försäljningsintäkterna tillfaller kommunen efter tillträdet till dessa två etapper. Det innebär utifrån 
rådande bedömning att intäkterna för Etapp 1, så som ovan nämnts, har prognostiserats infalla under 
andra halvan av år 2020. Den totala summan av försäljningsintäkterna har utifrån tecknat köp- och 
genomförandeavtal prognostiserats ned något till följd av rådande Covid-19-situation. Beloppen på 
respektive köpeskillingen ska i samband med tillträde till fastigheterna utgå från angivet belopp i tecknat 
köp- och genomförandeavtal samt indexuppräknas utifrån gällande konsumentprisindex (KPI). En aktuell 
bedömning om en mindre positiv utveckling av KPI kommande år medför därav att prognosen för den 
totala försäljningsintäkten räknats ned något.

Exploateringsenheten föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i 
tjänsteutlåtandet.  

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Richard Hallman, 2020-05-04
Motion av Lars Arb Zackrisson (-) om redovisning av kostnader gällande Norrbergsprojektet med alla 
kringprojekt  

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Exploateringsenheten 
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Motion om redovisning av kostnader gällande Norrbergsprojektet med alla kringprojekt  
Vaxholms KF 17 februari 2020 
 
Bakgrund 
Cirkusen kring Norrbergsprojektet inkl. baracklösningar m.m. har nått sådana proportioner 
att en fullständig redovisning måste tas fram över de kostnader som projektet medfört 
hitintills likväl som planerade och kommande kostnader. 
Kommunens revisorer skriver i sitt ”utlåtande av delårsrapport 2019-08-31” (KF 2019-11-11): 
”Vår uppfattning är att hantering av beslut och beslutsunderlag rörande investeringen i 
förskolan Vitsippan är otillfredsställande eftersom den inte är transparent och för att inte 
fullmäktige fått en reell möjlighet att besluta om resurstilldelning genom ett specifikt 
investeringsanslag för projektet.  
Vi anser vidare att exploateringskalkylen avseende Norrbergsprojektet, på grund av dess 
storlek och publika intresse, bör redovisas tydligt i kommande Mål & Budget samt följas upp i 
delårsrapporter och årsredovisningar, framöver. Syftet med detta är att öka transparensen 
mot fullmäktige och den intresserade allmänheten. Den ger också bättre förutsättningar för 
fullmäktige att bedöma och utkräva ansvar för projektets genomförande.” 
 
Föreningen Bevara Norrberget har tidigare efterfrågat en sådan redovisning i ett mejl till 
förvaltningen (2019-02-21), men förvaltningen svarade att de i så fall måste tilldelas ett 
sådant uppdrag eftersom det är så omfattande. Efter kommunrevisorernas kritik i denna 
fråga har jag också nyligen gjort en framstöt till ekonomienheten men ännu ej fått något 
svar.  
 
Många av de politiska beslut som tagits rörande Norrberget har fört med sig 
kvalitetsförsämringar för barn och äldre i Vaxholms kommun. Kommunen har satsat stora 
belopp av skattemedel på ett chansartat projekt som förutsätter en ny detaljplan som ännu 
inte vunnit laga kraft.  
Det gamla ordspråket ”man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten” har stor giltighet 
i detta sammanhang. 
 
Rivning av skolbyggnaderna vid Norrberget 
Här återfinns illa förankrade beslut utan konsekvensanalys:  
Beslutet om rivningen av Norrbergsskolorna togs innan en ny detaljplan vunnit laga kraft och 
mot förvaltningens inrådan samt i strid med kommunens byggnadsantikvariska utredning. 
(SBN 2016-12-14).  
 
I exploateringsavtalet med Besqab förbinder sig kommunen att riva innan en ny detaljplan 
vunnit laga kraft. Avtalet innebär att kommunens ”finaste” förskola Lillstugan rivs (stor 
kvalitetsförlust för barnen) och baracker byggs som ersättningslokaler vid Blynäs – till en 
kostnad av 22 miljoner. Dessa baracker har endast ett tidsbegränsat bygglov fram till år 
2027. Kostnaderna för dessa tillfälliga baracker skulle räcka till cirka hälften av vad en ny 
permanent förskola kostar att bygga. 
 
Kommunen skrev också ett hyresavtal gällande baracker till Vinterviken (Johannesberg) 
innan bygglov för detta vunnit laga kraft. Eftersom bygglovet inte gick igenom i MMD fick 
skattebetalarna enligt avtalet betala mer än en miljon kronor för hyra av baracker som aldrig 
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sattes upp. Pengar som gott och väl hade räckt till de skolskjutsar som kommunen inte 
längre anses ha råd till.  
 
I Bjerkings rapport från 2017 gällande rivningen av Norrbergsskolan framgår att det fanns 
reservationer kring risker för oljespill i marken: ”Markföroreningar har ej undersökts inom 
ramen för uppdraget. Oljespill kan ha skett vid platsen för påfyllning vid skolans entré, 
uppmärksamhet ska iakttas i samband med schaktning.” 
Någon fördjupad utredning från Bjerkings beställdes dock aldrig fram. Vem har ansvaret för 
att rivningen igångsattes utan en fördjupad utredning från Bjerkings? En sådan utredning 
hade kanske kunnat förhindra den oljeläcka som nu uppstått på Norrberget och i 
Vaxholmsfjärden. Istället för miljöförstörelse, självrisk till försäkringsbolagen samt ev 
skadestånd hade pengarna kunnat investeras i en grundplåt till ett nytt SÄBO för äldre.  
 
I Norrbergsskolan fanns skyddsrum och dessa saknar rivningslov. Enligt MSB ska 
skyddsrummen vara fungerande inom 48 timmar. Kan kommunens skyddsrumsansvarige 
verkligen garantera detta idag? Finns det någon konsekvens-, plan- och kostnadskalkyl för 
att ta fram nya ersättningsskyddsrum i centrala Vaxholm om detaljplanen för Norrberget 
inte går igenom i MMÖD? 
  
Varningssignaler 
Ingen i alliansen kan ha undgått varningssignalerna. Under våren 2019 ställde jag i en 
interpellation i KF till kommunalrådet Malin Forsbrand frågor om situationen för Vaxöbarnen 
och deras brist på anpassade lokaler. Jag fick inget svar och rivningen av lokalerna på 
Norrberget fortsatte.  
Avslår Mark- och miljööverdomstolen den nya detaljplanen för Norrberget så har den 
nuvarande alliansen försatt oss Vaxholmsbor i en mycket svår situation. Kulturvärden har 
förstörts, Lägerhöjdens förskola har rivits i onödan, stora summor av skattemedel har slängts 
i sjön. Även stora personella kostnader från förvaltning samt inhyrda jurister och advokater 
har satsats i detta osäkra projekt. Istället kunde insatser lagts på permanenta lokaler för 
barn och ett särskilt boende för äldre. Jag befarar att Vaxholms medborgare riskerar stora 
skattehöjningar framöver. 
 
En samlad redovisning av Norrbergsprojektet 
kommer att ge oss medborgare kunskap om vem och vilka som tagit alla de delbeslut som 
försatt oss Vaxholmare i dagens prekära situation.  
 
Jag yrkar  
att en förvaltningsutredning snarast redovisar kostnader som Norrbergsprojektet fört med 
sig samt hur budgeten ser ut för planerade kommande kostnader, likaså behövs denna 
redovisning som underlag för ett eventuellt ansvarsutkrävande. 
 
Vaxholm 2 februari 2020 
 
Lars Arb Zackrisson (-) 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-05-07

Änr KS 2019/147.001
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 64 Svar på motion av Lars Arb Zackrisson om demokrati- och 
värdegrundsarbete i Vaxholm

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i kommunledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Ärendebeskrivning
Lars Arb Zackrisson (-) yrkar i rubricerad motion att:
- det avsätts tid för värdegrundsarbete också inom politiken.
- frågor självklart ska få ställas av alla förtroendevalda i nämnderna (under övriga frågor).  
- alla beslut och åtgärder som tas mellan förvaltning och den ledande alliansen måste vara transparenta. 
Beslut som tas utan insyn hör inte hemma i en demokratisk kommunal besluts- och delegationsordning. 

Som beskrivs i motionens bakgrund har förvaltningen de senaste åren jobbat aktivt med bemötande- 
och värdegrundsfrågor. Under våren 2019 deltog alla medarbetare i ett gemensamt arbete där det 
tillsammans togs fram en gemensam värdegrund för Vaxholms stad. Värdegrunden manifesteras via tre 
framtagna värdeord: Samspel, Engagemang och Respekt. Orden sammanfattar den gemensamma 
värdegrunden och ska fungera som en kompass för medarbetarna i kontakter och möten med 
människor som besöker, bor och verkar i Vaxholm. Värdegrunden ska även spegla vårt förhållningssätt 
gentemot varandra inom Vaxholms stad. Arbetet med värdegrunden har initierats och genomförts på 
förvaltningsnivå i Vaxholms stad. Kommunledningskontoret kan se tydliga positiva effekter av arbetet 
med bemötande och värdegrund för medarbetarna i Vaxholms stad men överlåter till de 
förtroendevalda att diskutera frågan kopplat till den politiska organisationen.  

I motionens andra yrkande föreslås att frågor ska få ställas av alla förtroendevalda i nämnderna (under 
övriga frågor). I november 2019 fastställde kommunstyrelsen en riktlinje för hantering av nämndinitiativ 
i Vaxholms stad som sedan antogs av samtliga nämnder i december. I riktlinjen berörs, förutom frågan 
om nämndinitiativ, även möjligheten för de förtroendevalda i nämnderna att ställa frågor. I enlighet 
med fastslagen riktlinje kan frågor ställas till förvaltningen när som helst mellan sammanträden. Vid 
eventuella frågor som rör ett ärende på föredragningslistan kan de med fördel ställas till förvaltningen 
innan ett sammanträde så relevant tjänsteperson har möjlighet att svara direkt (via exempelvis e-post) 
eller förbereda ett svar till sammanträdet. Frågor som inte rör ett ärende på föredragningslistan kan 
ställas vid ett nämndsammanträde under punkten ”Förvaltningen informerar” (protokollförs ej). 
Rubriken ”övriga frågor” används ej vid nämndsammanträden då syftet med nämndens sammanträden i 
huvudsak är att besluta i de ärenden som finns på föredragningslistan vid det aktuella mötet.  

Gällande motionärens tredje yrkande att ”alla beslut och åtgärder som tas mellan förvaltning och den 
ledande alliansen måste vara transparenta” konstaterar kommunledningskontoret att Vaxholms stad 
sedan 2011 har en beredningsprocess som är beslutad av kommunfullmäktige. Syftet med 
beredningsprocessen är att skapa en öppen kommungemensam process för hur ärenden bereds och 
beslutas som är lätt att förstå och använda. Vaxholms stads beredningsprocess består av 6 steg för vilka 
det återfinns ett antal framgångsfaktorer som stöd, för förvaltning och förtroendevalda, gällande 
beredning, beslutsfattande, uppföljning och lärande. 

Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i 
tjänsteutlåtandet.  
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar bifall till motionen.

Anna-Lena Nordén (WP) instämmer i Sara Strandbergs yrkande. 

Fredrik Östman (C) och Lars Lindgren (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Michael Baumgarten (L) instämmer i Fredrik Östmans och Lars Lindgrens yrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-01-30
Motion av Lars Arb Zackrisson (-) om demokrati- och värdegrundsarbete i Vaxholm

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet 
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Tjänsteutlåtande
2020-01-30

Änr KS 2019/147.001
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på motion av Lars Arb Zackrisson om demokrati- och 
värdegrundsarbete i Vaxholm

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i kommunledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Ärendebeskrivning
Lars Arb Zackrisson (-) yrkar i rubricerad motion att:
- det avsätts tid för värdegrundsarbete också inom politiken.
- frågor självklart ska få ställas av alla förtroendevalda i nämnderna (under övriga frågor).  
- alla beslut och åtgärder som tas mellan förvaltning och den ledande alliansen måste vara transparenta. 
Beslut som tas utan insyn hör inte hemma i en demokratisk kommunal besluts- och delegationsordning. 

Som beskrivs i motionens bakgrund har förvaltningen de senaste åren jobbat aktivt med bemötande- 
och värdegrundsfrågor. Under våren 2019 deltog alla medarbetare i ett gemensamt arbete där det 
tillsammans togs fram en gemensam värdegrund för Vaxholms stad. Värdegrunden manifesteras via tre 
framtagna värdeord: Samspel, Engagemang och Respekt. Orden sammanfattar den gemensamma 
värdegrunden och ska fungera som en kompass för medarbetarna i kontakter och möten med 
människor som besöker, bor och verkar i Vaxholm. Värdegrunden ska även spegla vårt förhållningssätt 
gentemot varandra inom Vaxholms stad. Arbetet med värdegrunden har initierats och genomförts på 
förvaltningsnivå i Vaxholms stad. Kommunledningskontoret kan se tydliga positiva effekter av arbetet 
med bemötande och värdegrund för medarbetarna i Vaxholms stad men överlåter till de 
förtroendevalda att diskutera frågan kopplat till den politiska organisationen.  

I motionens andra yrkande föreslås att frågor ska få ställas av alla förtroendevalda i nämnderna (under 
övriga frågor). I november 2019 fastställde kommunstyrelsen en riktlinje för hantering av nämndinitiativ 
i Vaxholms stad som sedan antogs av samtliga nämnder i december. I riktlinjen berörs, förutom frågan 
om nämndinitiativ, även möjligheten för de förtroendevalda i nämnderna att ställa frågor. I enlighet 
med fastslagen riktlinje kan frågor ställas till förvaltningen när som helst mellan sammanträden. Vid 
eventuella frågor som rör ett ärende på föredragningslistan kan de med fördel ställas till förvaltningen 
innan ett sammanträde så relevant tjänsteperson har möjlighet att svara direkt (via exempelvis e-post) 
eller förbereda ett svar till sammanträdet. Frågor som inte rör ett ärende på föredragningslistan kan 

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Tjänsteutlåtande
2020-01-30

Änr KS 2019/147.001
2 av 2

ställas vid ett nämndsammanträde under punkten ”Förvaltningen informerar” (protokollförs ej). 
Rubriken ”övriga frågor” används ej vid nämndsammanträden då syftet med nämndens sammanträden i 
huvudsak är att besluta i de ärenden som finns på föredragningslistan vid det aktuella mötet.  

Gällande motionärens tredje yrkande att ”alla beslut och åtgärder som tas mellan förvaltning och den 
ledande alliansen måste vara transparenta” konstaterar kommunledningskontoret att Vaxholms stad 
sedan 2011 har en beredningsprocess som är beslutad av kommunfullmäktige. Syftet med 
beredningsprocessen är att skapa en öppen kommungemensam process för hur ärenden bereds och 
beslutas som är lätt att förstå och använda. Vaxholms stads beredningsprocess består av 6 steg för vilka 
det återfinns ett antal framgångsfaktorer som stöd, för förvaltning och förtroendevalda, gällande 
beredning, beslutsfattande, uppföljning och lärande. 

Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i 
tjänsteutlåtandet.  

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-01-30
Motion av Lars Arb Zackrisson (-) om demokrati- och värdegrundsarbete i Vaxholm

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kansliet 
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Motion om demokrati- och värdegrundsarbete i Vaxholm
KF måndag 17 juni 2019

Bakgrund
Det finns behov av att genomlysa den politiska kulturen i Vaxholm i ett värdegrundsarbete. 
Kommunens personal har diskuterat värdegrundsarbete i seminarier under våren, men hur är det 
ställt med politiken? 

Två ledande politiker i vårt parti har blivit uppvaktad av högsta kommunchefen samt ordföranden i 
den nämnd där en tredje politiker i vårt parti haft ett uppdrag. De hade med sig ett dokument där de 
kartlagt och scannat in uttalanden som vår politiker skrivit på FB, och samtidigt uttalade hot som "jag 
kommer göra allt jag kan i min roll som ordförande att få dig ersatt". Det är ett helt oacceptabelt 
agerande från både politik och tjänsteman, dessutom mycket oetiskt att politik och tjänsteman gör 
gemensam sak i ett sådant ärende! 

Jag skickade in två mycket sakliga och relevanta frågor fem dagar innan senaste 
stadsbyggnadsnämndsmötet i maj som jag ville lyfta i förvaltning och nämnd. Ordföranden nekade 
mig att ställa frågorna under mötet, eftersom förvaltningen inte ville det.

Detta är två exempel som åskådliggör att det finns allvarliga brister bland politiker och tjänstemän 
när det gäller en demokratisk värdegrund inom politiken i Vaxholm. 

Bedömning
Det finns allmänna regler inom kommunpolitiken som att vara transparent och att tjänstemän ska 
vara neutrala inför politiken. Att kommunikation är att prata med varandra, inte om varandra. Lyssna 
på varandra, vara tillåtande, ha dialoger och samtal och att samarbeta. Att känna öppenhet och 
ärlighet, vara tydlig och ha en öppen och rak kommunikation. Respekt är att respektera andras 
åsikter, ta hänsyn och följa fattade beslut. Att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Att 
hålla överenskommelser och att respektera allas lika värde. 

Jag yrkar:
- att det avsätts tid för värdegrundsarbete också inom politiken.
- att frågor självklart ska få ställas av alla förtroendevalda i nämnderna (under övriga frågor).  
- alla beslut och åtgärder som tas mellan förvaltning och den ledande alliansen måste vara 
transparenta. Beslut som tas utan insyn hör inte hemma i en demokratisk kommunal besluts- och 
delegationsordning. 

Lars Arb Zackrisson (WP) 

Bilagor:
Demokratin i samhället. Studiematerial från riksdagen.
file:///C:/Users/Lasse/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZOXMC6R5/
demokratin-i-samhallet.pdf 
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§ 63 Svar på motion från (V) om cykelfrämjande åtgärder

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motion från (V) om cykelfrämjande åtgärder för Vaxholm anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat in en motion gällande cykelfrämjande åtgärder. Vänsterpartiet yrkar på att 
det ska genomföras beteendepåverkande åtgärder för att främja ett ökat cyklande i kommunen.  

Förvaltningen delar uppfattningen att klimatpåverkan från transporter behöver minska. Bilresor bör 
kunna ersättas med gång eller cykel, framförallt för korta sträckor. Att arbeta med beteendepåverkande 
åtgärder kan ske på många olika sätt. Det viktiga är att nå fram med budskapet till rätt målgrupper, så 
att boende i Vaxholm känner sig berörda och inspirerade. 

Hållbarhetsenheten har i början på året startat ett projekt där ett antal utvalda personer och familjer får 
visa på vilket sätt de lever idag och vilka förändringar de är beredda att göra för att leva mera hållbart. 
Syftet är att spegla några vaxholmsbor, med olika förutsättningar, som visar vad som är möjligt att göra 
lokalt. Förutom transporter kommer frågor om mat, avfall, energi och konsumtion att vara en del av 
projektet. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristina Eriksson, 2020-03-25
Motion från Sara Strandberg (V) om cykelfrämjande åtgärder

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristina Eriksson hållbarhetsenheten
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
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E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på motion från (V) om cykelfrämjande åtgärder

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:  

Motion från (V) om cykelfrämjande åtgärder för Vaxholm anses besvarad.

Sammanfattning
Vänsterpartiet har lämnat in en motion gällande cykelfrämjande åtgärder. Vänsterpartiet yrkar på att 
det ska genomföras beteendepåverkande åtgärder för att främja ett ökat cyklande i kommunen.  

Förvaltningen delar uppfattningen att klimatpåverkan från transporter behöver minska. Bilresor bör 
kunna ersättas med gång eller cykel, framförallt för korta sträckor. Att arbeta med beteendepåverkande 
åtgärder kan ske på många olika sätt. Det viktiga är att nå fram med budskapet till rätt målgrupper, så 
att boende i Vaxholm känner sig berörda och inspirerade. 

Hållbarhetsenheten har i början på året startat ett projekt där ett antal utvalda personer och familjer får 
visa på vilket sätt de lever idag och vilka förändringar de är beredda att göra för att leva mera hållbart. 
Syftet är att spegla några vaxholmsbor, med olika förutsättningar, som visar vad som är möjligt att göra 
lokalt. Förutom transporter kommer frågor om mat, avfall, energi och konsumtion att vara en del av 
projektet. 

Bakgrund
I sin motion framför vänsterpartiet behovet av att stimulera ett ökat cyklande och för det krävs en rad 
olika åtgärder. Exempelvis att fortsätta att bygga ut nätet av gång- och cykelbanor i kommunen. Men 
också att arbeta med att bryta invanda mönster som ofta leder till att människor väljer bilen före cykeln. 
Många kommuner runt om i Sverige genomför olika kampanjer för att öka cyklandet. Ett exempel är 
Karlskoga kommun som lanserat cykelutmaningen Trampkampen, där invånarna erbjuds att anta någon 
av kommunens utmaningar. 

Ärendebeskrivning
Med valda delar från kampanjen i Karlskoga men också med inspiration från Åre, Sundsvall och region 
Skåne har hållbarhetsenheten startat ett projekt med ett antal personer eller hushåll. Syftet med 
projektet är att deltagarna ska förändra sina beteenden utifrån personligt valda utmaningar. 

Kommunledningskontoret
Kristina Eriksson
Miljöstrateg
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Hållbarhetsenheten ska stötta förändringen genom att anordna träffar kring olika teman samt sprida 
tips och idéer via olika kommunikationskanaler. Deltagarna i gruppen kommer förhoppningsvis att 
inspirera varandra men även andra i sin omgivning. En mätning av resultatet med avseende på 
klimatpåverkan kommer att ske via beräkningsverktyget Klimatkontot. Projektet kommer på grund av 
nuvarande restriktioner för sociala kontakter att förlängas och pågå även under 2021. 

Bedömning
Förvaltningen bedömer att det projekt som nu har påbörjats ligger i linje med det som västerpartiet 
yrkar i sin motion. Projektet kommer att anta ett bredare perspektiv kring hållbar livsstil och handlar 
inte bara om transporter och att främja cyklandet. Det blir också ett tillfälle att berätta om kommunens 
hållbarhetsarbete. Projektet som löper under hela året och en bit in på 2021, ingår som en del av 
hållbarhetsenhetens ordinarie uppdrag att samordna och utveckla kommunens hållbarhetsarbete.  
Kommunikationsenheten deltar i projektet utifrån sin roll, vilket ger goda förutsättningar för att 
projektet blir synligt och kan inspirera andra. 

Måluppfyllelse
Planerad verksamhet ligger i linje med kommunens övergripande mål om att verka för en attraktiv 
livsmiljö. Det kopplar till förvaltningens mål att ha ett kvalitativt hållbarhetsarbete samt 
hållbarhetsenhetens verksamhetsmål att genomföra riktade insatser inom området hållbar livsstil både 
internt och externt.  

Finansiering
Projektet är en del av hållbarhetsenhetens verksamhetsbudget för året. Energi- och klimatrådgivningen 
bidrar också med resurser i form av budget och arbetstid. 

Förslagets konsekvenser
Planerat projekt förväntas leda till att kommunens arbete med hållbarhet kommuniceras på ett positivt 
sätt samtidigt som deltagarna kan inspirera andra kommuninvånare till förändring.

Uppföljning och utvärdering
En slutrapport från projektet kommer att redovisas till förvaltningsledningen och i 
hållbarhetsredovisningen för 2020. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristina Eriksson, 20200325

Motion från Sara Strandberg (V) om cykelfrämjande åtgärder

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kristina Eriksson hållbarhetsenheten
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Vänsterpartiet i Vaxholm

Motion gällande cykelfrämjande åtgärder

Av de totala koldioxidutsläppen i Sverige kommer cirka 30 procent fr̊an vägtransportsektorn (lastbilar,
bussar, bilar och motorcyklar). Statistik fr̊an Naturv̊ardsverket visar att svenskarnas bilkörning år 2017
genererade utsläpp av växthusgaser motsvarande ca 10 miljoner ton CO2, vilket svarar mot nästan 10
procent av de totala konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige. Ungefär hälften av alla bilresor i Sverige
är kortare än 5 kilometer, och i tätort är s̊a mycket som runt 80 procent av bilresorna kortare än 3-4
kilometer (källa Trafikverket). Att byta bilen mot cykel för dessa korta resor skulle innebära en stor vinst
b̊ade för klimatet och hälsan.

För att stimulera till ett ökat cyklande krävs en rad olika åtgärder. Vi måste självklart fortsätta att bygga
ut nätet av g̊ang- och cykelbanor runt om i kommunen. Men vi behöver ocks̊a arbeta med att bryta de
invanda mönster som ofta leder till att människor väljer bilen före cykeln. Många kommuner runt om i
Sverige genomför olika kampanjer för att öka cyklandet. Ett inspirerande exempel är Karlskoga kommun
som lanserat cykelutmaningen Trampkampen, där inv̊anarna erbjuds att anta n̊agon av kommunens tre
utmaningar:

• I utmaningen familjetrampare erbjuds en familj att under en månad testa ett h̊allbart liv med
l̊adcykel. Familjen f̊ar l̊ana en l̊adcykel med eldrift i utbyte mot att de l̊ater bilen st̊a under testpe-
rioden och att de delar med sig av sina erfarenheter p̊a projektets hemsida och i sociala medier.

• Genom utmaningen hälsotramparna f̊ar fem personer chansen att testa lite mer ing̊aende hur myc-
ket det kan p̊averka kroppen att cykla regelbundet under fyra månader. Deltagarna bjuds p̊a en
hälsokontroll b̊ade före och efter testperioden där kondition, syreupptagningsförmåga, kolesterol
och blodtryck undersöks.

• Kommunen anordnar ocks̊a en lagtävling där olika kommundelar tävlar mot varandra om att cykla
mest. Deltagarna i tävlingen blir lagtrampare och f̊ar registrera sina cykelresor med hjälp av en app
i mobilen. Det segrande laget vinner en sommarfest med en inbjuden grillkock.

För att främja ett ökat cyklande i kommunen yrkar vi p̊a att kommunen genomför en

cykelutmaning, gärna inspirerad av den som genomförts i Karlskoga kommun.

Sara Strandberg för Vänsterpartiet

Vaxholm 2019-06-02
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……………………….
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..……………………..
Justerare

§ 66 Information Covid-19

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Sedan sportlovet har kommunen parallellt med ordinarie verksamhet, aktivt arbetet förebyggande och 
med åtgärder kopplat till Corona, Covid-19. Det har från start och fortsatt varit en hög intensitet i detta 
arbete, med särskild fokus på förskola, skola och omsorgsverksamheterna. Men också övrig verksamhet 
påverkas i stor utsträckning av Covid-19. Arbetet har skett i nära samverkan också med Samverkan 
Stockholmsregionen, vilken samordnas av länsstyrelsen. I gruppen återfinns samtliga 26 kommuner, 
blåljusverksamheter, Region Stockholm, Trafikverket, Kustbevakningen, Försvarsmakten och Stockholms 
hamnar. 

Nedan beskrivning av läget och åtgärder, likväl som bifogade rapporter, visar på en nulägesbild. 
Situationen rör på sig snabbt och nya utmaningar och förutsättningar kommer löpande. Aktuell lägesbild 
uppdateras kontinuerligt på kommunens hemsida.

Kommunens krisledningsnämnd är aktiverad och har haft två möten. Syftena med dessa möten har varit 
av både informativ karaktär och för att skapa proaktiva beslut, som ger en flexibilitet och trygghet i 
kommunens löpande arbete. Kommunens krisledning, tjänsteorganisationen, är sedan sportlovet 
aktiverad och har möten ca 2 ggr/vecka. Krisledningens syfte är att samordna mellan förvaltningarna, 
samordnas i länet, säkerställa information och trygga. Krisledningen har också jobbat mycket med 
proaktivitet – t ex scenarierplanering (personal, påverkan verksamheter, ekonomi), översyn och säkring 
av material och säkerställande av rutiner. Kommunikation och information är centralt i arbetet och sker i 
många kanaler, men med samlingspunkt hemsida, där senaste och aktuell information förmedlas.

Inom utbildningsförvaltningen har stort fokus legat på förskolans och skolans verksamheter. Förskolan 
står idag t ex i beredskap för förlängda öppettider, detta för att möta behov hos vårdnadshavare som är 
vårdpersonal. Skolorna står förberedda för distansarbete. Många andra åtgärder och aktiviteter har 
också pågått och pågår. Anpassningar har gjorts inom måltidsenheten. Vissa verksamheter har stängts 
ner, t ex del av kulturskola och öppna förskolan. Frånvaron inom verksamheterna har varierat och 
omflyttning sker löpande för att säkra upp alla pågående verksamheter. Närvaron av både 
barn/ungdomar och personal inom verksamheterna inom utbildningsförvaltningen ökar stadigt och 
stabilt.

Inom socialförvaltning har stort fokus legat på omsorgen. Möjliggörande av utökad kapacitet inom 
äldreomsorgen inför ev utskrivningar från sjukhus, jourberedskap för snabb mottagning vid behov av 
utskrivningar, infört skyddsåtgärder och jobbat för att i möjligaste mån skydda våra äldre, genomlysning 
av rutiner, säkerställande av materialtillgång och personalplanering, inkl utbildning av nya resurser. 
Även inom socialförvaltningen har vissa verksamheter stängts ner och personal stöttat upp i andra 
uppdrag. Personalfrånvaron inom omsorgen är varierad men också inom omsorgen ökar närvaron. 
Materialtillgången är för närvarande under kontroll, men bevakning och säkerställande av både personal 
och material är fortsatt prio.

Övriga förvaltningar, stadsbyggnadsförvaltning och kommunledningskontoret har också påverkan på 
sina verksamheter. Bland annat i form av personalfrånvaro och i ett aktivt utökat stöd till 
verksamheterna. En personalpool, förvaltningsövergripande, har satts samman, som både har koll på 
frånvaro och säkerställer personal till verksamheterna. Annonsering, både externt som internt, pågår 
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

och utbildningsinsatser har genomförts för ett snabbspår in i omsorgen. Läget känns i nuläget stabilt – 
om än skört. Samtliga förvaltningar har så här långt klarat av personalförsörjning genom omflyttning 
inom sin förvaltning eller med stöd av externt tillskott. Visst behov av förvaltningsövergripande 
personalomfördelning är dock aktuell. 

Förvaltningen har i sitt planeringsarbete bl a tagit fram en personalplan, en rapport över ekonomisk 
påverkan av Covid-19 för kommunens ekonomi samt en rapport över möjliga åtgärder kopplat till 
stärkande av det lokala näringslivet. Dessa handlingar biläggs tjänsteutlåtandet. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2020-04-22, Marie Wiklund
Personalplan, 2020-04-06
Ekonomisk analys Corona, 2020-04-22
Näringslivsutredning, 2020-04-22

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kristina Segerborg, HR-chef                                                                                    

Koray Kahruman, ekonomichef                                                                                   
Mikaela Lodén, näringslivsansvarig                                                                             
Marie Wiklund, kommunchef                                                                           
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Kommunens arbete med Corona, Covid-19

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning
Sedan sportlovet har kommunen parallellt med ordinarie verksamhet, aktivt arbetet förebyggande och 

med åtgärder kopplat till Corona, Covid-19. Det har från start och fortsatt varit en hög intensitet i detta 

arbete, med särskild fokus på förskola, skola och omsorgsverksamheterna. Men också övrig verksamhet 

påverkas i stor utsträckning av Covid-19. Arbetet har skett i nära samverkan också med Samverkan 

Stockholmsregionen, vilken samordnas av länsstyrelsen. I gruppen återfinns samtliga 26 kommuner, 

blåljusverksamheter, Region Stockholm, Trafikverket, Kustbevakningen, Försvarsmakten och Stockholms 

hamnar. 

Nedan beskrivning av läget och åtgärder, likväl som bifogade rapporter, visar på en nulägesbild. 

Situationen rör på sig snabbt och nya utmaningar och förutsättningar kommer löpande. Aktuell lägesbild 

uppdateras kontinuerligt på kommunens hemsida.

Kommunens krisledningsnämnd är aktiverad och har haft två möten. Syftena med dessa möten har varit 

av både informativ karaktär och för att skapa proaktiva beslut, som ger en flexibilitet och trygghet i 

kommunens löpande arbete. Kommunens krisledning, tjänsteorganisationen, är sedan sportlovet 

aktiverad och har möten ca 2 ggr/vecka. Krisledningens syfte är att samordna mellan förvaltningarna, 

samordnas i länet, säkerställa information och trygga. Krisledningen har också jobbat mycket med 

proaktivitet – t ex scenarierplanering (personal, påverkan verksamheter, ekonomi), översyn och säkring 

av material och säkerställande av rutiner. Kommunikation och information är centralt i arbetet och sker i 

många kanaler, men med samlingspunkt hemsida, där senaste och aktuell information förmedlas.

Kommunledningskontoret
Marie Wiklund
Kommunchef
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Inom utbildningsförvaltningen har stort fokus legat på förskolans och skolans verksamheter. Förskolan 

står idag t ex i beredskap för förlängda öppettider, detta för att möta behov hos vårdnadshavare som är 

vårdpersonal. Skolorna står förberedda för distansarbete. Många andra åtgärder och aktiviteter har 

också pågått och pågår. Anpassningar har gjorts inom måltidsenheten. Vissa verksamheter har stängts 

ner, t ex del av kulturskola och öppna förskolan. Frånvaron inom verksamheterna har varierat och 

omflyttning sker löpande för att säkra upp alla pågående verksamheter. Närvaron av både 

barn/ungdomar och personal inom verksamheterna inom utbildningsförvaltningen ökar stadigt och 

stabilt.

Inom socialförvaltning har stort fokus legat på omsorgen. Möjliggörande av utökad kapacitet inom 

äldreomsorgen inför ev utskrivningar från sjukhus, jourberedskap för snabb mottagning vid behov av 

utskrivningar, infört skyddsåtgärder och jobbat för att i möjligaste mån skydda våra äldre, genomlysning 

av rutiner, säkerställande av materialtillgång och personalplanering, inkl utbildning av nya resurser. 

Även inom socialförvaltningen har vissa verksamheter stängts ner och personal stöttat upp i andra 

uppdrag. Personalfrånvaron inom omsorgen är varierad men också inom omsorgen ökar närvaron. 

Materialtillgången är för närvarande under kontroll, men bevakning och säkerställande av både personal 

och material är fortsatt prio.

Övriga förvaltningar, stadsbyggnadsförvaltning och kommunledningskontoret har också påverkan på 

sina verksamheter. Bland annat i form av personalfrånvaro och i ett aktivt utökat stöd till 

verksamheterna. En personalpool, förvaltningsövergripande, har satts samman, som både har koll på 

frånvaro och säkerställer personal till verksamheterna. Annonsering, både externt som internt, pågår 

och utbildningsinsatser har genomförts för ett snabbspår in i omsorgen. Läget känns i nuläget stabilt – 

om än skört. Samtliga förvaltningar har så här långt klarat av personalförsörjning genom omflyttning 

inom sin förvaltning eller med stöd av externt tillskott. Visst behov av förvaltningsövergripande 

personalomfördelning är dock aktuell. 

Förvaltningen har i sitt planeringsarbete bl a tagit fram en personalplan, en rapport över ekonomisk 

påverkan av Covid-19 för kommunens ekonomi samt en rapport över möjliga åtgärder kopplat till 

stärkande av det lokala näringslivet. Dessa handlingar biläggs tjänsteutlåtandet. 

Handlingar i ärendet
Personalplan, 2020-04-06

Ekonomisk analys Corona, 2020-04-22
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Näringslivsutredning, 2020-04-22

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:                                                                                  

För kännedom: Kristina Segerborg, HR-chef                                                                                    
Koray Kahruman, ekonomichef                                                                                   
Mikaela Lodén, näringslivsansvarig                                                                             
Marie Wiklund, kommunchef                                                                           
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HR enheten   

 

 

Personalplan vid omfattande 
personalfrånvaro och eventuell 
stängning av skola/förskola 
 

Spridningen av Covid-19 medför omfattande problem i samhället och försvårar för kommunen 
att bedriva sin verksamhet på grund av personalfrånvaro. Denna personalplanering utgör ett 
underlag för att hantera omfattande personalfrånvaro. 

 

Principer  

Personalplaneringen utgår från den scenarioplanering som gjordes i början på mars. Där 
framkom att samtliga förvaltningar klarar ett 50% personalbortfall inom den egna 
förvaltningen, dock med begränsade störningar och omprioriteringar. Denna personalplan 
avser en omfattande personalfrånvaro och att eventuellt skolor och förskolor stängs ned. Detta 
för att upprätthålla verksamhet med minsta möjliga störning där skola/förskola har stängt och 
samtliga verksamheter har en minskad bemanning på 50 % på grund av sjukfrånvaro, VAB och 
barnomsorg för egna barn. 

Innan skolor och förskolor stängs görs bedömningen att respektive förvaltning kan bemanna 
verksamheterna genom att prioritera arbetsuppgifter och fördela resurser till de mest kritiska 
verksamheterna. Skulle vissa skolor/förskolor och/eller andra verksamheter stänga fördelas 
medarbetare i första hand till verksamheter inom förvaltningen som är i behov av förstärkning. 
I andra hand fördelas medarbetare mellan förvaltningarna i samma prioriteringsordning som 
vid stängning av skolor. Inom utbildningsförvaltningen kommer man dock att förlänga 
öppettider för förskolor till 06-22 för att ge barnomsorg till de som arbetar inom vård och 
omsorg, detta oavsett om skolorna stängs eller inte. 
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Om samtliga skolor/förskolor stängs fördelas resurserna inom kommunen främst till 
socialförvaltningens verksamheter. Till största delen kan medarbetare från stängda 
verksamheter i framför allt barn och utbildningsförvaltningen bemanna kritiska verksamheter 
inom socialförvaltningen. Dock kommer omsorg för samhällsviktiga yrken 06-22 kräva resurser 
av utbildningsförvaltningen, 

Redovisning per förvaltning 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen har samhällsviktiga uppdrag med äldreboenden, hemtjänst, 
personligassistent, gruppbostäder inom funktionshinderområdet, boendestöd inom 
funktionshinderområdet, boenden och boendestöd inom socialpsykiatri och beroende.  

Inom funktionshinder är verksamheten upphandlad och drivs av annan utförare. Målgruppen är 
svårast att bemanna med outbildad personal. Utföraren meddelar kommunen om behov 
uppstår, men försöker i möjligaste mån bemanna med personal inom företaget. 

Inom hemtjänst och Vaxholms äldreboende är det möjligt att ta in outbildad personal. Dock 
måste det alltid finnas utbildad personal vid varje arbetspass om vi tar in outbildad personal.  Vi 
beräknar att 3 ordinarie och 2-3 outbildade medarbetare från andra verksamheter skulle 
fungera, om behov uppstår inom socialförvaltning.  

Barn och utbildningsförvaltningen 
I händelse av att förskolor och skolor stänger kommer ett stort antal medarbetare kunna arbeta 
inom andra verksamheter. Skolverksamhet inom grundskola kommer i möjligaste mån att 
bedrivas på distans vilket innebär att pedagoger behöver kvarstå i ordinarie tjänst. 

Personal inom barnomsorg kommer i första hand att prioriteras till omsorg för samhällsviktiga 
yrken 06-22 (barnskötare, fritidspedagoger, fritidsledare och resurspedagoger).  

Inom EHT kommer 4 skolsköterskor och de flesta av de 4 kuratorerna samt 14 specialpedagoger 
också att kunna nyttjas inom andra verksamheter. 

I händelse av att skolor stängs kommer även Kulturskolan och fritidsgårdsverksamheten att 
stängas. Personal från kulturskolan, totalt 17 personer, kan placeras i andra verksamheter. 

Om skolorna stänger kommer fritidsgården stängas ned. Den medarbetaren (en person) samt 
de fyra medarbetare som har sin arbetsplats på Storstugan kommer i första hand stötta i EHT. 

Ytterligare 2 vaktmästare finns att tillgå om skolor stänger. 

Statsbyggnadsförvaltningen 
Inom stadsbyggnadsförvaltningen är det enbart en mindre del av verksamheten som är att anse 
som samhällskritisk. Framkomlighet på vägar, hantering av händelser som påverkar säkerheten 
i offentlig miljö och lokaler (översvämning, fallna träd, avloppsstopp m.m.) samt viss renhållning 
är verksamheter som behöver fungera.  
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 För bygglov påverkas myndighetsutövningen som kommer att saktas ner alternativt tillfälligt 
upphöra. Detta får stora ekonomiska konsekvenser såväl för kommunen som för företag och 
privatpersoner som inte kommer vidare med sina byggprojekt. För att säkra att extra 
prioriterade ärenden fortlöper krävs att minst en koordinator, en handläggare och en 
byggnadsinspektör är i tjänst.  

Stadsbiblioteket håller öppet med reducerade öppettider. 

Bedömningen är att SBF kan försörja sig själva även med 50% frånvaro, genom nedprioritering 
av uppgifter och omflyttning av personal. Dock är vissa tjänster känsliga för bortavaro som 
gatuingenjör och kommunekolog. Personal kan troligen användas inom annan verksamhet.  
 
Om våra entreprenörer har så pass stort personalbortfall att det påverkar upprätthållandet av 
våra prioriterade arbetsuppgifter kommer personalresurser behöva omfördelas till Tekniska och 
Fastighet för hantering av akuta händelser.   
 

Kommunledningskontoret 
Inom kommunledningskontoret är en mindre del av verksamheten samhällskritisk, tex 
löneutbetalningar, kund- och leverantörsbetalningar samt att upprätthålla den politiska 
verksamheten. 

Stödfunktionerna påverkas i olika hög grad av att skolorna stängs ner. Förvaltningen har gjort 
en beräkning att cirka 10 personer skulle kunna omfördelas till arbete inom andra 
verksamheter. Dock kan andra stödfunktioner komma att behöva förstärkas tex inom HR- och 
kommunikationsområdet.  

Verksamheter som ska upprätthållas och prioriteras 

Den största delen av samhällskritisk verksamhet återfinns inom socialförvaltningens 
verksamheter, bland annat omsorgsverksamhet för äldre och funktionshindrade. Även 
måltidsleveranser inom socialförvaltningen behöver säkerställas.  

Inom kommunledningskontoret finns också verksamheter bland annat inom ekonomi, HR, 
kommunikation och politisk verksamhet som anses samhällskritisk.  

Inom stadsbyggnadsförvaltningen behöver framkomlighet och säkerhet i den offentliga miljön 
och verksamhetslokaler prioriteras, samt viss myndighetsutövning  

Inom barn- och utbildningsförvaltningen ska pedagogisk verksamhet prioriteras även om 
skolorna stänger. Lärare kommer till stor del arbeta med undervisning på distans eller på annat 
sätt med att planera för hur elevernas behov av undervisning kan tillgodoses. Om 
skolor/förskolor inte stängs ska denna verksamhet prioriteras.  
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Åtgärder om skolorna stänger 

Ställningstagande om skolorna stänger 

• Flertalet av lärare arbetar kvar i skolorna med distansutbildning. 

• Administrativa assistenter och samordnare från samtliga förvaltningar frigörs för 
uppdrag med att hantera bemanningsfrågor. 

• Barnskötare, fritidsledare och förskole pedagoger bemannar i första hand 
barnomsorgen för personer i samhällsviktiga arbeten.  

• Skolsköterskor flyttas till sjuksköterskeenhet och HSL enhet inom socialförvaltningen. 

• Skolmåltidspersonal tillgängliggörs för matleveranser till socialförvaltningen vid behov. 
Tillagning i ordinarie kök, leverans av mat till samtliga enheter säkerställs.  

• Statsbyggnadsförvaltningen kan omprioritera och vid behov kunna förstärka 
socialförvaltningens verksamhet. 

• Planer för medarbetare inom skolan som inte fördelas till andra verksamheter bör 
utarbetas 

Åtgärder om skolorna inte stänger 

Ställningstagande om skolorna inte stänger och socialförvaltningen inte kan bemanna 
samhällskritiska verksamheter. 

• Administrativa assistenter och samordnare från samtliga förvaltningar frigörs för 
uppdrag med att hantera bemanning. 

• Resurser inom måltidsenheten bör prioriteras till förskola, skola samt ev. 
socialförvaltningen. Eventuellt kan vissa produktionskök inom skola öka antal portioner 
och leverera till socialförvaltningen.  

• Statsbyggnadsförvaltningen samt kommunledningskontoret bistår med 
personalresurser. Prioritering sker vid respektive verksamhet. 

 

Arbetsgång 

Arbetet med att planera och bemanna förvaltningarnas verksamhet pågår kontinuerligt. 
Förvaltningen signalerar om personalbrist uppstår så snart som möjligt till HR där insatser 
omgående sätts in för att lösa problematiken. Vid en stängning av skolor samordnas 
planeringen mellan förvaltningarna och HR.   

1. Beslut om omfördelning av personal över nämnder fattas av krisledningsnämnd. Beslut 
om omfördelning av personal inom nämnd tas av förvaltningschef efter förankring hos 
nämndordförande. 

2. Beslut över bemanningsplan tas av kommunchefen. 
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3. Förberedelse av samordning av bemanning. Medarbetare med kompetens inom 
Besched, bemanning och schemaläggning kommer att behöva förstärka bemanningen 
funktionen inom förvaltningarna. 

4. Fackliga förhandlingar. CESAK är kallad till facklig förhandling xx april. Behov av 
ytterligare samverkan och förhandling kan uppstå inom framför allt socialförvaltningen 
och barn- och utbildningsförvaltningen. 

5. Beslut om ev. vikariatsförordning där medarbetare kan flyttas mellan förvaltningar tas 
av HR-chef/kommunchef. 

6. Kompetensinventering genomförs där medarbetare fyller i nödvändiga uppgifter samt 
kompetenser.  

7. Kompetensinventeringen skickas till HR support som sammanställer en prioriteringslista. 
8. Verksamheter vars medarbetare kan flyttas till annan förvaltning tar fram en 

sammanställning av vilka medarbetare som finns tillgängliga. Listan skickas till HR-
support. 

9. Kommunikationsmaterial till medarbetare som berörs med information om att genomgå 
utbildning i basala hygienrutiner, kontaktvägar etc. Introduktion utifrån det man 
behöver kunna på respektive enhet kommer man att få när man är på plats. 

10. Socialförvaltningen ansvarar för introduktion ute på arbetsplatserna. 
11. Socialförvaltningens verksamheter ansvarar för att signalera behov av hur många 

medarbetare som behövs inom respektive verksamhet och vilka kompetenser som är 
nödvändiga. 

12. Utifrån listan på tillgänglig personal gör HR bedömning om förhandling med facket bör 
ske, och därefter lämnas namn till bemanningsfunktionerna som kontaktar medarbetare 
och ger dem uppdrag över arbete.  

13. När medarbetarna kommer till respektive verksamhet övergår ansvar för bemanning, 
schema, arbetsledning, arbetsmiljö mm till respektive verksamhet/enhets chef.  

14. Sjukfrånvaro rapporteras till ny ansvarig chef.  
15. Bemanningsfunktionen ringer medarbetare och meddelar var de ska arbeta/på vilken 

enhet. Förslaget är att om de redan från start är sjuka/vabbar eller arbetsvägrar/inte 
svarar så kommer deras anställning inte att flyttas. Sjukfrånvaro bör alltså bara 
rapporteras till ny chef efter att flytt skett. 

16. Hantering av omflyttningar hanteras manuellt i excel där tid och kostnader hanteras i 
efterhand.  
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Arbetsgivarens verktyg för att bemanna verksamheten 

Nedan sammanställs information om hur Vaxholms stad som arbetsgivare inom ramen för lag 
och kollektivavtal kan vidta åtgärder för att upprätthålla verksamheterna. Mer information hitta 
du på Sveriges kommuners och regioners (SKR) hemsida, 
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/arbetsgivaresansvar/fragorochsvaromarbetsgiv
aresansvar.32250.html 

Arbetsgivaren kan exempelvis bli tvungen att förskjuta arbetstid, beordra övertid och 
nödfallsövertid, beordra jour och beredskap eller återkalla beviljad semester. Arbetstagaren har 
en skyldighet att byta schema, förskjuta arbetstiden, arbeta övertid och mertid, fullgöra jour 
och beredskap, vikariera för andra samt att inom ramen för anställningsavtalet arbeta på annan 
arbetsplats. 

De möjligheter som arbetsgivaren har, som att ändra scheman och ta ut övertid m.m. för sin 
personal, är lösningar som måste tillämpas ansvarsfullt. För att inte riskera överansträngning 
och ohälsa bör arbetsmiljöbedömningar ske fortlöpande. Det finns därför anledning att söka 
samförstånd i mesta möjliga mån med berörda fackliga organisationer om tilltänkta åtgärder 
och att hålla skyddsombud löpande informerade. 

 

Att tillfälligt förflytta medarbetare inom anställningsavtalet 

När? 
Om det efter genomförd riskbedömning framkommer att behov finns av att tillfälligt förflytta 
medarbetare från en verksamhet till en annan, inom anställningen och inom förvaltningen.  

Hur? 
En tillfällig förflyttning av medarbetare (inom anställningen och förvaltningen) är möjlig att göra 
genom ett arbetsledningsbeslut. Eftersom dessa omdisponeringar är tillfälliga får de anses ligga 
inom ramen för anställningen. Inför en tillfällig förflyttning krävs inte MBL-förhandling, just av 
anledningen att förflyttningen är av tillfällig karaktär och anses rymmas inom anställningen.  

Ersättning 
Vid en tillfällig förflyttning behåller medarbetaren lönen och får övriga avlöningsförmåner enligt 
AB.   

 

Att beordra mertid/övertid 

När? 
Medarbetare är skyldig att arbeta utöver fastställd arbetstid enligt kollektivavtalet AB §6. 
Övertidsarbete får beordras endast när det finns behov och ska om möjligt fördelas jämt mellan 
medarbetarna.  

580

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/arbetsgivaresansvar/fragorochsvaromarbetsgivaresansvar.32250.html
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/arbetsgivaresansvar/fragorochsvaromarbetsgivaresansvar.32250.html


 
2020-04-06 

Dnr   
7 av 8 

 
 
 

Hur? 
Chef ska beordra övertid i förhand. Meddelande om övertidsarbete ska om möjligt lämnas senast 
4 timmar före ordinarie arbetstidens slut. Om detta inte är möjligt ska meddelande om 
övertidsarbete lämnas så snart behovet att övertidsarbete kan överblickas. Även om meddelande 
lämnas senare än 4 timmar före den ordinarie arbetstidens slut gäller skyldigheten att arbeta 
utöver fastställd arbetstid.  

Ersättning 
Ersättning för övertid och mertid utges enligt AB §20. 

 

Att avbryta påbörjad semester (AB §27 mom13) 

När? 
Medarbetare är skyldig att avbryta sin semester och återgå i arbete om det finns synnerliga skäl 
till det. Exempel på synnerliga skäl kan vara att arbetsgivaren behöver bemanna särskilt viktiga 
tjänster i samband med omfattande personalfrånvaro. 

Hur? 
Chef kontaktar medarbetaren, som är på semester och meddelar att hen måste återinträda i 
tjänst snarast möjligt.  

Om medarbetaren vistas på annan ort och att det är rimligt att den anställde snabbt kan komma 
hem, resonerar chef och medarbetare om vilket färdsätt som ska användas.  

Ersättning 
Om medarbetaren vistas på annan ort, får hen ersättning för de extra kostnaderna som 
avbrottet orsakat och som prövas skäliga. Det kan exempelvis vara betald resa hem med det 
billigaste alternativet (t.ex. tåg i stället för flyg). 

Semesterdagarna, som inte kan nyttjas kvarstår till ett senare uttag. 

Om den avbrutna semestern infaller under huvudsemestern, kompenseras medarbetaren med 
en semesterdag för varje ordinarie arbetsdag, dock max fem semesterdagar. Uttag av de 
kompenserade dagarna ska förläggas under semesteråret. 

Indragen (ej påbörjad) semester  

Samma reglering som vid avbruten påbörjad semester, se ovan. 

Att förskjuta/förlägga arbetstid 

Arbetsgivaren kan beordra en medarbetare att arbeta enligt en annan arbetstidsförläggning. 
Detta gäller all personal. 

För att förskjuten arbetstid ska kunna användas, så ska antalet arbetstimmar vara densamma, 
se exemplet nedan. 
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Exempel 

Medarbetaren arbetar normalt kl. 08.00-17.00, men på grund av ett arbetskraftsbehov finns 
mellan kl. 17.00-22.00, så förskjuts arbetstiden till  
kl. 13.00-22.00. Tiden kl. 13.00-17.00 är då ordinarie arbetstid och tiden  
kl. 17.00-22.00 blir förskjuten arbetstid. 

När ska besked lämnas? 
För att bestämmelserna om förskjuten arbetstid ska gälla måste tillsägelsen lämnas senast dagen 
före den avsedda förändringen. 

Ersättning 
Lämnas tillsägelsen 10 dagar före den ändrade arbetstidsförläggningen, utges inget tillägg vid 
förskjuten arbetstid. 

Om tillsägelsen sker senare än 10 dagar innan schemaförändringen, utges ett 
tidsförskjutningstillägg för den arbetade tiden, som skulle ha varit fritid enligt det tidigare 
schemat.  

Tillägget utges i högst 9 dagar. Detta kan illustreras enligt nedan: 

 

 

 

Lämnas tillsägelsen samma dag som tidsförskjutningen ska börja gälla, utges övertid enligt AB § 
20 för den dagen och räknas då som första dagen av varseltiden. 

Tidsförskjutningstillägget beräknas på procentsats av timlönen (1/165 av månadslönen).  

Att ge medarbetare ett vikariatsförordnande  

Beslut om vikariatsförordnande mellan avtalsområden och förvaltningar kan endast tas av HR-
chef eller kommunchef. 
Medarbetaren är skyldig att vikariera enligt kollektivavtalet AB §6. Arbetsgivaren kan, med stöd 
av kollektivavtalet AB § 6, beordra en arbetstagare att vikariera för en annan arbetstagare, s.k. 
vikariatsförordnande.  
Detta görs genom ett ensidigt arbetsgivarbeslut. Arbetsgivaren kan på så sätt ge arbetstagaren 
arbetsuppgifter som normalt ligger utanför arbetsskyldigheten i det ordinarie 
anställningsavtalet. 

 

Tillsägelse antal 

dagar före 

tidsförskjutningen

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Antal dagar då 

tidsförskjutnings-

tillägget utges
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Sammanfattning

Syftet med dokumentet är att synliggöra de ekonomiska effekterna av det rådande Coronaviruset. 
Det råder en stor osäkerhet kring hur situationen kommer att utveckla sig vilket försvårar 
scenarioplaneringen och prognosarbetet. En del effekter är kända och har redan inträffat medan 
andra är antaganden baserad på en möjlig utveckling. Förutsättningar revideras och staten kommer 
med nya ekonomiska åtgärder. Det här dokumentet kommer att vara ett levande dokument och 
uppdateras i samband med kommunens bokslutstillfällen. 

Kommunövergripande förutsättningar

Försämrad skatteunderlagstillväxt
SKR bedömer att det kommunala skatteunderlaget 2020 kommer att öka betydligt svagare än 
tidigare beräknat. Prognososäkerheten är naturligt mycket hög i nuläget men allt talar för att 
produktion och sysselsättning i Sverige, åtminstone tillfälligtvis, kommer att drabbas hårt av 
pandemin. SKR har landat i prognosindikation om 1,5 procent för skatteunderlagstillväxten 2020. 
Detta innebär en betydande nedrevidering (nästan en procentenhet) jämfört med den prognos som 
SKR publicerade i februari. Då beräknades det kommunala skatteunderlaget i år bli 2,4 procent 
högre än 2019. För att få en indikation på vad det försämrade skatteunderlaget innebär för Vaxholm 
kan man utgå från att en förändring av skatteunderlaget med 0,1 procent motsvarar cirka +/-50 
kronor per invånare. 0,9 procent innebär cirka +/- 450 kronor per invånare och cirka -5,4 mnkr i 
minskade skatteintäkter. 

Det pågår en diskussion i norrortskommunernas ekonomichefsnätverk om att 
skatteunderlagstillväxten kommer att revideras ned ytterligare från 1,5 procent till 0,3-0,4 procent. 
SKR skrev i sin ekonomiblogg den 3 april att Konjunkturinstitutets bedömning om landets BNP 
innebär att skatteunderlaget kommer att revideras ned till 0,33%. Detta skulle innebära -7,0 mnkr 
ytterligare i minskade skatteintäkter. Den totala effekten av försämrad skatteunderlagstillväxt blir 
då -5,4-7,0= -12,4 mnkr.

Bedömningen av skatteunderlagstillväxten är minst sagt väldigt osäker och svajar stort från en 
vecka till en annan. I regeringens vårändringsbudget som presenterades den 15 april är 
bedömningen för skatteunderlagstillväxten 1,8 procent för 2020. SKR säger på sin webbsida att 
statens prognos över skatteunderlaget är relativt svår att genomskåda. Trots att staten bedömer att 
BNP i Sverige kommer att falla med mer än vad konjunkturinstitutet prognostiserar så är statens 
bedömning att skatteunderlagstillväxten kommer att vara bättre än konjunkturinstitutets prognos. 
Orsakerna till de olika bedömningarna är att staten har lagt in effekterna av att enskilda 
näringsidkare i 2019 års deklaration har rätt att skjuta upp skatten i upp till fem år. Det innebär att 
skatteunderlaget kommer att försämras för 2019 och att den procentuella utvecklingen kommer att 
vara större 2020 i relation till 2019. Det är osäkert om kommuner och regioner kommer att 
kompenseras för den här regeländringen. 

Det är värt att återigen betona att det är ytterst osäkra siffror som kan svänga upp eller ned. Nästa 
ordinarie skatteunderlagsprognos publiceras den 29 april. I tabellen ’’Sammanställning av effekter 
på kommunens skatteintäkter’’ har vi räknat på det sämsta scenariot vi vet om i dagsläget. 
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Ökade generella statsbidrag i år och kommande år
Situationen med coronaviruset, demografins utveckling och vikande konjunktur påverkar ekonomin 
i kommuner och regioner negativt. Under året har därför flera förslag och beslut tagits kring de 
generella statsbidragen, vilket redovisas nedan. 

- Regeringen och samarbetspartierna föreslog i januari en statsbidragsökning på 5 miljarder 
kronor (varav 3,5 till kommunerna och 1,5 till regionerna) i vårändringsbudgeten. 2 april 
aviserades om ytterligare 15 miljarder kronor, som ett generellt statsbidrag för innevarande 
år, i syfte att stödja kommuner och regioner i den pågående coronapandemin. Riksdagen 
förväntas ta beslut om förslaget i juni och om det går igenom betalas statsbidraget ut 
därefter. 

- 19 februari fattade riksdagen beslut om en ytterligare höjning av det generella statsbidraget 
med 2,5 miljarder kronor (varav 1,75 miljarder kronor till kommunerna och 0,75 miljarder 
till regionerna). Pengarna betalades ut, som en engångsutbetalning i kronor per invånare 
den 20:e mars. 

- För kommande år, 2021 och 2022, avser regeringen att skjuta till 12,5 miljarder kronor till 
kommuner och regioner utöver vad som tidigare har beslutats.

Sammanställning av effekter på kommunens skatteintäkter

2020 Riket   
Miljarder

Kommuner 
Miljarder

Vaxholm 
Miljoner

Aviserade statsbidrag i januari (innan Corona) 5 3,5 4,06
Beslutade statsbidrag i februari (innan Corona) 2,5 1,75 2,03
Aviserade statsbidrag den 2 april (under Corona) 15 10,5 12,19
Summa 22,5 15,75 18,28

Försämrad skatteprognos december 2019 (innan 
Corona)   -4,35

Försämrad skatteprognos februari (innan Corona)   -1,70
Försämrad skatteunderlagstillväxt, indikation från 
SKR mars (under Corona)   -5,40

Försämrad skatteunderlagstillväxt, indikation 
konjunkturinstitutet och SKR april (under Corona) -7,02

Summa   -18,47

Totalsumma   -0,19

Kompensation för merkostnader som kopplas till coronaviruset
2 april gav regeringen och samarbetspartierna besked om att anslaget för merkostnader inom 
hälso- och sjukvården till följd av coronaviruset höjs från tidigare utlovade 1 miljard till 3 miljarder 
kronor. 30 procent dvs. 900 mnkr kommer att tillfalla kommunerna. Kommuner och regioner ska i 
efterhand kunna ansöka för merkostnader kopplat till Coronaviruset. Det kan exempelvis handla om 
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hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg, smittskyddsåtgärder, 
skyddsutrustning, läkemedel, informationsinsatser, anpassning av lokaler eller skyndsamma 
transporter. Det är fortfarande osäkert om pengarna kommer att räcka till, hur återsökningen och 
kompensationen kommer att ske. SKR inväntar nu Socialstyrelsens föreskrifter om verkställighet av 
förordningen, bland annat hur ansökningsförfarandet ska gå till. Tiden för att ansöka om ersättning 
kommer att löpa fram till 30 november 2020 och ansökan ska avse kostnader från 1 mars 2020.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april 
och maj. Förslaget ingår i regeringens extra ändringsbudget som presenterats med anledning av det 
nya coronaviruset. Åtgärden genomförs genom att reglerna för det befintliga stödet Ersättning för 
höga sjuklönekostnader blir mer generösa. Mars månads sjukskrivningar bokförs som 
sjuklönekostnader i april och därför kan vi inte i nuläget säga hur stora sjuklönekostnaderna för 
kommunen är. Under 2019 har kommunen haft en genomsnittlig sjuklönekostnad på 380 tkr i 
månaden. Med bakgrund av detta kan vi anta att ersättningen förmodligen kommer att vara cirka 
760 tkr eller mer för två månader.  

Tidsbegränsad nedsättning av sociala avgifter
Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om en tidsbegränsad nedsättning av sociala avgifter. 
Detta innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. Syftet är att 
lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset. Nedsättningen gäller även 
för kommuner och regioner, det finns ingen begränsning så länge företaget eller organisationen är 
registrerad arbetsgivare. Förslaget innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av 
arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till 
och med 30 juni 2020. Den ekonomiska lättnaden för arbetsgivaren är ca 5 tkr per anställd och 
månad vilket innebär minskade arbetsgivarkostnader på 600 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Utökade öppettider förskola
Just nu undersöks behovet gällande utökad öppettid till 18:00 vardagar vilket innebär en 
merkostnad i personaltimmar om cirka 12 timmar i veckan totalt för hela förskoleområdet. 

Om läget förvärras kan det bli aktuellt med öppethållande till 22:00 vardagar och 06:00-22:00 på 
helger men då på en förskola. Detta kommer att erbjudas barn till föräldrar där båda har 
samhällsviktig funktion. Om detta sker kommer även måltidsenheten att få utökade kostnader då 
barn och personal ska äta, dessa måltider förväntas dock förberedas i köken under ordinarie 
arbetstid. Beroende på barnantal bestäms vilken bemanning som krävs. Bedömningen just nu är att 
behovet är lågt. Kostnadsbedömningen med det vi vet idag är 0- 50 tkr per månad. Undersökningen 
pågår och om behovet skulle förändras kommer det att redovisas till nästa bokslut.

Måltidskostnader
Skolorna och förskolorna har en elev- och personalbortfall som gör att vi kan räkna med något 
minskade livsmedelsinköp. Om skolorna stänger måste vi räkna med att skolor och förskolor delvis 
ändå måste hållas öppet pga. barn, vars föräldrar har samhällsbevarande arbeten, ska beredas 
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plats. Kommunens avtalade livsmedelsleverantör har aviserat om höjda priser pga. det rådande 
läget. Kostenheten, upphandlingsenheten tillsammans med andra berörda kommuner för en dialog 
med leverantören angående frågan. I dagsläget går det inte att räkna med några större besparingar 
inom kostverksamheten.

Skolskjuts
Vaxholm har fast pris och beställer persontransporter en månad i taget. Vi kan antingen beställa 
samåkning som är billigare eller enskilda transporter som är dyrare per person. Sverigetaxi har 
kontaktat kommunen och vill göra om samåkningarna till enskilda transporter pga. arbetsmiljöskäl. 
Kommunen behöver dock inte betala extra för detta. En besparing på skolskjutsen kan bli aktuell 
om skolorna stängs ned helt under en längre tid. 

Hur gör man med grundbeloppet om skolorna och förskolorna stänger ned? 
SKR anser att bidrag ska fortsätta att betalas ut även om en fristående verksamhet hamnar i ett läge 
där det tillfälligt/under en viss period inte går att bedriva verksamheten som normalt. Detsamma 
gäller interkommunal ersättning om kommunal verksamhet hamnar i samma läge.

Vad händer med barnomsorgsavgifterna om förskolorna stänger ned? 
Kommunen ska betala tillbaka avgiftsbelagd verksamhet såvida det inte endast handlar om enstaka 
dagar. Platsinnehav anses vara ett civilrättsligt avtal och om den tjänst (platsen) som avtalet avser 
inte erbjuds kan kommunen inte ta ut avgift för den. De närmare formerna för återbetalningen 
avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar. För Förskola och 
Fritids i Vaxholms egen regi innebär det ca 1 mnkr per månad om allt ska betalas tillbaka. Om vi 
antar att stängningen av skolan även innefattar Kulturskolans aktiviteter så är det ca 100 tkr 
ytterligare per månad.

Socialnämnden

Förbrukningsmaterial
Det som köps in är framförallt handdesinfektion, handskar, skyddskläder (rockar, förkläden), 
munskydd (dyrare variant som klarar covid-19 smitta). All den utrustningen är till för om vi får 
smitta på särskilt boende, hemtjänsten eller annan verksamhet. Omfattningen är svår att bedöma i 
nuläget, allt beror på om och hur många som eventuellt smittas och hur länge det pågår. Fram till 
mars månad har vi beställt skyddsutrustning för cirka 400 tkr varav material för cirka 60 tkr har 
levererats i början av april. 

Ett par leverantörer har meddelat tillfälligt ökade priser för produkter med hög efterfrågan, 
exempelvis filtrerande halvmasker, skyddsdräkter, vissa skyddsglasögon, vissa visir en del 
engångsmaterial, ytdesinfektion och handdesinfektion. 

Utöver detta har även priserna ökat för en del ordinarie förbrukningsmateriel. Prisökningen för 
ordinarie förbrukningsmaterial innebär cirka 30 tkr i ökade kostnader per månad jämfört med 
priserna innan Corona. 
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Utökat kommunalt ansvar
Region Stockholm (beslutsfattare RSSL) har fattat beslut om att patienterna ska vårdas kvar i det 
särskilda boendet och i möjligaste mån ska SÄBO ta hand om medicinska komplikationer och 
medicinska försämringstillstånd på plats med stöd av ordinarie medicinsk kompetens (läkarinsatser i 
SÄBO och ASIH) Det kan bli en situation att särskilt boende då behöver beställa hem 
sjukvårdsmaterial som de annars inte har på lager. Det gäller särskilt på material för att förbättra 
syresättning tex syrgasgrimma eller engångsmaterial till andningsmaskiner etc. Omfattning av det är 
svårt att bedöma och därmed även kostnaden.

Brist på korttidsplatser
Det finns en risk för att korttidsplatserna inte räcker till. Om ett behov av ytterligare korttidsplatser 
skulle uppstå kommer det att innebära cirka 2 500 kr per dygn/plats. Alternativt beslut om 
omfattande hemtjänst (troligen över 90 timmar per månad). 

Matleveranser
Från och med 6 april hjälper Vaxholms stad till med matleveranser till kommunens riskgrupper. 
Leveransen kostar ingenting för invånaren. Varorna hämtas upp av befintlig personal i kommunen 
och körs ut i kommunens kylbil. Kostnaden för kommunen är cirka 14 tkr i månaden och består av 
drivmedel, slitage på bil samt personalkostnad.   

Ekonomiskt bistånd
Den första gruppen som drabbas är de som har gått ut på extratjänster eller andra subventionerade 
anställningar som sannolikt inte kan fortsätta. Ekonomiskt mest fördelaktigt för kommunen 
avseende de individer som har extratjänster/introduktionsjobb inom kommunens verksamheter (ca 
8 personer) är att låta dem gå kvar på insatsen eftersom Arbetsförmedlingen då fortsatt står för 
merparten av deras kostnader. Att avsluta insatserna och låta dem gå tillbaka till försörjningsstöd 
vore ekonomiskt ofördelaktigt för kommunen. 

För de som har a-kassa och som blir varslade och uppsagda går det inte att avgöra hur många av 
dem som kommer bli aktuella hos oss inom 6 – 8 månader. Viktigt att ha med sig är att det finns ett 
stort egenansvar, där den enskilde ska ha gjort allt den kan för att själva klara sin försörjning, innan 
det är aktuellt med försörjningsstöd. Förhoppningen är att ekonomin kommer hinna återhämta sig 
så pass på den tiden att de kommer hinna skaffa sig nya jobb innan de behöver söka stöd hos 
kommunen.

Till mitten av april har vi sett en viss ökning av ansökningar om ekonomiskt bistånd från personer 
som ej tidigare varit aktuella för kommunen. Detta kan vara en signal på ett ökat behov i framtiden. 
Det är fortfarande för tidigt att dra en definitiv slutsats.

Vi kommer ha ett extra öga på nyansökningar av personer som inte varit aktuella hos oss sedan 
tidigare och följa den utvecklingen noga.

Ökade personalkostnader
Våra verksamheter kan vid tillfällig frånvaro omfördela arbetsuppgifter och bedriva verksamheten 
utan större inverkan. Vid ett eventuellt utbrott kommer bemanningen att utökas med extra 
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personal till en merkostnad på cirka 250 tkr per månad. Hur stor eller liten kostnaden blir beror på 
utbrottets omfattning.

Utöver det har myndighetens biståndshandläggare under mars månad haft jour under helger till en 
kostnad på 13 tkr. Anledningen till detta är ett beslut av krisledningen för att följa Region 
Stockholms krav på biståndshandläggning även under helgen. Jourbemanningen kommer att 
fortsätta till en kostnad på cirka 13 tkr per månad fram till att något annat beslutas.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Lokaluthyrning och bidrag till föreningar
Fritidsansvaret hyr bland annat ut idrottshallar till föreningar, ungdomsverksamhet och 
privatpersoner. Inga avbokningsregler finns vilket innebär förlorade intäkter i de fall där 
hyrestagaren väljer att ej nyttja lokalen. Privatpersoner faktureras direkt efter varje tillfälle. För 
perioden januari till mars uppgår hyresintäkterna från privatpersoner till cirka 5 tkr. Föreningar och 
idrottsverksamhet faktureras efter terminens slut för den tid de har utnyttjat lokalerna. De två sista 
veckorna i mars har nästan all verksamhet avbrutits eller bedrivits utomhus. De förväntade 
intäkterna är cirka 100 tkr per månad. Till och med mars beräknas intäktsbortfallet till cirka 50 tkr. 

Lokalhyra och anstånd för näringsidkare
SKR anser att det finns möjlighet att besluta om anstånd på hyreskostnader för lokaler och arrenden 
under förutsättning att likabehandlingsprincipen efterlevs. Det innebär objektivitet och att inga 
enskilda näringsidkare får särskilt stöd. Vaxholms kommun ger anstånd på hyran respektive 
arrendekostnaden till näringsidkare upp till 50 tkr i 30 dagar. Ansökan ska ske skriftligen till 
Fastighetsenheten respektive Tekniska enheten där det framgår hur mycket de behöver i anstånd 
och orsak. Anstånd beslutas i varje enskilt fall. I samband med bokslut sammanställs storleken på 
det totala utstående anståndet. Beviljat anstånd till och med mars uppgår till 98 tkr. 

Övriga påverkningar inom nämnden
Fastighetsenheten noterar färre antal felanmälningar för löpande fastighetsservice vilket skapar ett 
överskott i budgeten just nu. Däremot kan anmälningarna öka i framtiden. Kulturansvaret har 
självmant ställt in flera teaterföreställningar till följd av smittorisk med stora barngrupper vilket 
också har hållit nere kostnaderna. Teatern är till 50% finansierat av landstinget men kulturansvaret 
får till och med mars bära kostnader till 42 tkr till följd av avbokningarna. Eventuella nya politiska 
beslut om taxeförändringar för näringsidkare kommer att innebära minskade intäkter.
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Sammanfattning

- Med anledning av corona och covid-19 så har näringslivet hamnat i ett utmanande läge. 
Vaxholms stad har tittat på olika åtgärder som kan underlätta för det lokala näringslivet. I 
det här dokumentet gås de olika förslagen igenom utifrån fördelar, konsekvenser, 
benchmarking, ekonomi och huruvida beslut ska fattas. 

- De  kommuner som vi valt att jämföra oss med är Norrtälje, Värmdö, Österåker, Trosa och 
Täby. Dessa har valts med anledning av geografisk närhet och liknande näringsliv. 

- Det här är ett levande dokument som kommer att fyllas på med nya förslag och fler 
utvärderingar.

- Framtiden är väldigt osäker. För besöksnäringen kan sommaren innebära en dålig eller en 
bra säsong. Det beror på hur restriktionerna ser ut och hur svenskarna väljer att semestra.  

- Vissa åtgärder eller förslag på åtgärder kräver politiska beslut för att genomföra. 
- Genomförda åtgärder samt föreslagna åtgärder har tagits fram med input från svenskt 

näringsliv, näringlivsberedningen samt de kommuner som vi valt att jämföra oss med.
- Sist i dokumentet presenteras svaren på enkät som skickades ut till Vaxholms företag den 

23 mars, för att ta reda på hur företagen påverkats av corona. 

Redan genomförda åtgärder

Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom tillstånd och tillsyn etc samt 
återbetalning om ett ärende dras tillbaka
Det innebär att SRMH förlänger betalningstiden på sina fakturor till 90 dagar istället för 30 dagar 
som standard. Nyttan för företagen är att de inte behöver lägga ut pengar förrän efter 90 dagar 
istället för 30. Nyttan för företagen/medborgarna är att det kanske hindrar företag från att gå i 
konkurs eller behöva stänga.

Benchmarking med de utvalda kommunerna visar att Norrtälje, Värmdö, Österåker och Täby har genomfört 
samma åtgärd med anstånd i 90 dagar. Trosa kommer inte att debitera företagen alls för planerad 
tillsyn och kontroll under 2020.

Ekonomiskt innebär det att Täby kommun ger en 60 dagars kredit till Vaxholms företag.

Oklart i dagsläget vem som ska stå för den eventuella kreditkostnaden. 

Nämndordföranden i SRMH tog beslutet.

Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler 
Företag kan söka anstånd eller uppdelning av fakturor utställda av Vaxholms stad. Företaget söker 
anstånd genom att kontakta kommunens kontaktperson på fakturan och beskriva varför de vill ha 
anstånd och hur länge. En individuell bedömning görs om anstånd ska beviljas eller inte bland annat 
beroende på hur företaget har skött sina tidigare betalningar samt om anledningen är skälig eller 
inte. Anstånd ges upp till 30 dagar och 50 tkr vilket ryms inom enhetschefernas delegation på 
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nämnden för teknik, fritid och kultur. Åtgärden underlättar för företag som har en temporär 
likviditetsvacka. 

Benchmarking med de utvalda kommunerna visar att Norrtälje, Österåker och Värmdö kommun ger 
anstånd i 90 dagar. Täby och Trosa kommun ger anstånd men har inte angett i hur många dagar.

Ekonomiskt innebär åtgärden inte några direkta kostnader för kommunen. Kommunen kan hantera 
åtgärden likviditetsmässigt. Däremot är det en risk för en potentiell kundförlust om företaget går i 
konkurs och kommunen inte får in pengarna i framtiden. Fram till mars månad har två företag fått 
anstånd på sina lokalhyror eller arrenden till ett värde av cirka 100 tkr. 

Åtgärden har beslutats av kommunstyrelsens ordförande, ordförande för näringslivsberedningen 
samt nämnden för teknik, fritid och kulturs ordförande och förste vice ordförande.   

Korta ner betalningstider till leverantörer
Åtgärden innebär att Vaxholms stad betalar korrekta fakturor snabbare så att utbetalningen till 
företagen sker innan fakturans förfallodatum. Åtgärden underlättar för företag som har en 
temporär likviditetsvacka.

Benchmarking med de utvalda kommunerna visar att Norrtälje, Värmdö och Täby har genomfört 
samma åtgärd. Österåker och Trosa har inte genomfört denna åtgärd.

Ekonomiskt innebär åtgärden inte några direkta kostnader för kommunen. Kommunen kan hantera 
åtgärden likviditetsmässigt. 

Åtgärden har beslutats av kommunstyrelsens ordförande och ordförande för 
näringslivsberedningen.

Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt
Det innebär att SRMH ger förlängda tidsfrister i ärenden där det behövs. 

Benchmarking med de utvalda kommunerna visar att Österåker, Norrtälje, Värmdö och Täby har 
genomfört samma åtgärd. Trosa har inte genomfört denna åtgärd.

Ingen konsekvens ekonomiskt.

Beslut tas av enskild handläggare på SRMH i respektive ärende. Övergripande beslut av 
nämndordförande i SRMH.

Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska
Det innebär att SRMH inte går ut på tillsynsbesök annat än då det är verkligen prioriterat. Tillsynen 
bedrivs istället via skrivbordstillsyn. Nytta för företagen är möjligtvis att de inte behöver bli störda 
av myndigheten i detta läge.
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Benchmarking med de utvalda kommunerna visar att Norrtälje, Österåker, Värmdö och Täby har 
genomfört samma åtgärd. Trosa genomför planerad tillsyn under 2020 men dessa kommer inte 
debiteras.

Konsekvensen är att tillsynen blir sämre och möjligtvis att efterlevnaden av det lagstiftningar SRMH 
utgår från blir sämre.

Ekonomin kan bli påverkad då SRMH inte kan gå ut på de tillsynsbesök som planerat. Dock arbetar 
vi med att ändra arbetssätt så att tillsynen kan göras på distans.

Beslut togs av nämndordförande i SRMH.

Inriktningen på besöksnäringsarbetet skiftar från en internationell målgrupp till en 
nationell målgrupp inom ramen för Stockholm Archipelago
Pga covid-19 har allt internationellt resande stannat av. Detta drabbar många företag inom 
besöksnäringen hårt i hela världen. För tex naturturismföretagen som under många år arbetat för 
att bli exportmogna och attrahera den utländska målgruppen slår det extra hårt. Detsamma med 
andra större företag som arbetar med grupper såsom konferenshotell, aktivitetsföretag för 
konferens & möten. Trenden från 2018, då med klimatpåverkan och ”flygskam”, att svenskar väljer 
att semestra inom landet sk ””hemester” kommer att öka under 2020. Det är en analys som 
samtliga länder i hela Europa ser. För att hjälpa företagen att få besökare under närtid ställer SA 
tillfälligt om från en internationell till en nationell målgrupp. Detta för att skapa fler affärer för 
företagen och kunna behålla fler arbetstillfällen för kommunerna.  

Benchmarking med de utvalda kommunerna visar att Österåker, Norrtälje och Värmdö har 
genomfört samma åtgärd. Täby och Trosa har inte genomfört denna åtgärd.

Konsekvenserna för SA blir att under 2020 fokusera sina resurser på att förstärka kommersiella 
paket från företagen mot en svensk marknad. Detta innebär att SA analyserar den svenska 
marknaden, förstärker destinationens löfte i samtliga kanaler och verktyg samt arbetar nära 
företagen så att de kan erbjuda sina produkter. Tillsammans skapas en rörelse som ska gynna både 
destinationen Stockholm Archipelago, kommunerna, företagen och besökarna. Samtliga 
destinationer i Sverige kommer att fokusera på den svenska marknaden efter covid-19. Detta 
medför en stor konkurrens om de svenska besökarna och därmed är det än viktigare att gemensamt 
lyfta fram Stockholm Archipelago som en destination. SA har sedan tidigare i sitt uppdrag att skapa 
nya säsonger och detta är ett uppdrag som SA fortfarande kommer att fokusera på liksom SA löfte 
där naturupplevelsen, vattenlandskapet. Hösten är den säsongen som SA satsar på under 2020 och 
är ännu mer viktigt nu för att inte få överturism under sommaren. Samtliga insatser som görs under 
2020 medför ett rustat SA även för den internationella marknaden när covid-19 släpper sitt grepp.

SA har gjort ansökningar till Region Stockholm, Hållbarhet och Skärgårdsanslaget, som utlyst 3 milj 
extra att söka för insatser mot besöksnäringen som är covid-19 relaterade. En medfinansiering ska 
ske med 50% och de medlen finns i den gemensamma SA budgeten. Beslut togs på styrgruppen 21 
feb att överskottet från 2019 skulle användas för medfinansiering av projekt under 2020. Innehållet 
i projekten är användningsbart för den svenska som den internationella marknaden.
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Beslutet togs av styrgruppen i Stockholm Archipelago. 

Vi planerar för olika åtgärder för att förstärka informationen och marknadsföringen av 
våra lokala besöksmål inför sommarsäsongen, under förutsättning att den nuvarande 
situationen upphör.
Det ger en möjlighet till intäkter för Vaxholms restauranger, butiker, aktivitetsföretag mm. Att 
uppmuntra lokalbefolkningen och boende i grannkommuner att handla, äta och genomföra 
aktiviteter i Vaxholm kan innebära att företag räddas från konkurs. 

Benchmarking med de utvalda kommunerna visar att Österåker har genomfört samma åtgärd. 
Norrtälje kommer att avisera information om handel mm på kommunens informationstavlor. Täby 
kommer i sina kommunikationskanaler att uppmana Täbyborna att stödja de lokala företagen. 
Värmdö och Trosa har inte genomfört denna åtgärd.

En konsekvens kan vara att en större del av budgeten går till marknadsföring i stället för till andra 
saker som var planerade. 

Kostnaderna tas inom befintlig budget.

Beslutet fattades av styrgruppen i Destination Vaxholm samt näringslivsansvarig.

Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar 
omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).  
Det blir enklare för företag att följa FHMs rekommendationer och ha verksamhet igång. Större 
utbud för medborgarna.

Benchmarking med de utvalda kommunerna visar att Norrtälje, Täby, Värmdö och Trosa har 
genomfört samma åtgärd. Österåker har inte genomfört denna åtgärd.

Tekniska enheten har delegation på att från kommunen godkänna ansökningar om uteserveringar 
året om. Delegationen är på max 6 månader vilket innebär att om en företagare önskar längre 
tidsperiod än så behöver detta lyftas till nämnd för beslut.  
För kommunen blir det fler ärenden att hantera. Det kan bli svårt att ha en annan inställning till 
uteserveringar kommande säsonger vilket man behöver titta närmare på vad det kan ge för 
långsiktiga konsekvenser. Med fler uteserveringar blir staden mindre tillgänglig för rörelsehindrade. 
Troligen ett ökat behov av städ.
Gatorna i centrum är städade så den biten bör inte beröras. Om vi skulle hitta brister i städningen 
kan en åtgärd utebli om uteserveringarna kommer fram eftersom maskinerna inte kan komma fram 
och uteserveringarna då utgör en fördyring för PEAB som de kan kräva extra betalt för. Rent 
praktiskt blir det sannolikt så att vi istället låter brister i städningen vara till hösten, om det inte 
visar sig vara stora misstag, då får vi lyfta frågan tillsammans med berörd uteservering.
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Detta påverkar oss inte ekonomiskt då vi normalt inte har uteservering i april. Det finns därför ingen 
utebliven intäkt. Om det förlängs innebär det ett intäktstapp för tekniska enheten. Den ekonomiska 
konsekvensen av en kostnadsfri månad är 60-80 tkr.

Beslutet fattades av kommunfullmäktige på sammanträdet 20/4. 

Gratis uteserveringar under april. 
Det blir enklare för företag att följa FHMs rekommendationer och ha verksamhet igång.

Benchmarking med de utvalda kommunerna visar att Täby kommun har beslutat om att ingen avgift 
kommer att tas ut för markupplåtelse och uteserveringar under år 2020.  Norrtälje, Österåker, 
Värmdö och Trosa kommun har inte infört någon åtgärd om gratis uteservering.

Åtgärden blir en fördel för de verksamheter som har möjlighet till uteservering i anslutning till sin 
restaurang. Övriga blir utan stödåtgärd.

Åtgärden innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser i april månad. Det är vanligtvis inte några 
näringsidkare som normalt ansöker om tillstånd för uteserveringar i april månad. Övriga månader 
innebär ett inkomstbortfall på 60–80 tkr per månad för kommunen.

Beslutet fattades av kommunfullmäktige på sammanträdet 20/4.

Om möjligt godkänna större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar.
Enklare för företag att följa FHMs rekommendationer och ha verksamhet igång.

Benchmarking med de utvalda kommunerna visar att Norrtälje och Täby har genomfört samma 
åtgärd. Trosa, Värmdö och Österåker har inte genomfört denna åtgärd.

Sämre tillgänglighet för rörelsehindrade. Begräsningarna i storlek är i många fall rent praktiska så 
att rullstolar ska komma förbi, eller cykelvägar fungera. Om uteserveringen tillexempel får gå ända 
ut till trottoarkanten så får alla gå i körbanan istället. Möjligen mer nedskräpning.

Extrakostnader om ökad nedskräpning förekommer.

Beslutet fattades av kommunstyrelsens ordförande och näringslivsberedningens ordförande.

De verksamheter/företag som tillfälligt vill ändra sina abonnemang för sophämtning och 
tömning av fettavskiljning kan utan problem göra detta hos Roslagsvatten. 
Det kan innebära mindre utgifter för drabbade företag. Företag som inte har lika många kunder får 
heller inte samma behov av sophämtning och tömning av fettavskiljning så Roslagsvatten justerar 
sina hämtningar efter företagens faktiska behov. 

Gäller för samtliga kommuner som Roslagsvatten verkar i. 
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Kan innebära intäktsbortfall för Roslagsvatten, men åtgärden innebär även ett minskat arbete.

Besked per mejl från tjänsteperson på Roslagsvatten.

Kommunen ska sträva efter att prioritera lokala anläggningar vid bokning av kurser och 
konferenser.
Det ger en möjlighet till intäkter för Vaxholms företag vilket kan innebära att företag räddas från 
konkurs.

Benchmarking med de utvalda kommunerna visar att varken Norrtälje, Täby, Trosa, Värmdö eller 
Österåker har genomfört denna åtgärd.

Kostnaderna tas inom befintlig budget.

Beslutet fattades av kommunstyrelsens ordförande och näringslivsberedningens ordförande.

Hjälper matvarubutiker att köra ut matkassar till riskgrupper. 
Åtgärden gynnar framförallt de medborgare som av olika anledningar inte kan gå ut just nu. 
Matbutikerna i Vaxholm gynnas framför företag från andra kommuner som erbjuder hemkörning.

Benchmarking med de utvalda kommunerna visar att varken Norrtälje, Täby, Trosa, Värmdö eller 
Österåker har genomfört denna åtgärd.

Skulle kunna skapa en efterfrågan från fler företag om att kommunen ska utföra hemleverans även 
åt deras kunder, t.ex. restauranger och butiker.  

Åtgärden innebär ekonomiska konsekvenser för kommunen. Kommunen står för personal, kylbil 
och drivmedel som totalt beräknas kosta cirka 14 tkr i månaden.

Åtgärden har beslutats av kommunens krisledningsgrupp.

Förslag på nya åtgärder

Ökat stöd till Destination Vaxholm för ökade marknadsföringsåtgärder eller annat som 
gagnar det lokala näringslivet. 
Att lyckas  få svenska turister att komma till Vaxholm under sommaren och hösten kommer att vara 
livsviktigt för företagen i besöksnäringen. Samtliga destinationer i Sverige kommer att fokusera på 
den svenska marknaden efter covid-19. Detta medför en stor konkurrens om de svenska besökarna 
och därmed är det än viktigare att genom olika kanaler marknadsföra Vaxholms utbud. Destination 
Vaxholm fortsätter också arbetet med att lyfta och marknadsföra nya säsonger. Hösten är den nya 
säsong som Destination Vaxholm satsar på under 2020. 
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Benchmarking med de utvalda kommunerna visar att varken Norrtälje, Täby, Trosa, Värmdö eller 
Österåker har genomfört denna åtgärd.

Ett ökat ekonomiskt stöd bryter mot punkten gällande finansiering i avtalet mellan Vaxholms stad 
och Destination Vaxholm som godkändes av KS år 2017.  Kostnaden för medlemskap i DV är max 
250 000 kronor per år. Den årliga kostnaden är densamma som samtliga medlemsintäkter. 
Kostnaden finansieras inom Vaxholms Turistbyrås budget.

I turistbyråns budget är 250 tkr avsedda för Destination Vaxholm. Dock betalas bara det belopp ut till 
Destination Vaxholm som motsvarar årets medlemsintäkter. De senaste åren har den faktiska kostnaden varit 
ca 180 tkr. De pengar som blir över blir ett överskott i turistbyråns budget. Om ett beslut tas att år 2020 öka 
stödet till Destination Vaxholm till 250 tkr täcks det inom turistbyråns budget.   

Beslut behöver tas av KS eller KF.

Underlätta för butiker och restauranger som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet på 
gatan och sälja ute på gatan. 
Det blir enklare för företag att följa FHMs rekommendationer och ha verksamhet igång.

Benchmarking med de utvalda kommunerna visar i Trosa kan företag inom handel som vill flytta en 
del av utbudet eller verksamheten utomhus kontakta kommunen för tillvägagångssätt. Norrtälje, 
Täby, Värmdö och Österåker har inte genomfört denna åtgärd.
 

Det kan leda till förväntningar/ny norm gällande verksamhet på våra gator och torg även framöver. 
Trafikmiljön blir mindre säker.

Då detta idag inte görs i ordnade former innebär det inte ett inkomstbortfall. Det skulle kunna 
innebära fördyrande och försvårande gatudrift men det går inte att specificera vad det är då det är 
väldigt specifikt hur vi drabbas beroende på vilken plats och på vilket sätt det gäller. Det kan 
innebära bland annat att papperskorgar inte går att tömma, att barnvagnar inte kommer fram, att 
cyklister hänvisas till kantstenar. Med ovanstående sagt så kan det även finnas positiva aspekter 
som att gatan upplevs mer levande. Det går dock inte att ge ett generellt svar tyvärr.

Torghandel debiteras normalt sett enligt gällande taxa.

Beslut behöver tas i nämnden för TFK.

Personer som permitteras – kan snabbutbildas och jobba inom vården per timmar.
Fyller behovet av extra personal inom våra kärnverksamheter. Medborgare som permitterats eller 
blivit uppsagda och i och med det saknar inkomst får möjlighet att kunna försörja sig.   

Benchmarking med de utvalda kommunerna visar att Österåker har genomfört samma åtgärd. 
Norrtälje, Trosa och Värmdö har inte genomfört denna åtgärd.
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Genomförs med fördel gemensamt med Österåker.  

Kan bli en kostnad för lärare, dock oklart hur mycket. 

Beslut fattas av socialnämnden, KS, eller KF. 

Gratis parkering på kommunens parkeringsplatser under maj månad (möjligen längre om 
det är aktuellt). 
Åtgärden underlättar för besökare att ta sig hit för att handla, äta samt att besöka våra företag. 
Människor med egen bil kan lättare ta sig till Vaxholm trots avrådan från att åka med kommunala 
transporter. Gratis parkeringsplatser blir ett sätt att konkurrera om besökare i Stockholmsområdet.  
Våra företag gynnas då de får intäkter av de besökare som kommer hit. Människor kommer 
möjligen att välja var de ska åka och handla/fika/promenera utifrån var det är gratis parkering eller 
inte. 

Benchmarking med de utvalda kommunerna visar att Norrtälje och Täby kommun har infört helt 
eller delvis gratis parkering. Österåker, Värmdö och Trosa kommun har inte infört någon åtgärd om 
gratis parkering. (Dock är det redan gratis parkering i Österåkers centrum under ett par timmar).

Avgiftsfria parkeringar innebär ekonomiska konsekvenser för kommunen. I tabellen nedan 
redovisas parkeringsintäkterna för 2019 per månad. Summaraden kan användas som indikation på 
intäktsbortfallet för en enskild månad. Boendeparkeringen har redovisats som ett medelvärde per 
månad eftersom tillståndet gäller i ett år. Om kommunen inför en avgiftsfri månad bör även de som 
har boendeparkering behandlas lika och få en avgiftsfri månad. Avgiftsfria månader kommer också 
innebära lägre felparkeringsavgifter.

2019 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Summa

Boendeparkering 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 397

Parkeringsavgifter 0 68 11 44 52 173 409 601 519 377 36 29 2 319

Felparkeringsavgift 0 109 55 45 42 49 106 65 51 64 68 71 725

Summa 33 211 99 122 126 255 548 699 603 474 138 133 3 442

 

Det finns också risk för problem med felparkerade bilar (trafikfara). Man bör behålla tillåten tid att 
parkera och ha bevakning på detta för att säkerställa att vi får rörelse på våra p-platser. Det är svårt 
att bedöma hur många fler besökare vi får med tanke på att man avråder från icke nödvändiga 
resor.

Tekniska enheten är tveksam till att detta gynnar företagarna. En av anledningarna till att det finns 
en avgift är för att få bort boendeparkering från företagens viktigaste kundparkeringar. Med gratis 
parkering i kombination med att många är i karantän eller jobbar hemma riskerar vi att de 
attraktivaste parkeringsplatserna blir upptagna hela dagar av boende som tar upp platserna.

Krävs undantag från gällande LTFer. Beslut fattas i nämnden för TFK.
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Gratis resa med linfärjan maj. 
Gratis resor med linfärjan till Kastellet gynnar dels företagen som är belägna på Kastellet men det 
gynnar även fler företag i Vaxholm. Ju fler aktiviteter som finns att göra medför att besökare 
stannar längre tid på destinationen och då äter på restauranger, shoppar etc. Vilket medför intäkter 
för företagen. Det blir ett sätt att konkurrera om besökarna med andra destinationer i 
Stockholmsområdet.  

Benchmarking med de utvalda kommunerna visar att ingen har beslutat om gratis resor inom något 
område.

Avgiftsfria resor med linfärjan innebär ekonomiska konsekvenser för kommunen både i form av 
uteblivna intäkter samt minskade lönekostnader. Summan utav dessa två effekter är en ekonomisk 
förlust som redovisas i summaraden. 

2019 maj jun jul aug sep Summa

Biljettintäkter 81 378 462 346 95 1 362

Minskade lönekostnader -21 -56 -56 -56 -21 -210

Summa 60 322 406 290 74 1 152

Beslut behöver tas i KF eller KS.

Utvärderade men ej genomförda åtgärder

Tidsbestämda hyressänkningar alt efterskänkta månadshyror till företag som hyr lokaler 
hos kommunen eller i kommunala bolag. 
Frågan kring nedsättning av lokalhyror och arrenden är komplicerad. Nedsättning av hyra under viss 
tid eller hyresfritt, innebär att hyresvärden efterger sitt krav på hela eller del av hyra under viss tid. 
Detta innebär att hyresgästen helt enkelt ges en lägre eller ingen hyra under den tid som 
nedsättning medges, en hyresrabatt. Till skillnad från privata fastighetsägare har kommuner och 
regioner att iaktta regeringsformens krav på objektivitet och likabehandling. Härutöver får 
kommuner och regioner inte lämna stöd till enskilda näringsidkare, 2 kap. 8 § KL, om det inte finns 
synnerliga skäl för det. Även EU-rättens statsstödsregler behöver normalt beaktas. 

Regeringen har tagit fram ett förslag till förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta 
branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Då det handlar 
om statsstöd så måste satsningen godkännas av EU. Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt 
den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer 
att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med 
maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten, dock maximalt 25 
procent av den ursprungliga fasta hyran. Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via 
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länsstyrelserna och omfattar alla hyresvärdar. Som hyresvärd måste man dock skicka in ansökan till 
Länsstyrelsen senast den 31 augusti 2020. 

Förslagets juridiska och administrativa komplexitet gör det svårt att hantera den här frågan. Att ge 
ett företag en nedsättning av hyran innebär också en finansiell risk för kommunen och en potentiell 
manipulering av marknaden. 

Benchmarking med de utvalda kommunerna visar att ingen har beslutat om nedsättning av hyror 
eller arrenden.

Frågan utreds av förvaltningen. 

Tidigarelägg investeringar och inköp, i den mån det är möjligt. 
Det är kommunens behov som styr investeringarna och inköpen. Kommunens budget är beslutad av 
fullmäktige och är styrande. Eventuella tidigareläggningar skulle kräva förändringar i budgeten. Att 
tidigarelägga investeringar och inköp kommer dessutom innebära ytterligare belastningar för 
kommunens verksamheter i tider av personalbortfall och krishantering.

Benchmarking med de utvalda kommunerna visar att  Trosa kommun går igenom vilka av de redan 
planerade projekten som skulle kunna tidigareläggas. Värmdö kommun säger att de ska se över om 
de kan tidigarelägga planerade kommunala investerings- eller renoveringsprojekt. Norrtälje, Täby, 
Österåker kommun har inte infört någon åtgärd om att tidigarelägga investeringar och inköp.

Respektive nämnd har mandat att fatta beslut inom tilldelad ram. 

Lägga in info på näringslivssidan om lokala företag som vill marknadsföra olika tjänster 
som innebär minskad smittspridning, ex take-away, mataffärer hemleverans, butiker som 
erbjuder hemkörning.  
Förenklar för medborgarna att hitta tjänster. Förenklar för våra lokala företag att få kunder och 
intäkter.

Benchmarking med de utvalda kommunerna visar att varken Norrtälje, Täby, Trosa, Värmdö eller 
Österåker har genomfört denna åtgärd.

Kommunikationsenheten kan inte åta sig att hålla en sådan lista uppdaterad, men kan gärna länka 
till den från stadens webbplats om den finns på en plattform som någon annan administrerar. 

Ingen ekonomisk påverkan. Viktigt att beakta likabehandlingsprincipen. 

Beslut fattas av kommunikationsenheten. 
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Hur företagen påverkats av corona

603



Protokoll Kommunstyrelsen
2020-06-04

Änr KS 2020/97.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 99 Obesvarade motioner per 2020-06-15

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Redovisning av obesvarade motioner per 2020-06-15 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 31) ska obesvarade motioner årligen redovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.

Vaxholms stad har per 2020-06-15 fyra obesvarade motioner att redovisa:

1. Motion av Sara Strandberg (V) om cykelfrämjande åtgärder (inkommen vid KF 2019-06-17). 
Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15. 

2. Motion av Lars Arb Zackrisson (-) om Demokrati- och värdegrundsarbete i Vaxholm (inkommen 
vid KF 2019-06-17). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15. 

3. Motion av Lars Arb Zackrisson (-): Utredning om permanenta skollokaler i Vaxholms stad 
(inkommen vid KF 2020-02-17). Remitterad till barn- och utbildningsnämnden och beräknas 
besvaras under hösten 2020. 

4. Motion av Lars Arb Zackrisson (-): Redovisning av kostnader gällande Norrbergsprojektet med 
alla kringprojekt (inkommen vid KF 2020-02-17). Besvaras vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-06-15.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2020-05-27/§ 18
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-05-05

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kansliet
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-27

Änr KS 2020/97.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 18 Obesvarade motioner per 2020-06-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Redovisning av obesvarade motioner per 2020-06-15 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 31) ska obesvarade motioner årligen redovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.

Vaxholms stad har per 2020-06-15 fyra obesvarade motioner att redovisa:

1. Motion av Sara Strandberg (V) om cykelfrämjande åtgärder (inkommen vid KF 2019-06-17). 
Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15. 

2. Motion av Lars Arb Zackrisson (-) om Demokrati- och värdegrundsarbete i Vaxholm (inkommen 
vid KF 2019-06-17). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15. 

3. Motion av Lars Arb Zackrisson (-): Utredning om permanenta skollokaler i Vaxholms stad 
(inkommen vid KF 2020-02-17). Remitterad till barn- och utbildningsnämnden och beräknas 
besvaras under hösten 2020. 

4. Motion av Lars Arb Zackrisson (-): Redovisning av kostnader gällande Norrbergsprojektet med 
alla kringprojekt (inkommen vid KF 2020-02-17). Besvaras vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-06-15.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-05-05

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kansliet
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Tjänsteutlåtande
2020-05-05

Änr KS 2020/97.008
1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Obesvarade motioner per 2020-06-15

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Redovisning av obesvarade motioner per 2020-06-15 noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 31) ska obesvarade motioner årligen redovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.

Vaxholms stad har per 2020-06-15 fyra obesvarade motioner att redovisa:

1. Motion av Sara Strandberg (V) om cykelfrämjande åtgärder (inkommen vid KF 2019-06-17). 
Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15. 

2. Motion av Lars Arb Zackrisson (-) om Demokrati- och värdegrundsarbete i Vaxholm (inkommen 
vid KF 2019-06-17). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15. 

3. Motion av Lars Arb Zackrisson (-): Utredning om permanenta skollokaler i Vaxholms stad 
(inkommen vid KF 2020-02-17). Remitterad till barn- och utbildningsnämnden och beräknas 
besvaras under hösten 2020. 

4. Motion av Lars Arb Zackrisson (-): Redovisning av kostnader gällande Norrbergsprojektet med 
alla kringprojekt (inkommen vid KF 2020-02-17). Besvaras vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-06-15.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-05-05

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Kansliet

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-06-04

Änr KS 2020/96.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 73 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut kvartal 1 2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
1 2020, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för LSS är alla beslut verkställda.  

Inom lagrummet för SoL är alla beslut verkställda. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till socialnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2020-04-28/§ 32
Tjänsteutlåtande 2020-04-14, Rebecca Borg.

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kommunstyrelsen. 
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Protokoll Socialnämnden
2020-04-28

Änr SN 2020/58.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 32 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2020

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
1 2020, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för LSS är alla beslut verkställda.  

Inom lagrummet för SoL är alla beslut verkställda. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2020-04-14, Rebecca Borg.

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kommunstyrelsen. 
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Tjänsteutlåtande
2020-04-14

Änr SN 2020/58.790
1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2020

Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
1 2020, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för LSS är alla beslut verkställda.  

Inom lagrummet för SoL är alla beslut verkställda. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-04-14, Rebecca Borg.

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Kommunstyrelsen. 

Socialförvaltningen
Rebecca Borg
Enhetschef
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                        Waxholmspartiet – borgerligt alternativ  

           
        MOTION OM FLER SAMMNATRÄDEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE (KF).

Kommunens högsta organ är KF som är direkt sammansatt av folket i kommunen. De 

viktigaste besluten för kommunen fattas i KF.

Det är viktigt för fattande av goda beslut att de till KF folkvalda får så goda möjligheter som 

möjligt att tränga ner i ärendena. För att detta skall ske är det viktigt att antalet möten i KF 

inte är för få. SKR rekommenderar 9 – 12 i antal, detta för att få en balans i mängden 

ärenden och ge möjlighet för de förtroendevalda att sätta sig in i det som ska behandlas. Det 

kan konstateras att våra grannkommuner har fler KF möten/år, Österåker 9 st och Värmdö 

12 st, än Vaxholms 6 stycken under 2019 och 2020. Samma gäller f.ö. KS möten också. 

Relativt få möten som 6 st per år innebär:

1. De blir långa och tunga och fokus orkar bara ges till några ärenden (de viktigaste för 

varje parti) medan andra får mindre och ibland alltför liten uppmärksamhet.

2. Att materialet att läsa in blir större och mer betungande.

3. Utrymmet för förvaltningen och underliggande nämnder blir större på de folkvaldas 

bekostnad.

4. Att den folkvalda demokratiska styrningen av kommunen blir suboptimal.

Waxholmspartiet yrkar därför på att KF i normalfallet skall ha minst 8 möten/år.

För WP.    Karl Olof Fagerström

Vaxholm 15/5 20
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Vaxholm 2020-05-11 
 
 
Motion – Offentliggör tjänsteutlåtanden i samband med kallelser till nämndmöten 
samt kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott   
 
 
 
Det finns många olika sätt att förstärka demokratin. Ökad demokrati är bl a att göra 
fler delaktiga i den demokratiska beslutsprocessen. Det är inte bara värdeskapande 
utan även en av grundbultarna som möjliggörs genom offentlightesprincipen.  
 
För oss Moderater är insyn, transparens och tillgänglighet en självklarhet. Vi kan 
konstatera att det finns en förbättringspotential inom de områdena i Vaxholm. 
Rekordlåga siffror presenterades nyligen gällande nöjd medborgar inflytande. 
Ansvaret att tillgodose och öka våra kommuninvånares demokratiska engagemang 
är gemensamt.  
 
Det hör inte bara till samhällsintresset att få vara delaktig utan även till det 
demokratiska medborgarperspektivet. Det finns en efterfrågan att få insyn i de 
samhällsfrågor vi dagligen arbetar med. Vi Moderater anser att det är av stor vikt att 
våra medborgare får ta del av förslag och även inriktning redan då kallelsen 
offentliggörs. Öppenhet skapar ett större förtroende.  
 
I Vaxholm biläggs inte tjänsteutlåtanden tillsammans med ärendelistan inför 
nämndmöten på kommnens hemsida. Enbart ärendelistan publiceras. 
I våra moderatledda grannkommuner som t ex Värmdö, Österåker och Ekerö är 
däremot detta en självklarhet.  
 
Vi har alla ett ansvar att främja tillgängligheten och öppenheten i den politiska 
beslutsberedningen.  
Vi Moderater vill med öppenhet, insyn, tranparens och tillgänglighet välkomna 
vaxholmarna i nämndernas beslutsprocess och yrkar därför: 
 
Att tjänsteutlåtandena publiceras på kommunens hemsida med kallelsen inför 
sammanträdena, givet att hänsyn tas till GDPR, myndighetsutövning mm, och 
därmed offentliggörs som allmänna handlingar innan beslut tas i de politiska 
nämnderna, AU och PLU (kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbets- och 
planeringsutskott, barn- och utbildningsnämnden, nämnden för teknik fritid och kultur, 
socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden). 
 
 
För Moderaternas kommunfullmäktigegrupp     
 
Tina Runhem 
Gruppledare     
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DNR. 

VAXHOLMS STAD ) 
Kommunlednir(Jskontoret 

Vaxholm 2020-05-25 2020 -05-~ 

HANDLÄGGARE 

Motion - Riktlinjer för arvodering. DEbGeS 

Arvoden för politiska uppdrag kan mer eller mindre stödja demokratin beroende på hur de utformas. 

Vaxholm har ett reglemente för arvodering av förtroendevalda som innehåller bestämmelser för vad 

som ska arvoderas och med hur mycket. Men vi har inga riktlinjer eller någon policy för området. 

Varför ser arvodesreglerna ut som de gör och vad förväntas t .ex. en nämndledamot göra för sitt 

arvode? 

Med riktlinjer/policy tydl iggörs vilka principer som ska vara vägledande vid utformning av 

arvodesreglerna. Detta är viktigt både ur en rättviseaspekt och ur ett demokratiskt perspektiv. Det är 

KF som avgör i vilken omfattning man vill att arvodena ska stödja den demokratiska processen. 

Exempel på riktlinjer från andra kommuner: 

"Närvaro ska premieras. Därför utgår som huvudregel endast ersättning vid närvaro. Arvodet är dock 

så t illtaget att det i detta även ingår ersättning för tid som bedöms krävas för att förbereda det 

aktuella sammanträdet." 

"Det enskilda arvodesbeloppet avseende fasta arvoden fastställs med beaktande av uppdragets 

omfattning, innehåll samt bedömt behov av arbetsinsats och ansvar t ill viss procentandel av ett 
basarvode." 

"Sammanträdesarvodet är så ti lltaget att det omfattar ersättning för genomläsning av underlag och 

övriga förberedelser inför sammanträdet." 

"Vid justering av protokoll erhålls ett särskiltjusteringsarvode om inte justering sker i anslutning till 
sammanträdet." 

Ovanstående exempel är enbart axplock från olika kommuner. 

Det är brukligt att se över arvodena inför en ny mandatperiod. Innan detta görs vore det lämpligt att 

etablera Vaxholms "Riktlinjer för arvodering". Fastställande av dessa riktlinjer kommer att avgöra om 
arvodes reglementet behöver ändras eller ej. 

Vi föreslår därför att Arvodeskommitten uppdras att ta fram "Riktlinjer för Arvodering" att 
föreläggas KF för beslut innan 2020 års utgång. 

~ ~~§/m??S ~&-, 
Sara Strandberg (V) Karin Urbina Rutström (MP) 
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From: Inger Fridblom

Sent: 21 apr 2020 09:51:36 +02:00

To: Kristoffer Staaf

Cc:

Subject: Avsägelse

Hej Kristoffer!

Jag vill härmed avsäga mig de två förtroendeuppdrag jag har . Dels som suppleant i SRMH och 

suppleant i Norrvatten förbundsfullmäktige. Jag kommer förbi med ” padda” och ”plupp” vid 

tillfälle. Kan jag lämna dessa i receptionen?

Mvh Inger Fridblom WP

Skickat från min iPhone
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From:                                 donald sundström
Sent:                                  Wed, 6 May 2020 17:04:48 +0200
To:                                      Kristoffer Staaf
Subject:                             Uppsägning av ersättarplats i TFK

Hej Kristoffer 

Härmed säger jag upp mig som ersättare i TFK

Mvh

Donald Sundström 
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From:                                 Attunda Nämndemän - TAA
Sent:                                  Wed, 13 May 2020 08:33:20 +0000
To:                                      Lotta Nordgren
Subject:                             Attunda tingsrätt - Vaxholm kommun, Beslut 2020-05-06, TAA 2020/301 D20
Attachments:                   Beslut om extra nämndemän 20-05-06.pdf, Vaxholm - Utökning av antal 
nämndemän maj 2020.pdf

Till Vaxholm kommun,
 
Med anledning av den pågående Corona epidemin har Attunda tingsrätt fattat beslut
om att öka antalet nämndemän i domsagan med totalt 60 stycken.
 
För Vaxholm kommun innebär det att ni ska utse ytterligare 2 nämndemän.
 
Vi önskar att ni utser nämndemännen så snart som möjligt.
 
Bifogade bilagor:
 

 BESLUT från Lagmannen Anders Dereborg Attunda tingsrätt
 

 INFORMATIONSBREV med detaljer om fördelning samt hur ni ska gå till väga.
 
Övrigt:
 

 Vänligen BEKRÄFTA snarast att ni tagit emot detta mejl.
 
Tack för gott samarbete och tveka inte att höra av er för ytterligare information eller frågor.
 
 
Med vänlig hälsning

Wilhelm Norelius
Ordningsvakt, Administrativ avdelning, Enhet för bemötande och säkerhet, Attunda tingsrätt 
08-561 695 42  •  wilhelm.norelius@dom.se  •  Attunda tingsrätts webbplats

Så behandlar vi personuppgifter 
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Box 940, 191 29 Sollentuna • Besöksadress: Tingsvägen 11 • Telefon: 08-561 695 00 • attunda.tingsratt@dom.se • www.domstol.se/attunda-tingsratt 

 Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.30  

 

Attunda tingsrätt Datum 

2020-05-12 

 

 

Diarienummer 

 TAA 2020/301 

D20 

 

Lars-Gunnar Gustafsson, lars-gunnar.gustafsson@dom.se 

 

Angående utökning av antal nämndemän vid Attunda 

tingsrätt under mandatperioden 2020 - 2023 

 

Attunda tingsrätt har beslutat att utöka antalet nämndemän med ytterligare 60 
nämndemän. Detta på grund av att närmare 40 procent av domstolens 
nämndemän är över 70 år och att dessa inte rekommenderas tjänstgöra på 
grund av nuvarande coronapandemi. Vid tingsrätten ska det för resterande 
mandatperiod nu finnas totalt 335 nämndemän.  
 

Med utgångspunkt i kommunernas befolkningsunderlag den 31 december 
2018, har tingsrätten räknat fram det antal nämnden som varje kommun i 
domsagan ska utöka med. 
 
För Vaxholm kommun gäller att kommunen ska utse ytterligare 2 
nämndemän för tjänstgöring till och med den 31 december 2023. 

 
Tingsrätten önskar att kommunen snarast möjligt utser och redovisar till 
tingsrätten vilka som utsetts till nämndemän och att man samtidigt tar i 
beaktande att personer över 70 år för närvarande sällan är tillgängliga för 
tjänstgöring. 

 

Om fördelning av nämndemän inom domsagan 

Attunda tingsrätts domsaga består av kommunerna Danderyd, Järfälla, Sigtuna,  
Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm och  
Österåker. Sammanlagt bor det cirka 468 000 i dessa kommuner.  

Antalet nämndemän fördelas enligt följande: 

Utgångspunkt är utökning med 60 nämndemän från 275 st. till 335. 

 

Folkmängd i domsagan 468 307   = 1 398 

Antal nämndemän 335 

 

Varje kommuns folkmängd    = totalt antal nämndemän i respektive kommun 

1398 
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Kommun  Invånare(1) Utökning av  

nämndemän 

Antal nämndemän 

efter utökning 

Danderyd 33 187 5 24 

Järfälla 78 480 10 56 

Sigtuna 48 130 6 34 

Sollentuna 72 528 9 52 

Täby  71 397 9 51 

Upplands Väsby 45 543 5 32 

Upplands-Bro 28 756 4 21 

Vallentuna 33 432 4 24 

Vaxholm 12 023 2 9 

Österåker 44 831 6 32 

Summa 468 307 60 335 

 
(1) Befolkning den 31 december 2018 (källa SCB) 
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Efter val av nämndemän behöver vi: 

- sammanträdesprotokollet från kommunfullmäktige 
- förvaltarfrihetsbevis från Överförmyndarnämnden. 

 

Vidare behöver vi för respektive nämndeman följande uppgifter: 

- Fullständigt namn 
- Personnummer 
- Mobil nr 
- E-mejl adress 

 

Vänligen mejla till: namndeman.attunda.tingsratt@dom.se  

 

Eller skicka brev till: 

Attunda tingsrätt 

BOS-enheten/Nämnd 

Box 940 

191 29 Sollentuna 

 

 

Med vänlig hälsning 

Lars-Gunnar Gustafsson 
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From:                                 Karl Fagerström
Sent:                                  Thu, 21 May 2020 07:51:30 +0000
To:                                      Kristoffer Staaf
Cc:                                      Bafverfeldt Tom (tom.bafverfeldt@hotmail.com);Day Christopher 
(christopher.day@waxholmspartiet.se);Nordén Anna-Lena (Anna-Lena.norden@naturvetarna.se)
Subject:                             Ommöblering i nämnder från WP

Hej Kristoffer.
 
WP vill härmed meddela följande ändringar bland sina förtroendevalda att beslutas på KF i juni.
 
TFK       Tom Bäfverfeldt skall överta Donald Sundströms ersättarplats
 
PLU      Christopher Day övertar Karl Olof Fagerströms ersättarplats
 
SRMH  Christopher Day övertar Inger Fridbloms ersättarplats
 
Med hjärtlig hälsning
 
Karl Olof Fagerström
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