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Medfinansieringsavtal Engarns vägskäl
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

godkänna Medfinansieringsavtalet för Engarns vägskäl.
ge stadsbyggnadschefen i uppdrag att underteckna medfinansieringsavtalet.

Sammanfattning
Vägplan för Engarns vägskäl vann laga kraft i slutet av 2019 och Trafikverket planerar nu för en
ombyggnation. Byggnationen omfattar en cirkulationsplats i korsningen mellan väg 274 och väg 1003,
med bypass i riktning mot Vaxholm, samt framkomlighets- och trafiksäkerhetshöjandeåtgärder.
Preliminär byggstart är 2021.
Trafikverket tog initiativ till omförhandling av befintligt medfinansieringsavtalet då en ny kostnadskalkyl
visade på kostnadsökningar för byggnationen. Kalkylen indikerade på att kostnaderna hade ökat med
mer än 20 %, vilket möjliggör en omförhandling enligt befintligt avtal. Den totala kostnaden för
byggnationen har ökat från 14.450.000 kr till 41.685.000 kr. Kommunens medfinansieringsdel har ökat
från 4.335.000 till 5.951.000 kr. Därtill har Vaxholm, enligt avtal, medfinansierat med 700.00 kr för
framtagandet av vägplan för att möjliggöra ombyggnationen av Engarns vägskäl. Syftet med
medfinansieringsavtalen är att reglera Trafikverkets och Vaxholms stads finansiella ansvar för
planläggningen och produktionen av ombyggnaden.

Finansiering
Vaxholm har, enligt avtal, medfinansierat 700.00 kr under 2020 för framtagande av vägplan. Kostnaden
för ombyggnationen av Engarns vägskäl beräknas till 41.685.000 kr, kommunens åtagande motsvarar en
fast summa på 5.951.000 kr som rekvireras åren 2021-2023. Vaxholms totala medfinansiering blir
därmed 6.651.000 kr.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2020-09-24
Medfinansieringsavtal Engarns vägskäl 2020-09-22
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Trafikverkets ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2020/101220

[Motpart]

Motpartens ärendenummer

[Motpartens ärendeID NY]

Medfinansieringsavtal – Engarns vägskäl, produktion
Detta avtal avser produktion av åtgärder och innefattar:
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur
☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser
☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del
☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning,
eller
- får i uppdrag att genomföra åtgärden
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande:

§1

Parter

Trafikverket, region Stockholm, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket
Vaxholm Stad, org.nr. 21 20 00-2908, 185 83 Vaxholm, nedan Kommunen

§2

Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal:
Bypass: Frigående körfält genom en cirkulationsplats eller annan korsningstyp
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Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation.
Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.
Kommunen: Vaxholms stad
Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen
utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering från
annan part till statlig infrastruktur.
TRV: Trafikverket
Väg 274: Vaxholmsvägen
Väg 1003: Resarövägen
Vägplanen: Vägplan för väg 274 Engarns vägsplan

§3

Syfte och bakgrund

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för
åtgärden Engarns vägskäl. Åtgärden som regleras är Trafikverkets ombyggnation av Engarns
vägskäl, som utgör korsningen mellan väg 274 och väg 1003. Byggnationen omfattar
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cirkulationsplats i korsningen, med bypass i riktning mot Vaxholm och åtgärder för oskyddade
trafikanter vid befintliga hållplatser på Resarövägen.
Efter genomförd åtgärdsvalsstudie för stråket väg 274 enades de i studien ingående parterna,
inklusive TRV, kommunen och Trafikförvaltningen om att Engarns vägskäl är en prioriterad
korsnings- och bytespunkt i detta stråk. Därför bestämdes att arbete med planläggningsprocess
och framtagande av vägplan skulle påbörjas.
Vägplanen vann laga kraft den 21 november 2019. I vägplanens senare skede har en ny kalkyl
tagits fram, vilket visar på en betydligt högre kostnad för åtgärden än vad som beräknades
2017. Därför omförhandlas 2020 tidigare gällande medfinansieringsavtal för produktion av
åtgärden.
Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering:
- Bättre framkomlighet för kollektivtrafiken
- Bättre framkomlighet med anledning av bypassen
Trafikverkets nyttor med åtgärden:
- Ökad trafiksäkerhet i korsningen
- Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter
- Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är:
Förstudie Väg 274 Engarns vägskäl, Projektnummer 101948
Åtgärdsvalsstudie, Väg 274 genom Österåker kommun och Vaxholms stad TRV 2013/78206
PM Beslutsunderlag om bypass-körfält 2016-12-01, projektnummer 148375
Vägplan, Väg 274, Engarns vägskäl. TRV 2018/36330
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§4

Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och
samverkan för åtgärden

Parterna har tidigare träffat följande avseende medfinansiering av åtgärden
- Medfinansieringsavtal för planläggning (Trafikverkets diarienummer TRV
2014/31434), tecknad 20140602
- Medfinansieringsavtal Engarns vägskäl, TRV 2016/5178, tecknat 23/1-2017
- Överenskommelse efter genomförd åtgärdsvalsstudie för stråket väg 274 genom
Vaxholm och Österåkers kommuner (Trafikverkets diarienummer TRV 2014/8980),
tecknad 150123.
Det nu träffade medfinansieringsavtalet ersätter medfinansieringsavtal Engarns vägskäl, TRV
2016/5178, tecknat 23/1-2017.

§5

Beskrivning av åtgärder

Åtgärder i statliga infrastrukturen:
1. Framtagande av förfrågningsunderlag för Projektet
2. Upphandling av entreprenör för byggande av Projektet.
3. Ombyggnad av befintlig trevägskorsning för väg 274 och väg 1003 till cirkulationsplats,
vilket enligt prognos medför tillräcklig trafikkapacitet.
4. Tillgänglighetsåtgärder för oskyddade trafikanter vid befintliga hållplatser på
Resarövägen
5. Nytt övergångsställe och ny gångpassage på Resarövägen
6. Ny belysning för korsningspunkten och busslingarn
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7. Nya vägräcken
8. Byggnation av bypass-körfält i riktning mot Vaxholm, medför ökad trafikkapacitet.
Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket äger och ansvarar för. Avtalet omfattar
Trafikverkets åtgärd 2261 Rv 274 Engarns vägskäl. Objektet omfattar nybyggnation av en
cirkulationsplats i korsningen mellan väg 274 och väg 1003 Resarövägen, samt ombyggnad av
busshållplatser vid korsningen.

§6

Finansiering

Den totala kostnaden för Trafikverkets åtgärd ”2261, Rv 274 Engarns vägskäl” uppgår till
46 307 tkr i prisnivå 2019-03.
Kostnaderna bygger på en underlagskalkyl framtagen i vägplanens slutskede och är
preliminära. De faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras på grund av t.ex.
rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede.
Av den totala summan utgör 4 621 tkr de upparbetade kostnaderna för projektets vägplan. Då
separat gällande avtal (Medfinansieringsavtal för planläggning TRV 2014/31434) styr
kostnaderna för skede planläggning regleras inte dessa medel i detta avtal. Därmed beräknas
kostnaderna för de skeden av projektet som regleras i detta avtal till 41 686 tkr.
Kommunen åtar sig att betala en fast summa som uppskattas motsvara kostnaden för
cirkulationens bypass i projektet och beräknas enligt nedan.
5 108 758 kr är en indexuppräkning enligt infrastrukturindex väg från det i tidigare
medfinansieringsavtalet om produktions angivna summa, 4 335 000 kr i prisnivå 2016-03.
Av projektets kostnadsökning bedöms 500 000 kr härledas till cirkulationens bypass och är
kopplat till bergskärningskostnader. Detta ger en summa på 5 608 758 kr, i prisnivå 2019.
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Tabellen nedan beskriver fördelningen mellan TRV:s och kommunens finansiella åtaganden i
prisnivå 2019-03.

Nr. Åtgärder

Utförare

Kostnad TRV LTP
(tkr)

Avtalspart
Vaxholm

Summa

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)
Produktion och bygghandling
åtgärd 1-7 från § 5.
Produktion åtgärd 8, bypass,
från § 5

Trafikverket
Trafikverket

36 077 36 077
5 608

36 077
5 608

SUMMA

36 077 36 077

5 608

36 077

Totalkostnad för alla åtgärder i detta avtal

41 685 36 077

5 608

36 077

Då Vaxholms kommuns åtagande motsvarar en fast summa som ska rekvireras år 2021-2023,
tillkommer inte indexuppräkning. Istället justeras summorna genom ett tillägg på 2% per år
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mellan grundåret 2019 och det planerade året för betalning. Valet av 2% är baserat på
Riksbankens inflationsmål.
Kommunens summa på 5 608 tkr, uppdelat i en del per rekvireringsår och med 2% tillagt per år
mellan 2019 och rekvirering, ger följande fasta summor för de respektive åren:

Tidpunkt
2021 Q2
2022 Q2
2023 Q2
Summa

Rekvirerad
summa
1 945 tkr
1 983 tkr
2 023 tkr
5 951 kr

Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan
angivna totala kostnader.

§7

Ansvarsfördelning

Trafikverkets ansvar
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som
omfattas av detta avtal §5 och §6.
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt
myndighetsbeslut iakttas vid utförande av de åtgärder som Trafikverket ansvarar för.
3. Trafikverket ansvarar för att trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet bibehålls på
berörda allmänna vägar samt gång- och cykelstråk under hela byggtiden.
4. Trafikverkets ansvarar för projektering samt upphandling och styrning av entreprenör.
5. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida drift
och underhåll samt eventuell förnyelse av cirkulationsplatsen.
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Parten Vaxholms stads ansvar
1. Kommunen ska utan ersättning tillhandahålla den mark som behövs för projektets
genomförande

§8

Hantering av kostnadsförändringar

Då kommunens medfinansiering utgörs av en fast summa ansvarar Trafikverket för samtliga
kostnadsökningar i projektet.
I de fall projektet avbryts kvarstår respektive parts finansieringsansvar fram till tiden för
avbrottet, för de beskrivna åtgärderna enligt §5 och §6.

§9

Betalning

Trafikverket rekvirerar medfinansieringen som fasta summor årsvis från 2021 till 2023 enligt
Rekvirering adresseras till:
Vaxholm stad
Fakturor, refnr 115610
Box 1
185 21 Vaxholm
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§10

Projektorganisation och former för parternas samarbete

Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna
beslutar i särskild ordning.

§11

Tidplan

Nedanstående tider är uppskattade och kan komma att ändras:
-

Upphandlad konsult för framtagande av förfrågningsunderlag entrepenör – maj 2020.
Upphandlad entreprenör - mars 2021.
Fysisk byggstart – maj 2021.
ÖFT 2023

Åtgärdens fysiska byggstart behöver som senast påbörjas inom vägplanens genomförandetid,
fem år.

§12

Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under
förutsättning av:
1.
2.
3.
4.

att kommunens beslutande organ godkänner medfinansieringsavtalet
att eventuella ytterligare för åtgärden nödvändiga planer och tillstånd vunnit laga kraft
att Trafikverket erhåller erforderliga medel för genomförande.
att Trafikverket erhåller nödvändiga bemyndiganden

Om avtalet inte träder i kraft, kvarstår respektive parts finansieringsansvar av dittills
genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna åtgärderna enligt §5 och §6.
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§13

Övrigt

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för att
vara giltiga.

§14

Tvist

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt
svensk lag.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

_________________________
Ort och datum

_________________________
Ort och datum

_________________________
Trafikverket
Ylva Gustafsson Höjer
Enhetschef Åtgärdsplanering

_________________________
Vaxholms stad (Namnförtydligande)
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Änr KS 2020/89.612
1 av 5
Stadsbyggnadsförvaltningen
Exploateringsenheten
Lina Bergdahl

Återkoppling av uppdraget att förhandla med markägaren samt att ta
fram alternativ lösning för Rindö skola.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta:
Godkänna köp av fastigheten Vaxholm Rindö 3:389 genom godkännande av aktieöverlåtelseavtal
avseende aktierna i Tornstaden Rindö Gamla Skolan AB samt besluta att häva kommunens rätt till del av
Vaxholm Rindö 3:378 utifrån den option som upprättats för fastigheten.

Sammanfattning
I samband med vikande befolkningsunderlag för en ny större skola i kombination med utgången av
skrivna avtal har exploateringsenheten på uppdrag av kommunstyrelsen, KS §72, 2020-06-04, förhandlat
med markägarna Vasallen AB och Tornstaden AB i syfte att finna en lösning som innebär att
verksamheten kan vara kvar i området. Moderbolagen äger fastigheterna via sina dotterbolag Vasallen
Vaxholm AB och Tornstaden Rindö Gamla Skolan AB.
Genomförd förhandling med Tornstaden AB och kommunen har lett fram till ett avtalsförslag om att
nuvarande Rindö skola kan kvarstå på befintlig plats. Detta genom att Vaxholm stad till marknadspris
köper aktuell mark, Vaxholm Rindö 3:389, i bolagsform av markägaren Tornstaden Rindö Gamla Skolan
AB. Överenskommelsen för också med sig att en av paviljongerna vid Rindö skola kommer att behöva tas
bort, med anledning av att paviljongen står på prickmark samt mark ägs av annan part. Därutöver
villkoras detta köp av att Vaxholm stad avsäger sig den option på fastigheten Vaxholm Rindö 3:378 som
markägaren Vasallen Vaxholm AB tidigare erbjudit kommunen samt utebliven skyldighet för Vasallen
Vaxholm AB att uppföra hyresbostäder i Rindö hamn. Tornstaden som ägare av Vaxholm Rindö 3:378
har i avtalet angett en ambition att bygga 50 hyresrätter på angiven fastighet.
Marken där befintlig Rindö skola idag står omfattas av en detaljplan som utöver skolverksamhet även
medger bostäder och centrumverksamhet. Därigenom har således kommunen vid ett köp av aktuell
fastighet även fortsättningsvis en rådighet för att möjliggöra en byggnation av bostäder upplåtna med t
ex hyresrätt. Alternativ föreslagen lösning innebär således en långsiktig lösning för Rindö skola att
kvarstå i området samtidigt som kommunens rådighet att möjliggöra för bostäder med
upplåtelseformen hyresrätt tillvaratas.

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
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Kommunen har låtit göra en indikativ värdebedömning, vars bedömning och intervall möter priset för
aktieöverlåtelsens storlek.

Bakgrund
År 2009 antogs ett ramavtal för Rindö hamn för att långsiktigt säkerställa genomförandet av
kommunens vilja och exploatören Vasallens vision för området. Ramavtalet anger principerna för
parternas ansvar och fördelningen av kostnader samt hur detta ska regleras i plan- och
exploateringsavtal för detaljplanerna inom de olika etapperna i Rindö hamn. Ramavtalet anger att
området ska innehålla cirka 450 bostadslägenheter med bostadskomplement, kommersiella lokaler och
lokaler för kommunal verksamhet. Det uppges även att Rindö hamn ska innehålla bostäder med
blandade upplåtelseformer. Vidare anges att Vasallen till kommunen utan ersättning ska överlåta mark
som enligt detaljplaner ska utgöra mark för allmän plats (gata, park, grönområden) samt erforderliga
markområden för utbyggnadsområdets behov av allmänna verksamheter under kommunalt
huvudmannaskap såsom serviceboende för äldre, förskola och skola.
År 2012 antogs ett exploateringsavtal för den första etappen i Rindö hamn, detaljplan 394 – Östradelen
av Rindö hamn inom Oskars-Fredriksborg, del av Rindö 3:378 m.fl. I exploateringsavtalet anges att
Vasallen vederlagsfritt genom gåva till kommunen överlåter den del av fastighet Rindö 3:378 som enligt
Detaljplan ska utgöra kvartersmark för förskola/skola eller serviceboende för äldre och som erfordras
för Exploateringsområdets behovs av allmänna verksamheter under kommunalt huvudmannaskap. Den
överlåtna marken blev fastigheten Rindö 3:389, den fastighet som Rindö skola idag står på. Fastigheten
som Rindö skola idag står på erhöll kommunen således som en vederlagsfri gåva från Vasallen i enlighet
med exploateringsavtal och ramavtal.
År 2015 antogs ett avtalspaket för att hantera vidare önskemål och behov av förtydliganden som dykt
upp under arbetets gång i Rindö hamn sedan ramavtalet antogs 2009. I avtalspaketet återfinns också ett
förtydligande för beräkning av exploateringsbidrag, att antalet bostäder som kan inrymmas i området
utökas från 450 till 525, samt att Vasallen ska verka för att det inom två år uppförs minst 50 bostäder
som upplåts med hyresrätt i Rindö hamn. För att säkerställa den sistnämnda överenskommelsen fick
kommunen även ett optionsavtal (”köpekontrakt marken intill nya skolfastigheten”) om att få köpa en
del av fastigheten Rindö 3:378, belägen intill den nya skolfastigheten, i det fall Vasallen själv eller genom
annan exploatör inte hade påbörjat byggnationen av 50 hyresbostäder senast två år efter avtalets
undertecknande 2015-11-23. Avtalet förlängdes 2017-05-16.
Relaterat till Rindö skola tar avtalspaket (2015) upp kommunens önskemål om köp av idrottshall och
säkerställandet av skolans behov av en större fastighet genom ett byte av fastigheter. Kommunen hade
vid denna tidpunkt bedömt att den befintliga skolbyggnaden på Rindö 3:389 var för liten för nuvarande
och framtida verksamhet och inte på lämpligt sätt kunde byggas ut då fastigheten saknade utrymme för
både utbyggnad och skolgård. Utifrån den befolkningsprognos som fanns år 2015, som framförallt
baserades på Vasallens framtida utbyggnad i Rindö hamn, förväntades ett utökat elevantal.
Fastigheten med den befintliga skolbyggnaden (Rindö 3:389) var vid denna tidpunkt, och är fortsatt,
detaljplanelagd för bostäder, centrum och skola. Vasallen var därför intresserade av att byta
kommunens planlagda Rindö 3:389 mot en del av sin fastighet Rindö 3:378 (delen är idag Rindö 3:391
”den nya skolfastigheten”), som vid tidpunkten var utanför detaljplanelagt område. Fastigheternas
värden bedömdes därför vara likvärdiga och ingen köpeskilling utgick således.
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För att säkerställa att skolverksamheten skulle kunna fortsätta på Rindö 3:389 (”den gamla
skolfastigheten”) fram till en lämplig flytt var möjlig till Rindö 3:391 (”den nya skolfastigheten”) så
avtalades det att kommunen hade rätt att nyttja fastigheten, samt den arrenderade i detaljplan
prickmarkerade marken, fram till driftsättningstidpunkten för en ny skola. För det fall
driftsättningstidpunkten inte sker inom fem (5) år från avtalets undertecknande och denna fördröjning
uteslutande är hänförlig till Kommunens agerande upphör nyttjanderätten 2020-11-23.
Vasallen Vaxholm AB har 2017-06-30 sålt Rindö 3:389 (”den gamla skolfastigheten”) till Tornstaden
Rindö Gamla Skolan AB. Vasallen har även 2019-05-23 sålt Rindö 3:378 till Tornstaden Rindö Nr 1 AB,
köpet är vilandeförklarat av lantmäteriet.

Ärendebeskrivning
Exploateringsenheten fick i uppdrag att se över möjligheten till att låta huvudbyggnaden för Rindö skola
kvarstå på nuvarande mark av kommunstyrelsen (KS §72, 2020-06-04). Utifrån detta har
exploateringsenheten under våren haft diskussioner med Vasallen Vaxholm AB och Tornstaden Rindö
Gamla Skolan AB (”Exploatörerna”). Möten har skett 12, 19 och 20 maj, 2 juli, 6 augusti samt 1, 14, 22
och 23 september.
På mötet 2020-09-01 deltog utöver exploateringsenheten även kommunchef och kommunalråd. Under
detta möte diskuterades olika förutsättningar för att Rindö skola skall kunna kvarbli i befintlig
huvudbyggnad på fastigheten Rindö 3:389. Ett avtalsförslag växte ur denna förhandling fram och
kommunen ombad exploatörerna att återkomma med ett skriftligt avtal baserat på mötets förhandling.
Under september skedde vidare tre till möten där kommunchef och representanter från
exploateringsenheten deltog och däremellan skedde en mejlväxling där avtalsförslaget utvecklades.
Ett slutgiltigt avtalsförslag inkom 2020-09-30. Härefter följer en sammanfattning av köpteavtalets villkor:
-

-

-

Kommunen förvärvar från Tornstaden, via Tornstaden Rindö Gamla Skolan AB, fastigheten
Rindö 3:389 (”gamla skolfastigheten”) där huvudbyggnad för nuvarande skolverksamhet är
uppförd genom förvärv av bolaget Tornstaden Rindö Gamla Skola AB, för en köpeskilling om
17,8 Mkr. Fastigheten är planlagd för skol-, centrum och bostadsändamål.
Kommunens avtal (2017-05-16) med Vasallen om förvärv av ”Mark intill nya skolfastigheten”,
omfattande 10 200 kvm, hävs.
Kommunen ska upprätta ett planavtal med Tornstaden för pågående Dp 419 Rindö hamn etapp
4 på fastigheten. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder, vars byggrätt ska vara
minst lika stor som den befintliga byggrätten på fastigheten Rindö 3:389 (”den gamla
skolfastigheten”) enligt Dp 394. Tornstadens ambition för Dp 419 ska vara att upprätta 50
bostäder upplåtna som hyresrätter, under förutsättning att det råder likvärda
marknadsförutsättningar samt nuvarande eller motsvarande investeringsstöd för hyresrätter vid
tidpunkten för uppförandet.
Kommunen ska upprätta ett exploateringsavtal med Tornstaden för Dp 419 Rindö hamn etapp
4. Tornstaden ska inte erlägga gatukostnadsersättning, kostnad för anläggande av allmänna
anläggningar, eller exploateringsbidrag för Dp 419, då detta erlagts redan genom angränsande
exploateringsavtal avseende genomförande av bebyggelse m.m. enligt detaljplan för Östra delen
av Rindö hamn, del av Rindö 3:378 m.fl. (Dp 394) Vaxholms stad.

11

Tjänsteutlåtande

2020-10-01
Änr KS 2020/89.612
4 av 5

Bedömning
Exploateringsenheten bedömning är att föreslagen alternativ lösning för Rindö skola medför en
långsiktig lösning för en skola på östra Rindö och samtidigt säkerställer ambitionen att möjliggöra för att
bostäder med upplåtelseformen hyresrätt ska kunna byggas inom området. Att för marknadspris köpa
aktuell fastighet där befintlig Rindö skola idag står och möjliggöra för fortsatt användning av befintlig
skolhuvudbyggnad anses utifrån rådande omständigheter med minskat underlag för en ny större skola
som en lämplig ekonomisk hållbar lösning.

Måluppfyllelse
Att långsiktigt säkerställa en skolverksamhet inom Rindö och Oskar-Fredriksborg stärker kvaliteten och
livsmiljön i området. Att därtill genomföra detta med begränsad ekonomisk investering i form av ett
markköp till ett marknadsmässigt pris samt begränsade investeringskostnader för fortsatt lämplig
skolverksamhet medför att även det kommunövergripande målområdet ekonomi beaktas och
långsiktigt säkerställer en budget i balans.

Finansiering
Finansiering ryms inom tidigare beslutad ram för en ny Rindö skola.

Förslagets konsekvenser
Förslag till beslut medför att en skolverksamhet kan kvarstå inom området Rindö och OskarFredriksborg. Ett kvarvarande av skolverksamhet medför ökade möjligheter för befintliga och
tillkommande barn och föräldrar att säkra en god livsmiljö och kommunal kvalitativ service i området.
Utöver köpet av Rindö 3:389 (”den gamla skolfastigheten”) tillkommer i detta alternativ en kostnad om
cirka 3 Mkr för att fortsätta ha kvar undervisningen i befintlig huvudbyggnad samt ditflyttning av
slöjdlokaler (Bilaga 7 – Alternativa lösningar med kostnadsjämförelse, KS § 75, 2020-06-04).

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Exploateringsenhetens förslag till alternativ lösning för Rindö skola, 2020-10-01
Aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Tornstaden Rindö Gamla Skolan AB, inklusive bilagor, 2020-0930
Bilaga 4.1 till aktieöverlåtelseavtal: Proformabalansräkning_Preliminära köpeskillingen
Bilaga 8.3.5 till aktieöverlåtelseavtal: Bolagsordning
Bilaga 8.3.6 till aktieöverlåtelseavtal: e-registreringsbevis bolagsverket
Bilaga 8.5.2 till aktieöverlåtelseavtal: VAXHOLM_RINDO_3_389 INFOFAST
Tilläggsavtal avseende hävning av Köpekontrakt avseende del av Vaxholm Rindö 3:378 ”Marken intill
Nya skolfastigheten”, 2020-10-05
Köpekontrakt Avseende del av Vaxholm Rindö 3:378 ”Marken intill Nya skolfastigheten”, 2015-11-23
(Förnyat 2017-05-16)
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Kopia på beslutet till:
För kännedom:

Richard Hallman, stadsbyggnadsförvaltningen
Marie Wiklund, kommunledningskontoret
Ulrika Strandberg, utbildningsförvaltningen
Charlotta Skarelius, rektor Vaxö och Rindö skola
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PARTER
(1)

Fastighets AB Tornstaden, org nr 556658-6557, nedan ”Säljaren” och

(2)

Vaxholms kommun, org nr 212000-2908, nedan ”Köparen”.

1.

BAKGRUND

1.1

Säljaren äger samtliga femhundra (500) aktier, nedan ”Aktierna”, representerande
ett aktiekapital om femtiotusen (50 000) kronor i Tornstaden Rindö Gamla Skolan
AB, org.nr 559115-1815, Wrangels Trappgata 1, 416 60 Göteborg, nedan ”Bolaget”.

1.2

Vasallen Holding XIX AB, org nr 559114-8027, har överlåtit Bolaget till Tornstaden
Projektutveckling Holding AB, som i sin tur har överlåtit Bolaget till Fastighets AB
Tornstaden. Vasallen Holding XIX AB samt Vasallen Vaxholm AB, org nr 5566789706, ingår i en koncern där Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, är moderbolag,
nedan ”Vasallenkoncernen” och Tornstaden Projektutveckling Holding AB ingår i
samma koncern som Säljaren där AB Tornstaden, org nr 56509-0163, är moderbolag,
nedan ”Tornstadenkoncernen”. Vasallenkoncernen överlät Bolaget till
Tornstadenkoncernen under 2017.

1.3

Bolaget äger fastigheten Vaxholm Rindö 3:389, nedan ”Fastigheten”. Fastigheten
förvärvades av Vasallenkoncernen genom avtal om byte av fastigheter med Köparen
2015, nedan ”Bytesaffären”. Köparen erhöll i gengäld, genom Bytesaffären,
fastigheten Vaxholm Rindö 3:391. Fastigheten Vaxholm Rindö 3:391 är planlagd för
skoländamål, på vilken Köparen avser att uppföra en ny skola. Enligt villkoren i
Bytesaffären har Köparen en nyttjanderätt att, på vissa villkor, fortsätta bedriva
skolverksamhet på Fastigheten under begränsad tid. Enligt villkoren i Bytesaffären
löper nyttjanderätten ut 2020-11-23. Nyttjanderätten omfattar samtliga byggnader
och anläggningar (skolgård/lekplats) uppförda på Fastigheten. Dessa byggnader och
anläggningar ägs av Köparen. Nyttjanderätten omfattar, såvitt avser en av
skolbyggnaderna, delvis mark som idag ägs av Brf Oxdjupet och Brf Kapernaum.
Uppförandet av den nya skolan på fastigheten Vaxholm Rindö 3:391 har senarelagts
och Köparen har behov av att fortsätta bedriva skolverksamhet på Fastigheten.
Fastigheten är planlagd för ändamål skola, bostäder och centrum.

1.4

Vasallen Vaxholm AB och Köparen har 2009-09-24 tecknat ett ramavtal, och 201511-23 ett tillägg till ramavtalet, avseende planeringsprocessen och genomförande av
exploateringen det f d regementsområdet KA1 i Rindö Hamn inom vilket Fastigheten
är belägen, nedan ”Ramavtalet”. Ramavtalet förutsätter att detaljplaneläggning av
del av Området ska omfatta ca 525 bostadslägenheter med bostadskomplement,
kommersiella lokaler och lokaler för kommunal verksamhet. Vasallen Vaxholm AB
har enligt Ramavtalet förbundit sig att verka för att det inom området inom två år
från 2015-11-23 uppförs minst 50 bostäder som upplåts med hyresrätt. Ramavtalet
upphör att gälla i det fall detaljplan för någon del av Området ej antages av
kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft senast 2020-12-31.

1.5

Fastigheten är belägen inom område för ”Detaljplan för Östra delen av Rindö hamn,
del av Rindö 3:378 m.fl. (Dp 394), nedan ”Detaljplanen”. Vasallen Vaxholm AB
och Vasallen Vaxholm Exploatering AB har tecknat avtal med Vaxholms stad
benämnt ”Exploateringsavtal avseende genomförande av bebyggelse m.m. enligt
detaljplan för Östra delen av Rindö, del av Rind 3:378 m.f. (Dp 394) Vaxholms stad”,
jämte tillägg daterat 2015-11-23, nedan ”Exploateringsavtalet”.

1.6

Vasallen Vaxholm AB och Köparen har även tecknat ett villkorat köpekontrakt genom
vilket Vasallen Vaxholm AB överlåter en del av fastigheten Vaxholm Rindö 3:378 som
är belägen intill fastigheten Vaxholm Rindö 3:391, nedan benämns denna
fastighetsdel ”Mark intill Nya Skolan”. Köpekontraktet är villkorat av att Vasallen
Vaxholm AB självt eller genom annan exploatör senast vid en viss tidpunkt inte har
påbörjat byggnation av 50 hyresbostäder inom Rindö Hamn. Köpekontraktet har
3
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förnyats 2017-05-16 och villkoret för köp uppfylldes därmed 2019-05-17. För Mark
intill Nya Skolan har någon ny detaljplan inte antagits.
1.7

Säljaren önskar sälja Aktierna och Köparen önskar förvärva Aktierna.

1.8

Mot denna bakgrund har Parterna denna dag kommit överens om följande.

2.

DEFINITIONER

2.1

I detta avtal ska följande termer, när de anges med versal begynnelsebokstav, ha den
betydelse som framgår nedan.

2.2
”Aktierna”

betyder samtliga 500 aktier i Tornstaden Rindö Gamla
Skolan AB, representerande ett aktiekapital om 50 000
kronor.

”Avtalet”

betyder detta aktieöverlåtelseavtal inklusive bilagor
och vid var tid gjorda ändringar och tillägg gjorda i
enlighet med punkt 16.2 nedan.

”Avtalsdagen”

betyder den dag Avtalet undertecknas av Köparen och
Säljaren.

”Bolaget”

betyder Tornstaden Rindö Gamla Skolan AB, org nr
559115-1815

”Fastigheten”

avser fastigheten Vaxholm Rindö 3:389.

”Garantierna”

betyder de garantier som anges i punkt 8 nedan.

"Nyttjanderätten"

betyder den nyttjanderätt Vaxholms kommun har på
Fastigheten.

”Köparen”

betyder Vaxholms kommun, org nr 212000-2908.

”Part”

betyder Säljaren och Köparen var för sig.

”Parterna”

betyder Säljaren och Köparen gemensamt.

”Preliminära
Koncerninterna Lån”

betyder de skulder, inklusive per Tillträdesdagen
upplupen ränta, som Bolaget har till Säljaren eller
annat bolag i Säljarens koncern vilka preliminärt
uppgår till ett belopp som framgår av
Proformabalansräkningen.

”Preliminära
Köpeskillingen”

definieras i punkt 4.1 nedan.
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”Proformabalansräkningen”

betyder en proformabalansräkning, inklusive
proformaresultaträkning, innehållande en
uppskattning av Bolagets finansiella ställning på
Tillträdesdagen, samt en beräkning av den Preliminära
Köpeskillingen.

”Skada”

betyder direkt förlust som faktiskt drabbar Köparen
eller Bolaget, inklusive hyresbortfall för Bolaget (netto
efter eventuella besparingar).

”Slutliga Koncern-interna
Lån”

betyder de skulder, inklusive per Tillträdesdagen
upplupen ränta, som Bolaget har till Säljaren eller
annat bolag i Säljarens koncern vilka ska fastställas
enligt punkt 4.5 nedan.

”Slutliga Köpeskillingen”

betyder slutlig köpeskilling för Aktierna beräknad
enligt punkt 4 nedan och fastställd efter upprättande
av Tillträdesbokslutet i enlighet med punkt 4.5 nedan.

”Säljaren”

betyder Fastighets AB Tornstaden, org.nr 5566586557.

”Tillträdesbokslutet”

betyder en resultat- och balansräkning för Bolaget per
Tillträdesdagen fastställd enligt punkt 4.5 nedan.

”Tillträdesdagen”

betyder den dag som anges i punkt 6 nedan.

”Överenskommet
Fastighetsvärde”

betyder det överenskomna värdet för Fastigheten vilket
uppgår till sjuttonmiljoneråttahundratusen (17 800
000) kronor.

3.

ÖVERLÅTELSE AV AKTIER
Säljaren överlåter och Köparen förvärvar Aktierna på de villkor som anges i Avtalet.
Äganderätten till Aktierna övergår på Tillträdesdagen.

4.

KÖPESKILLING M.M.

4.1

Den preliminära köpeskillingen för Aktierna inkluderat likvider i Bolaget uppgår till
12 640 811 kronor motsvarande summan av (i) Bolagets uppskattade egna kapital
(131 136 kr) per Tillträdesdagen och (ii) skillnaden (12 509 675 kr) mellan (a)
Överenskommet Fastighetsvärdet (17 800 000 kr) och (b) Fastighetens bokförda
värde (5 290 325
kr)
uppskattat
per Tillträdesdagen ("Preliminära
Köpeskillingen"), enligt proformabalansräkningen Bilaga 4.1. Avdrag för latent
skatt ska inte ske.
Den Preliminära Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen till Säljarens
konto nr 6228-158 997 948 i Handelsbanken.

4.2

De Preliminära Koncerninterna Lånen uppgår till 5 198 536 kronor. Köparen ska
på Tillträdesdagen tillse att Bolaget kontant reglerar de Preliminära Koncerninterna
Lånen, inklusive upplupen ränta, till konto 6228-158 997 948 i Handelsbanken.

4.3

Den Slutliga Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till ett belopp som motsvarar
summan av (i) Bolagets egna kapital enligt Tillträdesbokslutet; och (ii) skillnaden

5

18

mellan (a) Överenskommet Fastighetsvärdet och (b) Fastighetens bokförda värde
enligt Tillträdesbokslutet. Något avdrag för latent skatt ska ej göras.
4.4

Den Slutliga Köpeskillingen för Aktierna och de Slutliga Koncerninterna Lånen ska
fastställas genom upprättande av Tillträdesbokslutet. Säljaren ska upprätta och inom
45 dagar från Tillträdesdagen överlämna Tillträdesbokslutet till Köparen för
godkännande. Om Köparen har några anmärkningar mot det överlämnade
Tillträdesbokslutet ska Köparen skriftligen meddela Säljaren dessa anmärkningar
senast trettio (30) kalenderdagar efter det att Tillträdesbokslutet överlämnades till
Köparen. Lämnas inte något sådant meddelande inom nämnda tid, ska
Tillträdesbokslutet anses ha godkänts av Köparen. Skulle Köparen meddela Säljaren
att Köparen inte godkänner Tillträdesbokslutet, ska Parterna försöka komma överens
om innehållet i Tillträdesbokslutet. Har Parterna inte kunnat enas om innehållet i
Tillträdesbokslutet och eventuell betalning i enlighet med detta inom tio (10)
kalenderdagar efter det att Köparen har meddelat Säljaren enligt ovan, ska tvisten,
såvida Parterna inte överenskommer om annat, avgöras av en av Stockholms
Handelskammare utsedd opartisk auktoriserad revisor, vars avgörande ska vara
slutligt och inte kunna överklagas. Kostnaderna för en sådan opartisk auktoriserad
revisor ska bäras lika av Parterna.

4.5

Tillträdesbokslutet ska upprättas enligt lag och god redovisningssed och enligt de
redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av den senaste
årsredovisningen samt i enlighet med nedanstående överenskomna principer.
Samtliga intäkter och kostnader hänförliga till tiden före Tillträdesdagen ska beaktas
och periodiseras i Tillträdesbokslutet. Tillträdesbokslutet ska utvisa beräkning av den
Slutliga Köpeskillingen och de Slutliga Koncerninterna Lånen samt skillnaden mellan
dessa och den Preliminära Köpeskillingen och de Preliminära Koncerninterna Lånen.
Det eventuella skillnadsbeloppet som därmed framgår ska regleras enligt punkt 4.6
nedan.

4.6

Eventuella skillnader mellan den Preliminära Köpeskillingen och den Slutliga
Köpeskillingen och de Preliminära Koncerninterna Lånen och de Slutliga
Koncerninterna Lånen ska regleras kontant inom tio (10) kalenderdagar från det att
Tillträdesbokslutet har fastställts i enlighet med punkt 4.4 ovan.

5.

FÖRSÄKRING

5.1

Om Fastigheten före Tillträdesdagen drabbas av skada ska överlåtelsen av Aktierna
ändå fullföljas i enlighet med detta Avtal. Köparen ska erlägga den Preliminära och
Slutliga Köpeskillingen samt lösa de Preliminära och Slutliga Koncerninterna Lånen.
Säljaren ska förvalta Fastigheten på sedvanligt sätt fram till Tillträdesdagen.
Eventuell skada som uppstår innan Tillträdesdagen ansvarar Säljaren för och därmed
ska Säljaren om skada uppstår avhjälpa skadan.

6.

TILLTRÄDE

6.1

Säljaren ska avlämna och Köparen ska tillträda Aktierna den 18 december 2020,
(”Tillträdesdagen”). Ekonomiskt tillträde ska vara den 1 december 2020.

6.2

Äganderätten till Aktierna övergår till Köparen på Tillträdesdagen sedan Köparen
erlagt betalningar enligt punkt 7.2 nedan.

6.3

Tillträde ska äga rum kl 10.00 på Tillträdesdagen hos Vaxholms kommun, eller på
annan plats vilken Köparen och Säljaren skriftligen överenskommit före
Tillträdesdagen.
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7.

ÅTGÄRDER PÅ TILLTRÄDESDAGEN

7.1

Säljaren ska på Tillträdesdagen, mot att Köparen uppfyller vad som anges i punkt 7.2
nedan

7.2

(a)

kvittera Köparens betalningar enligt punkterna 7.2(a)och 7.2(b)
nedan;

(b)

tillse att Köparens förvärv förs in i aktieboken samt överlämna
densamma jämte aktiebrev, vederbörligen transporterade på
Köparen;

(c)

tillse att det för de personer som Köparen anvisar utfärdas och
överlämnas generella fullmakter att företräda Bolaget intill dess
nya firmatecknare registrerats hos Bolagsverket;

(d)

bekräfta att samtliga fullmakter utställda av Bolaget har
återkallats;

(e)

tillse att styrelseledamöterna i Bolaget avgår utan anspråk på
ytterligare ersättning från Bolaget;

(f)

underteckna alternativt tillse undertecknande av de handlingar
som erfordras för Bolagets ansökan om uttagande av
inteckningar i Fastigheten samt eventuell pantsättning av
blivande pantbrev i anledning därav.

Köparen ska på Tillträdesdagen mot att Säljaren uppfyller vad som anges i punkt 7.1
ovan
(a)

till Säljaren erlägga den Preliminära Köpeskillingen enligt punkt
0 ovan;

(b)

tillse att Bolaget löser de Preliminära Koncerninterna Lånen
enligt punkt 4.2 ovan; samt

(c)

hålla extra bolagsstämma i Bolaget vid vilken firmanamnet
ändras så att det inte längre innehåller namnet ”Tornstaden” och
ny styrelse, nya firmatecknare och ny revisor utses, samt skicka
in
ändringsanmälan
till
Bolagsverket.
Kopior
av
bolagsstämmoprotokoll, ny bolagsordning, ändringsanmälan
samt kvitto att ändringsanmälan skickats till Bolagsverket per
fax eller e-post ska överlämnas till Säljaren.

7.3

Om Köparen på Tillträdesdagen inte erlägger betalning enligt punkterna 7.2(a)och
7.2(b) har Säljaren rätt att kräva att Köparen fullföljer förvärvet enligt detta Avtal,
alternativt att häva Avtalet, varvid Köparen ska ersätta Säljaren för Säljarens skada
med anledning av Köparens avtalsbrott.

7.4

Fullbordas inte överlåtelsen av Aktierna enligt detta Avtal till följd av Säljarens
bristande uppfyllelse av någon av de åtgärder som anges i punkt 7.1 ovan och detta
inte beror på Köparen får Köparen eller Säljaren begära att Tillträdesdagen ska sättas
ut till en ny dag tidigast fem (5) och senast tio (10) bankdagar efter Tillträdesdagen.
Om Säljaren inte förmår att då fullgöra de åtgärder som anges i punkt 7.1 ovan, får
Köparen, förutsatt att den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse, häva detta
Avtal och kräva ersättning för skada som uppkommit för Köparen som en följd av
Säljarens bristande uppfyllelse.

8.

SÄLJARENS GARANTIER

8.1

Säljaren lämnar följande garantier som, om inget annat anges eller framgår av
omständigheterna, avser förhållandena på Avtalsdagen och Tillträdesdagen.
7
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8.2

Behörighet
8.2.1

8.3

8.4

Bolaget
8.3.1

Bolaget har ett aktiekapital om femtiotusen (50 000) kronor fördelat på
femhundra (500) aktier och Aktierna omfattar samtliga utgivna aktier i
Bolaget.

8.3.2

Bolaget har utfärdat aktiebrev för Aktierna.

8.3.3

Bolaget har inte utfärdat konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning eller vinstandelsbevis.

8.3.4

Säljaren äger Aktierna och är antecknad som ägare i aktieboken och ingen
annan fysisk eller juridisk person har någon rätt till Aktierna.

8.3.5

Bolagets gällande bolagsordning framgår av Bilaga 8.3.5.

8.3.6

Aktuellt registreringsbevis för Bolaget framgår av Bilaga 8.3.6.

8.3.7

Aktierna är fria från panträtt, optionsrätt och andra belastningar av vad slag
det vara må.

8.3.8

Bolaget äger inte och har inte tidigare ägt några aktier eller andelar i någon
juridisk person, bedriver inte och har inte bedrivit någon verksamhet i
handelsbolag eller kommanditbolag eller som aktieägare i ett joint venture.

Verksamhet
8.4.1

8.5

8.6

8.5.1

Bolaget är lagfaren ägare till Fastigheten.

8.5.2

Fastigheten besväras inte av andra rättigheter, servitut, inteckningar,
inskrivningar eller andra nyttjanderätter än vad som framgår av bifogade
FDS-utdrag, Bilaga 8.5.2 eller annars av detta Avtal.

8.5.3

Bolaget är inte per Avtalsdagen bundet av några väsentliga avtal, utöver vad
som framgår av detta Avtal.

8.5.4

Samtliga åtgärder på Fastigheten som har utförts av Säljaren eller
Vasallenkoncernen och som kräver bygg-, rivnings- eller marklov har skett
efter att sådant lov erhållits och i allt väsentligt i enlighet med sådant lov.
Fastigheten används i enlighet med gällande detaljplan.

Nyttjanderätt
Utöver den nyttjanderätt som tillkommer Köparen finns inga andra
hyresavtal avseende Fastigheten.

Personal
8.7.1

8.8

Bolaget är nybildat vid förvärvet av Fastigheten och har inte före
Avtalsdagen bedrivit någon annan verksamhet, än att äga och förvalta
Fastigheten.

Fastigheten m.m.

8.6.1
8.7

Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till Aktierna och dessa är inte
belastade med pant-, options-, hembuds- eller lösenrätt eller belastningar
av något slag.

Bolaget har inte några anställda och det finns ingen tidigare anställd
personal eller andra som kan göra anspråk på anställning eller
företrädesrätt till återanställning eller som kan ha några andra anspråk mot
Bolaget.

Tvister
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8.9

8.8.1

Varken Bolaget eller Fastigheten är per Avtalsdagen föremål för någon
rättegång, skiljeförfarande, eller annan tvist och det finns inte heller, såvitt
Säljaren känner till, anledning att anta att tvist framledes kommer att
uppstå på grund av omständigheter hänförliga till tiden före
Tillträdesdagen.

8.8.2

Det har på Avtalsdagen inte riktats några förelägganden, påpekanden,
förbud, ålägganden eller krav av något slag avseende Fastigheten eller
Bolaget gentemot Säljaren eller Bolaget och såvitt Säljaren känner till är
några sådana inte heller att vänta i framtiden på grund av omständigheter
som är hänförliga till tiden före Tillträdesdagen.

Skatter
8.9.1

Bolaget har fullgjort sin deklarationsskyldighet och rapporteringsskyldighet
avseende skatte- och avgiftsdebitering.

8.9.2

Bolaget har löpande fullgjort och kommer fram till Tillträdesdagen att
fullgöra sin skyldighet avseende inbetalningar av skatter, avgifter och andra
pålagor på föreskrivet sätt. Bolaget kommer inte att påföras skatt på grund
av eftertaxering eller omprövningsbeslut eller drabbas av skattetillägg eller
andra liknande skatter och avgifter avseende verksamheten till och med
Tillträdesdagen, utöver i Tillträdesbokslutet gjorda avsättningar.

9.

VERKSAMHET MELLAN AVTALSDAGEN OCH TILLTRÄDESDAGEN

9.1

Från Avtalsdagen till Tillträdesdagen, utom om annat uttryckligen angivits i detta
Avtal, förbinder sig Säljaren att tillse att Bolaget:
9.1.1

Inte ändrar sin bolagsordning,

9.1.2

Inte emitterar eller säljer några aktier eller emitterar konvertibla skuldebrev
eller skuldebrev med optionsrätter, eller utställer andra rättigheter att köpa
några sådana aktier eller värdepapper som kan konverteras till eller kan
utbytas mot aktier, och inte heller ställer garantier eller lämnar
borgensåtaganden,

9.1.3

Förvaltar Fastigheten på ett för branschen sedvanligt sätt samt inte utan
Köparens skriftliga samtycke (vilket inte oskäligen ska undanhållas) ingår
avtal eller säger upp väsentliga avtal eller fattar andra viktiga beslut utan
Köparens godkännande.

10.

BEGRÄNSNINGAR

10.1

Säljaren har per Avtalsdagen inte kännedom om någon brist i lämnade Garantier.
Säljaren åtar sig att genast underrätta Köparen om det mellan Avtalsdagen och
Tillträdesdagen uppstår brist i lämnade Garantier.

10.2

Bolaget och Fastigheten överlåts i befintligt skick och Garantierna är de enda
garantier som Säljaren ställer avseende Aktierna, Bolaget och Fastigheten. Köparen
är införstådd med att Säljaren enbart lämnar de begränsade och uttryckliga
garantierna i punkt 8 ovan och de särskilda åtaganden som framgår av punkt 12
nedan och att Säljaren inte lämnar någon annan explicit eller implicit garanti eller
utfästelse av något slag och Köparen förlitar sig inte på någon annan garanti eller
utfästelse av något slag.

10.3

Allt ansvar som Säljaren eventuellt skulle kunna ha på grund av lag eller på annan
grund, inklusive jordabalken, miljöbalken och köplagen är härmed exkluderat och
kan inte göras gällande av Köparen. Köparen friskriver således Säljaren, med
undantag för vad som garanteras i punkt 8 i detta Avtal och de särskilda åtaganden
som framgår av punkt 12 nedan, från allt ansvar för eventuella fel och brister i
Bolaget och Fastigheten av vad slag det än må vara, såväl synliga som dolda,
9
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inkluderande men inte begränsat till ansvar för miljömässiga brister, köprättsliga fel,
faktiska fel och brister, rådighetsfel, fysiska fel och brister. Köparen avstår
följaktligen med bindande verkan från att göra några påföljder gällande på grund av
fel eller brister i nämnda hänseende.
11.

BRISTANDE UPPFYLLELSE AV GARANTIER

11.1

Påföljder, allmänna och särskilda undantag
11.1.1

För det fall Säljaren överträder någon bestämmelse i detta Avtal eller det
föreligger någon brist i Garantierna är Köparens rätt till ersättning
begränsad till ersättning för Skada som åsamkats Köparen eller Bolaget på
grund av sådan överträdelse eller brist. Utbetalning av Säljaren som görs i
enlighet med denna punkt 11 ska anses utgöra en reduktion av den Slutliga
Köpeskillingen.

11.2

Ansvarsbegränsning under Garantierna

11.3

Säljaren är inte skyldig att ersätta Köparen för Skador:
11.3.1

i den utsträckning en avsättning eller reservering gjorts för bristen i
Tillträdesbokslutet;

11.3.2

för vilka ersättning har erhållits av, eller för vilka ersättning kan erhållas
från tredje man, eller för vilka Köparen eller Bolaget på annat sätt erhåller
kompensation, inklusive försäkringsersättning som utbetalas till Köparen
eller Bolaget eller andra försäkringsersättningar, eller för Skada som skulle
ha varit ersättningsgill om Köparen eller Bolaget hade haft ett för branschen
sedvanligt försäkringsskydd;

11.3.3

i den utsträckning omständigheten eller händelsen som ligger till grund för
överträdelsen eller bristen har redovisats i detta Avtal inklusive bilagor,
eller på annat sätt var känd eller borde ha känts till av Köparen innan
Avtalsdagen;

11.3.4

som uppkommer till följd av tillämplig lag som inte var i kraft på
Avtalsdagen, eller som får retroaktiv verkan, eller som uppkommer till följd
av en höjning av på Avtalsdagen tillämplig skattesats eller någon förändring
i domstols- eller annan myndighets praxis;

11.3.5

som inte skulle ha uppkommit om det inte vore för något agerande eller
underlåtenhet av Köparen före eller efter Tillträdesdagen.

11.3.6

Säljaren ska ha rätt att, istället för att utbetala ersättning till Köparen för
Skada, avhjälpa brist på egen bekostnad förutsatt att omständigheterna är
sådana att avhjälpande kan ske och att sådant avhjälpande (i) sker med den
skyndsamhet som skäligen erfordras, (ii) kan ske utan oskäliga olägenheter
för Bolaget, (iii) kan slutföras inom skälig tid och (iv) i den utsträckning
ersättningsgill skada föreligger trots Säljarens avhjälpande, Säljaren ersätter
Köparen för sådan återstående skada i anledning av bristen.

11.3.7

Vid Skada som innebär att Köparen eller Bolaget får en vid
inkomstbeskattningen avdragsgill kostnad eller som innebär att Köparen
eller Bolaget inte får en vid inkomsttaxeringen skattepliktig intäkt eller som
är hänförlig till en obeskattad reserv, ska ersättningen som ska betalas av
Säljaren reduceras med ett belopp motsvarande Köparens/Bolagets faktiska
skattebesparing.

11.3.8

Säljaren är inte skyldig att infria krav på ersättning för Skada på grund av
brist i Garantierna i punkt 8.9 (Skatter) före det att Köparen eller Bolaget är
skyldigt att erlägga betalning till svensk eller utländsk skattemyndighet.
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11.3.9

Köparen ska vidta alla skäliga åtgärder för att begränsa ersättningsbar
Skada avseende vilken ett krav kan framställas i enlighet med detta Avtal,
inklusive, men inte begränsat till, att vidta skäliga åtgärder för att indriva
ersättning som kan erhållas från tredje man.

11.4

Tröskelvärden och tidsfrister

11.5

Garantierna lämnas, utöver vad som ovan angivits, med reservation för följande
begränsningar:
11.5.1

Köparen ska inte ha rätt till ersättning på grund av Skada om inte:
(a)

Den enskilda skadan som är ersättningsgill i enlighet med detta
Avtal överstiger 25 000 kronor; och

(b)

Den sammanlagda summan av sådana ersättningsgilla skador
uppgår till eller överstiger 100 000 kronor.

11.5.2

Om förutsättningarna i punkterna 11.5.1 (a) och 11.5.1 (b) ovan är uppfyllda
ska Köparen har rätt till ersättning från första kronan.

11.5.3

Säljarens totala ansvar under detta Avtal på grund av Skador ska inte under
några omständigheter överstiga ett belopp tvåmiljoner (2 000 000) kronor.

11.5.4

Inget anspråk ska kunna framställas om inte skriftligt meddelande om
sådant anspråk, tillsammans med rimlig specifikation av Skadan och, så
långt detta är möjligt, det belopp som krävs med anledning härav, har
framställts till Säljaren inom sextio (60) dagar från den dag Köparen
upptäckte bristen. Under alla omständigheter ska anspråk framställas
senast inom tolv (12) månader från Tillträdesdagen.

11.5.5

För det fall Säljaren har ersatt Köparen för en Skada och Köparen eller
Bolaget därefter erhåller ersättning för sådan Skada från tredje man, ska
Köparen utan fördröjning återbetala motsvarande belopp med avdrag för
skäliga kostnader som Köparen eller Bolaget ådragit sig i samband därmed
till Säljaren eller till annan i enlighet med Säljarens instruktion.

11.6

Tredjepartsanspråk
Om Köparen eller Bolaget får kännedom om ett krav från tredje man, vilket kan leda
till en Skada för vilken Säljaren kan hållas ansvarig ska Köparen, antingen själv eller
genom Bolaget skriftligen meddela Säljaren därom. Innan Säljaren givits möjlighet
att ta ställning till kravet förbinder sig Köparen att tillse att Bolaget inte medger
ansvar eller ingår avtal, förlikning eller kompromiss med tredje man avseende kravet
ifråga. Om Säljaren så önskar ska Säljaren ges rätten att på egen bekostnad företräda
Bolaget avseende kravet ifråga.

12.

SÄRSKILDA ÅTAGANDEN

12.1

Avgående styrelseledamöter
Köparen ska tillse att de avgående styrelseledamöterna i Bolaget på nästa årsstämma
beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av Bolagets angelägenheter fram till
Tillträdesdagen under förutsättning att detta tillstyrks av Bolagets revisor.

12.2

Avgående revisor
Köparen ska tillse att den avgående revisorn i Bolaget så snart som möjligt efter
Tillträdesdagen upprättar och till Bolagsverket inlämnar redogörelser och
underrättelser enligt 9 kap. 23 § och 23a § aktiebolagslagen.

12.3

Överlämnande av handlingar
Säljaren ska i särskild ordning enligt överenskommelse mellan Parterna överlämna
handlingar och dokumentation relaterade till Bolaget och Fastigheten som
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Säljaren/Bolaget har i sitt förvar och som kan vara av betydelse för Köparen i
egenskap av ägare till Bolaget och Fastigheten – handling ska överlämnas i original
om sådant finns.
12.4

Uppförande av hyresbostäder m.m.
Köparen och Vasallen Vaxholm AB har denna dag tecknat ett tillägg till det villkorade
köpekontraktet avseende Mark intill Nya skolan, se punkt 1.6 ovan, innebärande att
köpekontraktet upphör att gälla och att Köparen frånfaller villkoret att Vasallen
Vaxholm AB självt eller genom annan exploatör har en skyldighet att uppföra 50
hyresrätter inom Rindö Hamn.
Vasallenkoncernen och Tornstadenkoncernen har tecknat avtal innebärande att
Tornstadenkoncernen förvärvar Mark intill Nya Skolan från Vasallenkoncernen.
Det antecknas att utrymmet enligt Ramavtalet att uppföra ca 525 bostäder inom
Rindö Hamn, tillkommer Vasallenkoncernen eller annan exploatör till vilken
Vasallenkoncernen, genom överlåtelse av mark inom Rindö Hamn, har överfört
utrymmet att uppföra bostäder. Det antecknas vidare att Vasallenkoncernen överfört
utrymme till Tornstadenkoncernen att uppföra bostäder inom denna ram. Det
utrymme som Vasallenkoncernen således har enligt Ramavtalet att uppföra ca 525
bostäder inom Rindö Hamn omfattar den byggrätt som tillskapas genom den nya
detaljplan som är under framtagande enligt punkt 12.5 nedan, detta oaktat om
detaljplanen vinner laga kraft efter genomförandetiden för Ramavtalet löper ut 202012-31.

12.5

Detaljplan
Köparen har påbörjat framtagandet av Dp 419. Dp 419 ska omfatta byggrätter minst
motsvarande den byggrätt som finns inom Fastigheten. Arbetet med detaljplanen ska
framgent bedrivas i samråd med Säljaren. Köparen och Säljaren ska teckna planavtal
respektive exploateringsavtal gällande Dp 419.
-

12.6

Säljaren ska inte erlägga gatukostnadsersättning, kostnad för anläggande av
allmänna anläggningar, eller exploateringsbidrag för Dp 419, då detta erlagts
redan genom angränsande exploateringsavtal avseende genomförande av
bebyggelse m.m. enligt detaljplan för Östra delen av Rindö hamn, del av Rindö
3:378 m.fl. (Dp 394) Vaxholms stad.

Hyresrätter
Säljarens ambition är att, när detaljplanen enligt punkt 12.5 ovan har antagits, verka
för att det inom fastigheten Mark intill Nya Skolan uppförs minst 50 bostäder som
upplåts med hyresrätt. En förutsättning för uppförandet av hyresrätter är att det, när
detaljplanen har antagits och Mark intill Nya Skolan ska exploateras, råder
marknadsförutsättningar minst motsvarande de som råder vid tidpunkten för detta
Avtals undertecknande samt att Säljaren erhåller investeringsstöd på villkor minst
motsvarande det investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande som
regeringen beslutade den 19 december 2019 och som gäller från den 1 februari 2020.

12.7

Nyttjanderätt
Köparen förbinder sig att senast den 18 december 2020 antingen upphöra med
nyttjandet, som framgår av punkt 1.3 ovan, av den mark som tillhör Brf Oxdjupet och
Brf Kapernaum, alternativt att träffa en överenskommelse med Brf Oxdjupet och Brf
Kapernaum avseende villkoren för fortsatt nyttjande av marken under så kort tid som
möjligt efter den 18 december 2020 och längst till 1 juli 2021.

12.8

Miljö
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Såvitt Säljaren känner till är Fastigheten fri från sådana föroreningar och ämnen som
enligt lag, för ändamålet känslig markanvändning, kan utgöra grund för krav på att
utreda, sanera, förebygga, förhindra eller motverka skador eller olägenheter för
människors hälsa eller miljön. Säljaren ombesörjer och bekostar i förekommande fall
efterbehandlingsåtgärder som beslutats av tillsynsmyndigheten för att uppnå kraven
för känslig markanvändning.

13.

VILLKOR

13.1

Detta avtal är villkorat av att kommunfullmäktige i Vaxholms kommun godkänner
avtalet senast den 14 december 2020.

13.2

Ingendera Part har rätt till ersättning från den andra Parten av vad slag det vara må
med anledning av att köpet förfaller enligt denna punkt.

14.

ÖVERLÅTELSE

14.1

Part får inte utan den andra Partens skriftliga medgivande överlåta Avtalet eller
någon av de rättigheter eller skyldigheter som följer av Avtalet.

15.

FULLSTÄNDIG REGLERING OCH ÄNDRINGAR

15.1

Detta Avtal utgör hela avtalet mellan Säljaren och Köparen i anledning av
överlåtelsen av Aktierna, och ersätter alla tidigare förhandlingar och
överenskommelser rörande innehållet i detta Avtal, oavsett om sådan
överenskommelse träffats skriftligen eller muntligen.

15.2

Tillägg till eller ändringar av detta Avtal ska göras skriftligen och undertecknas av
Säljaren och Köparen.

16.

MEDDELANDEN

16.1

Alla meddelanden och övriga kommunikationer enligt Avtalet ska vara skriftliga och
ska anses ha kommit den andra parten tillhanda samma dag som de avsänts om det
levererats personligen eller skickats via e-post till den andra parten på nedanstående
adresser (eller på sådan annan adress för någon av parterna som kan ha angivits i
motsvarande meddelande, vilket ska anses ha kommit den andra parten till handa
enligt vad som angivits ovan):
(a)
såvitt avser Säljarna till:
Fastighets AB Tornstaden, att: Martin Petersson, e-postadress
martin.petersson@tornstaden.se
(b)

såvitt avser Köparen, till:
Vaxholms kommun, e-postadress kansliet@vaxholm.se

17.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

17.1

På Avtalet ska svensk materiell rätt tillämpas.

17.2

Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

17.3

Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm.
_________________

Underskriftssida följer.
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Detta Avtal har upprättats i två (2) original varav Parterna har tagit var sitt.

Göteborg den 27 oktober 2020

Vaxholm den

/ 2020

FASTIGHETS AB TORNSTADEN

VAXHOLMS KOMMUN

Jan Edlund

Malin Forsbrand

Martin Petersson

Marie Wiklund

Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, bekräftar för egen del samt för samtliga
bolag inom Vasallenkoncernen att Vasallenkoncernen biträder detta Avtal i
tillämpliga delar.
Örebro den 27 oktober 2020
VASALLEN AB

Leif Rytter
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Bilaga 4.1

TORNSTADEN RINDÖ GA SKOLA AB, org.nr:
559115-1815

Upprättad 2020-09-23

PRELIMINÄR KÖPESKILLING AKTIER
(kr)

Överenskommet pris för fastigheten

17 800 000

Överenskommet fastighetsvärde
Avgår:
Bokfört värde 30/9

17 800 000

-5 290 325
Delsumma

Tillkommer:
Eget kapital 30/9

12 509 675

131 136
Preliminär köpeskilling aktier
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12 640 811

TORNSTADEN RINDÖ GA SKOLA AB, org.nr:
559115-1815

Upprättad 2020-09-07

PROFORMA RESULTATRÄKNING

Proforma

[kr]

200101
-200930

Hyresintäkter

0

Summa intäkter

0

Driftskostnader

-10 653

Summa kostnader

-10 653

Rörelseresultat

-10 653

Finansnetto
Räntekostnader

0

Resultat efter finansnetto

-10 653

Skatt på årets resultat

0

Periodens resultat 1/1 - 30/9

-10 653
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TORNSTADEN RINDÖ GA SKOLA AB, org.nr:
559115-1815

Upprättad 2020-09-07

PROFORMA
BALANSRÄKNING
[kr]
Proforma

TILLGÅNGAR

20-09-30

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnadernyanläggningar
och Mark
Pågående

5 290 325

Summa anläggningstillgångar

5 290 325

Omsättningstillgångar
Varulager
Övriga fordringar

0
0

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

39 347
39 347

SUMMA TILLGÅNGAR

5 329 672

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Balanserat resultat
Erhållna aktieägartillskott
Periodens resultat
Summa eget kapital

50 000
-58 211
150 000
-10 653
131 136

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Leverantörsskulder
Skulder till Fastighets AB Tornstaden
Övriga skulder

0
5 198 536
0

Summa kortfristiga skulder

5 198 536

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 329 672
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Bilaga 8.5.2
 Spara som pdf

FASTIGHET
VAXHOLM RINDÖ 3:389
Aktualitet FR:

20140121

Objektid:
Nyckel (fnr):
Län:

f06299c8edc56ac8e0437e44ed8f0d35
010524798
Kommun:
Distrikt:

01, STOCKHOLM
Lantmäterikontor
LANTMÄTERIET
BOX 47700
117 94 STOCKHOLM

87, VAXHOLM

215033, VAXHOLM

Kontor: AL49

Tel: 0771636363

URSPRUNG
VAXHOLM RINDÖ 3:1

AREAL
Totalareal:
6 355 kvm
0,6355 ha

Varav land:
6 355 kvm
0,6355 ha

Varav vatten:
0 kvm
0 ha

LÄGE, KARTA
Område:
1.

N:
6589140.546
(RT90: 6589058,37)

E:
695081.631
(RT90: 1649446,502)

Gå till:

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder

Datum:

Akt:

Avstyckning

20140121

018713/26

Fastighetsrättsliga åtgärder

Datum:

Akt:

ANDEL I SAMF.
Inga delägande fastigheter hittades.

ADRESS
Adress:

Postnr:

Postort:

Kommundel:

Östra Kasernvägen 1

185 41

Vaxholm

Rindö

MARKREGLERING
Ingen information om markregleringar (naturvårdsbestämmelser, planer etc) hittades.

INSKRIVNING ALLMÄNT
Aktualitet:
20200923
Senaste ändring för fastigheten: 20180928 12:15:52.227
Inskrivningskontor
LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING
Kontorsbeteckning: AI22
761 80 NORRTÄLJE
Tel: 0771636363

LAGFART
TORNSTADEN RINDÖ GAMLA SKOLAN AB
Namn på lagfart: Vasallen Vaxholm Gamla Skolan AB
Organisationsnr: 5591151815
Adress:
WRANGELS TRAPPGATA 1
416 60 GÖTEBORG
Akt:
D201800440665:1
Inskrivningsdag: 20180907
Beslut:
Beviljad
Fång:
Köp 20170630
Köp normalfall
Köpeskilling:
SEK 4 652 000
Avser hela fastigheten
Andel:
1/1

TIDIGARE ÄGARE
2020-09-24
09:57:37
VASALLEN
VAXHOLM AB
Organisationsnr: 5566789706
Adress:
BOX 244

VAXHOLMS KOMMUN
Organisationsnr: 2120002908
31Adress:
185 83 VAXHOLM

Sida 1 / 2

Köpeskilling:

Köp normalfall
SEK 4 652 000

Andel:

Avser hela fastigheten
1/1

VAXHOLM_RINDÖ_3_389_INFOFAST

TIDIGARE ÄGARE
VASALLEN VAXHOLM AB

VAXHOLMS KOMMUN

Organisationsnr: 5566789706

Organisationsnr: 2120002908

Adress:

Adress:
Akt:

BOX 244
701 44 ÖREBRO

Akt:
D201700247663:1
Inskrivningsdag: 20170615
Beslut:
Fång:

Beviljad
Byte 20151123
Byte

Köpeskilling:

SEK 15 000 000
Avser hela fastigheten
Överlåten andel: 1/1

185 83 VAXHOLM
83/77

Inskrivningsdag: 19830103
Beslut:
Beviljad
Fång:
Köp 19821201
Överlåten andel: 1/1
Anmärkning:
Akt: 83/52963 Beslut: Beviljad IDnummer kompletterat

INTECKNING/INSKRIVNING (AVTALSRÄTTIGHETER)
Inga inteckningar eller inskrivningar / avtalsrättigheter hittades.

ANTECKNING
Anteckning:
Inskrivningsdag:
Akt:
Beslut:

20080428
08/15304
Beviljad

FÖRELÄGGANDE ATT TA BORT SAMTLIGA BRYGGOR MED VISSA UNDANTAG INOM RINDÖ S:36
Anmärkning:
Inskrivningsdag:
20080428
Akt: 08/15304 Beslut: Beviljad
Anm.: FRIST: 3 MÅNADER FRÅN DET BESLUTET VUNNIT LAGA KRAFT LÖPANDE VITE

MER INFORMATION
Det finns 2 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg.

TAXERING
Taxeringsenhet:

7383985 (825 Specialenhet, skolbyggnad)

Taxeringsår:
Taxeringsvärde i tkr:
Tax.enhet avser:

2019
0

VAXHOLM RINDÖ 3:389 (Hel registerfastighet)
Taxerad ägare:
5591151815
Vasallen Vaxholm Gamla Skolan AB
BOX 244
701 44 ÖREBRO
Andel: 1/1
Juridisk form: Övriga aktiebolag

Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader

2020-09-24 09:57:37

Sida 2 / 2
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ÖVERENSKOMMELSE OM HÄVNING

1

PARTER
a) Vasallen Vaxholm AB, org nr 556678-9706, ”Säljaren”; och
b) Vaxholms kommun, org nr 212000-2908, ”Köparen”.

Säljaren och Köparen benämns nedan var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”.
2

BAKGRUND

Säljaren och Köparen har 2015-11-23 träffat ett villkorat köpekontrakt avseende del av
Vaxholm Rindö 3:378, ”Fastigheten”, avseende ”Mark intill Nya skolfastigheten”,
”Köpekontraktet”. Köpekontraktet har förnyats 2017-05-16. Tillträde har inte skett.
Vasallen Vaxholm AB och Köparen har 2009-09-24 tecknat ett ramavtal, och 2015-11-23 ett
tillägg till ramavtalet, avseende planeringsprocessen och genomförande av exploateringen
det f d regementsområdet KA1 i Rindö Hamn, nedan ”Ramavtalet”. Vasallen Vaxholm AB
har enligt Ramavtalet förbundit sig att verka för att det inom området inom två år från 201511-23 uppförs minst 50 bostäder som upplåts med hyresrätt.
Köpekontraktet är enligt punkt 9.1.4 villkorat med ett s k negativvillkor innebärande att
köpet är villkorat av att Säljaren självt eller genom annan exploatör senast två år från
undertecknandet av Köpekontraktet inte har påbörjat byggnationen av 50 hyresbostäder
inom Rindö Hamn, nedan ”Villkoret”.
Köparen har ansökt om avstyckning av Fastigheten hos Lantmäteriet, nedan
”Förrättningen”. Förrättningen har på Köparens begäran vilandeförklarats.
De definitioner som används i denna överenskommelse ska, om inte annat särskilt anges, ha
samma innebörd som enligt Köpekontraktet.
Parterna är nu överens om följande.
3

HÄVNING M.M

Köparen bekräftar genom undertecknandet av denna överenskommelse att Köparen har
frånfallit Villkoret.
Parterna är vidare överens om att annullera Köpekontraktet och bekräftar hävningen genom
undertecknandet av denna överenskommelse. Det antecknas att inga prestationer enligt
Köpekontraktet har utgivits.

38

Köparen förbinder sig att återkalla Förrättningen efter Parternas undertecknande av denna
överenskommelse.
Ingendera Part har rätt till ersättning från den andra Parten, av vad slag det vara må, med
anledning av Köpekontraktet och hävningen.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Parterna tagit var sitt.

Örebro den

/

2020

Vaxholm den

VASALLEN VAXHOLM AB

/

2020

VAXHOLMS KOMMUN
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Tjänsteutlåtande

2020-10-01
Änr KS 2004/10012.214
1 av 6
Stadsbyggnadsförvaltningen
Paula Sund
Planarkitekt

Antagande nr 2- Dp 382, detaljplan för Resarö mitt, Vaxholms stad
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar:
Del 2 av tillägg till utlåtande efter utställning nummer 2 godkänns.
Kommunstyrelsen planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:
Planförslaget antas.

Sammanfattning
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslutade i §166/2004-12-01 att
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för Överbyvägen.
Planuppdraget utvidgades därefter till att omfatta även bebyggelsen runt korsningen av Resarövägen
och Överbyvägen.
Planområdet, som ligger centralt på norra Resarö, är den sjunde etappen i planläggningen av norra
Resarö. Planområdet omfattar Överbyvägen i nordväst, området vid Resarö skola i väster, Resarövägen
och området närmast Resarövägen i öster samt området vid livsmedelsbutiken och Lillvägen i norr.
Delar av planområdet är idag obebyggt. Kommunen äger större delen av marken inom planområdet.
Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär och att
reglera byggrätter och ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse samt att området i framtiden ska kunna
användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verksamheter. I planen möjliggörs även viss
tillbyggnad av befintlig dagligvarubutik samt bekräftas och utökas pågående skol- och
förskoleverksamhet. Vid Resarövägens korsning med Överbyvägen och Ytterbyvägen möjliggörs en
cirkulationsplats samt längs norra sidan av Överbyvägen en gång- och cykelväg som ansluter mot
befintlig gång- och cykelväg längs Överbyvägen och Resarövägen. I planen föreslås kommunen som
huvudman för allmän plats.
Enligt beslut i APU §10/2006-02-01 har församråd skett om skiss för ny bebyggelse. Församrådet ägde
rum under tiden 20 februari – 12 april 2006. Inkomna yttranden har sammanställts i särskild
församrådsredogörelse. Församrådsmöte har även hållits den 8 mars 2006.

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
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435
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Ett förslag till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 18 maj – 7 augusti 2009 enligt beslut i
kommunstyrelsen §29/2009-04-02. Inkomna yttranden har sammanställts i särskild
samrådsredogörelse. Ett samrådsmöte har hållits den 8 juni 2009. I enlighet med kommunstyrelsens
planeringsutskotts beslut §11/2014-02-20 har förslaget till detaljplan varit utställd. Utställning nr 1
genomfördes under tiden den 3 mars – 31 mars 2014. Inkomna synpunkter och ändringar av
planförslaget framgår av utlåtandet efter utställningen, daterat 2014-05-26.
Planförslaget togs upp i kommunstyrelsen 2014-06-12 för beslut om att överlämna planförslaget till
kommunfullmäktige för antagande med undantag för del av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och
-4: 601. Kommunstyrelsen beslutade enligt §50/ 2014-06-12 att återremittera ärendet till
planeringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats.
Tidigare revideringar och ändringar av planförslaget framgår av utlåtandet efter den första utställningen,
daterat 2014-05-26. I ett tillägg till detta utlåtande efter den första utställningen, daterat 2017-10-18,
framgår de ändringar som utförts efter återremissen, 2014-06-12.
I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut § 41/2017-10-18 har planförslaget ställts ut
en andra gång under tiden den 22 november- 19 december 2017. Inkomna synpunkter och ändringar
som utförts efter utställning nr 2 framgår av utlåtandet efter den andra utställningen, daterat 2018-0523. De ändringar som utförts framgår på s. 76-78.
Kommunstyrelsen godkände enligt § 68/ 2018-06-07, utlåtandet efter den andra utställningen och
föreslog kommunfullmäktige att anta planförslaget. Förslaget till detaljplan för Resarö mitt
återremitterades därefter av kommunfullmäktige den 18 juni 2018 med begäran om nya utställningar
och att en prövning ska ske av effekterna av en uppdelning av planen i två delar.
Den fortsatta processen för detaljplanen för Resarö mitt behandlades den § 105/ 2019-09-12 i
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen noterade då till protokollet att förvaltningen som ett led i
behandlingen av återremissen av Resarö mitt gör bedömningen att fördelarna med att gå fram med en
hel plan är så starka att planen ej bör delas.
I ett tillägg till utlåtandet efter den andra utställningen, daterat 2019-10-23, anges de förändringar av
planförslaget som utförts efter behandlingen i kommunstyrelsen den 7 juni och återremissen i
kommunfullmäktige den 18 juni 2018. De ändringar som föreslogs inför antagandet i
kommunfullmäktige, 2019-12-09, framgår av den första delen av tillägg till utlåtande efter den andra
utställningen på s. 3-4.
Planförslaget behandlades i kommunstyrelsens planeringsutskott den 2019-11-13 och därefter i
kommunstyrelsen vid sammanträdet 2019-11-21, där planförslaget godkändes för antagande i
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige antog planförslaget enligt § 78/ 2019-12-09. Planförslaget
överklagades därefter.
Mark- och miljödomstolen upphävde den 2 juni antagandebeslutet för förslaget till detaljplan för Resarö
mitt enligt mål nr P74-20. Domstolen anser att skälig hänsyn inte tagits till befintliga
fastighetsförhållanden och att del av planen inte går att genomföra på grund av planbestämmelse om
minsta fastighetsstorlek. Efter upphävandet av antagandebeslutet har mindre ändringar utförts.
Ändringarna berör främst planbestämmelser för minsta fastighetsstorlek. De ändringar som föreslås har
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inte bedömts vara obetydliga därför har berörda av ändringarna underrättats och fått möjlighet att yttra
sig. Inkomna yttranden i samband med underrättelsen och de ändringar av detaljplanen som föreslås
inför antagande nr 2 framgår av del 2 av tillägg till utlåtande efter den andra utställningen, daterat 202010-01. Föreslagna ändringar framgår på s. 11.
Planförslaget överensstämmer med riktlinjerna i kommunens översiktsplan 2030 och fördjupad
översiktsplan för Resarö (antagen 1993-09-27). Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära
någon betydande miljöpåverkan som kräver en miljökonsekvensbeskrivning.
Planarbetet finansieras genom planavgift i samband med att bygglov söks.

Bakgrund
APU beslöt §320/2001-12-03 att planeringen för Resarö skulle påbörjas. Ett förslag till program för Norra
Resarö arbetades fram och samråd skedde om detta under år 2002. Inkomna yttranden framgår av
särskild programsamrådsredogörelse. Programmets riktlinjer är inarbetade i detaljplaneförslaget.
Etappindelningen för planläggningen anpassades ursprungligen till utbyggnadsetapperna för vatten och
spillvatten. Vissa mindre justeringar har gjorts av gränserna mellan etapperna.
Enligt kommunens översiktsplan, Vaxholm 2030 (antagen den 16 december 2013) anges för Resarö mitt
bl.a. att området ska detaljplaneläggas i syfte att underlätta för permanentboende med bibehållen
bebyggelsekaraktär, ny GC-väg längs Överbyvägen, förbättrad trafikmiljö och reglering av byggrätter
samt möjlighet till ny bebyggelse väster om Resarö skola. Området kring Resarö mitt anges som
strategiskt bra läge för utveckling av samhällsservice och verksamheter för boende på Resarö.
I fördjupad översiktsplan för Resarö (antagen i september 1993) anges som övergripande målsättning
att acceptera och underlätta den pågående omvandlingen från fritids- till permanentboende och att en
god boendemiljö ska skapas med bibehållande av ursprunglig bebyggelsemiljö och känsla av skärgårdsö.
För området i Resarö mitt anges bland annat att i anslutning till befintlig butik och skola föreslås ett
område för ytterligare servicefunktioner.
Planförslaget överensstämmer med riktlinjerna i kommunens översiktsplan 2030 och fördjupad
översiktsplan för Resarö (antagen 1993-09-27). Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära
någon betydande miljöpåverkan som kräver en miljökonsekvensbeskrivning.

Ärendebeskrivning
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslutade i §166/2004-12-01 att
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för Överbyvägen.
Planuppdraget utvidgades därefter till att omfatta även bebyggelsen runt korsningen av Resarövägen
och Överbyvägen.
Enligt beslut i APU §10/2006-02-01 har församråd skett om skiss för ny bebyggelse. Församrådet ägde
rum under tiden 20 februari – 12 april 2006. Inkomna yttranden har sammanställts i särskild
församrådsredogörelse. Församrådsmöte har även hållits den 8 mars 2006.
Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 18 maj – 7 augusti 2009 enligt beslut i
kommunstyrelsen §29/2009-04-02. Inkomna yttranden har sammanställts i särskild
samrådsredogörelse, daterad 2014-02-20. Ett samrådsmöte har hållits den 8 juni 2009.
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I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut §11/2014-02-20 har förslaget till detaljplan
varit utställd. Utställningen genomfördes under tiden den 3 mars – 31 mars 2014. Inkomna synpunkter
och ändringar framgår av utlåtandet efter utställningen, daterat 2014-05-26. Efter den första
utställningen utfördes revideringar av planförslaget som framgår av utställningsutlåtandet.
Det framkom i ett sent skede att markförhållandena i en del av planområdet söder om Överbyvägen
kräver speciella åtgärder vad gäller grundläggningen enligt en geoteknisk utredning som utförts av
Tyréns AB, maj 2014. Med dagens teknik går det att bebygga marken men kostnaderna för
grundläggning kommer att bli exceptionellt höga bl a med hänsyn till den utnyttjandegrad som föreslås i
planen. I samband med att planförslaget togs upp i kommunstyrelsens planeringsutskott 2014-05-27 för
beslut om att föreslå kommunstyrelsen att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för
antagande undantogs den berörda marken från antagande. Det gäller delar av fastigheterna Ytterby
4:411, 4:594 och 4:601.
Planförslaget togs upp i kommunstyrelsen 2014-06-12 för beslut om att överlämna planförslaget till
kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsen beslutade enligt §50/2014-06-12 att
återremittera ärendet till planeringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats.
Efter återremissen har alternativa lägen för busshållplatser studerats. Utöver detta har möten hållits
mellan fastighetsägarna till Ytterby 4:173 och kommunen angående planläggningen av fastigheten
Ytterby 4:173. Fastigheten föreslogs vid utställningen i mars 2014 för småindustri och centrumändamål
(JC).
Tidigare revideringar och ändringar av planförslaget framgår av utlåtandet efter utställning nr 1, daterat
2014-05-26. I ett tillägg till detta utlåtande, daterat 2017-10-18, framgår de revideringar och ändringar
som utförts av planförslaget efter återremissen, 2014-06-12. I planförslaget har planområdet ändrats
med hänsyn till den utförda geotekniska utredningen, så att delar av de berörda fastigheterna har
utgått. I planförslaget har även markanvändningen ändrats för fastigheten Ytterby 4:173 söder om
Överbyvägen till BCDS, bostäder, centrum, vård samt skola och förskola. Del av fastigheten norr om
Överbyvägen föreslås som allmän plats, L-VÄG.
I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut § 41/2017-10-18 har planförslaget ställts ut
på nytt, utställning nr 2, på grund av ändring av planområdet med hänsyn till utförd geoteknisk
utredning och ändring av markanvändningen för fastigheten Ytterby 4:173 från JC, småindustri.
Revidering av planförslaget föreslås ske efter utställning nr 2. Fastighetsägare till en fastighet har
underrättats om detta. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande efter utställning nr 2,
daterat 2018-05-23. De ändringar som utförts efter den andra utställningen framgår av utlåtandet på s.
76- 78.
Kommunstyrelsen godkände enligt § 68/ 2018-06-07, utlåtandet efter den andra utställningen och
föreslog kommunfullmäktige att anta planförslaget. Förslaget till detaljplan för Resarö mitt
återremitterades därefter av kommunfullmäktige den 18 juni 2018 med begäran om nya utställningar
och att en prövning ska ske av effekterna av en uppdelning av planen i två delar.
Förvaltningen har efter återremissen analyserat konsekvenserna av en uppdelning av planen i två delar
samt haft samråd med både myndigheter, sakägare och politiska företrädare. Analysen har gett för
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handen att en uppdelning av planen skulle ge både stora tidsförseningar såväl som ekonomiskt ökade
kostnader.
Den fortsatta processen för detaljplanen för Resarö mitt behandlades den § 105/ 2019-09-12 i
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen noterade då till protokollet att förvaltningen som ett led i
behandlingen av återremissen av Resarö mitt gör bedömningen att fördelarna med att gå fram med en
hel plan är så starka att planen ej bör delas.
Resaröbor inbjöds till ett informationsmöte 2019-08-26 för förankring om den reviderade planen efter
utställning nr 2 och de fyra poster som föreslås ändras inför antagande.
I del 1 av ett tillägg till utlåtandet efter den andra utställningen, daterat 2019-10-23, anges de
förändringar av planförslaget som utförts efter behandlingen i kommunstyrelsen den 7 juni och
återremissen i kommunfullmäktige den 18 juni 2018. De ändringar som utförts har inte bedömts vara
obetydliga därför har berörda av ändringarna underrättats och fått möjlighet att yttra sig. Inkomna
yttranden i samband med underrättelsen och föreslagna ändringar efter återremissen i
kommunfullmäktige i juni 2018 framgår av tillägget till utlåtande efter den andra utställningen.
Ändringarna framgår på s. 3-4.
Planförslaget behandlades i kommunstyrelsens planeringsutskott den 2019-11-13 och därefter i
kommunstyrelsen vid sammanträdet 2019-11-21, där planförslaget godkändes för antagande i
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige antog planförslaget enligt § 78/ 2019-12-09. Planförslaget
överklagades därefter.
Mark- och miljödomstolen upphävde den 2 juni antagandebeslutet för förslaget till detaljplan för Resarö
mitt enligt mål nr P 74-20. Domstolen anser att skälig hänsyn inte tagits till befintliga
fastighetsförhållanden och att del av planen inte går att genomföra på grund av planbestämmelse om
minsta fastighetsstorlek.
Efter upphävandet av antagandebeslutet har mindre ändringar av planförslaget utförts. Ändringarna
berör främst planbestämmelser för minsta fastighetsstorlek. De ändringar som föreslås har inte
bedömts vara obetydliga därför har berörda av ändringarna underrättats och fått möjlighet att yttra sig.
Inkomna yttranden i samband med underrättelsen och de ändringar av detaljplanen som föreslås inför
antagande nr 2 framgår av del 2 av tillägg till utlåtande efter den andra utställningen, daterat 2020-1001. Föreslagna ändringar framgår på s. 11.

Bedömning
Kommunen har gjort den bedömningen att det finns behov av att pågående skol- och
förskoleverksamhet utökas och att nya bostäder byggs samt att möjlighet ges till centrumverksamheter i
den centrala delen av Resarö. Behov finns även av att förbättra trafiksäkerheten i området genom bl.a.
en trafiklösning med cirkulationsplats i korsningen Överbyvägen/Ytterbyvägen/Resarövägen, en
förbättrad gång- och cykelväg vid Resarö skola, flyttad angöring för bilar till skolan och Resarö kapell
samt en gång- och cykelväg på den norra sidan utmed Överbyvägen som ansluter mot befintlig gångoch cykelväg längs Överbyvägen och Resarövägen.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som kräver en
miljökonsekvensbeskrivning.
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Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har tre målområden: Livsmiljö, Kvalité och Ekonomi. Detaljplanen för Resarö mitt,
kommer när den är genomförd att bidra till att stärka alla tre målområden. Genom utbyggnad av skola/
förskola och centrumverksamheter samt genom att förbättra trafiksäkerheten stärks målområdena
Livsmiljö och Kvalité. Detaljplanen för Resarö mitt kommer även att ge kommunen exploateringsintäkter
när mark för bostadsbebyggelse kan säljas, vilket bidrar till målområde ekonomi.

Finansiering
Intäkter för nedlagt arbete kommer att tas ut via planavgifter som debiteras i samband med att bygglov
beslutas.

Förslagets konsekvenser
Om detaljplaneförslaget för Resarö mitt genomförs innebär det att trafiksäkerheten förbättras i
området och att gång- och cykelväg kan byggas utmed hela Överbyvägen. Det innebär även att nya
bostäder och centrumverksamheter kan byggas samt att skol- och förskoleverksamheten kan utökas i
den centrala delen av Resarö.

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, 2020-10-01
2. Plankarta för Resarö mitt, Dp 382, 2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-18, rev 2018-05-23,
rev 2019-10-23, rev 2020-10-01, del 1 och del 2
3. Planbeskrivning för Resarö mitt, Dp 382, 2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-18 , rev 201805-23, rev 2019-10-23, rev 2020-10-01
4. Genomförandebeskrivning för Resarö mitt, Dp 382, 2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-1018, rev. 2018-05-23, rev 2019-10-23, rev 2020-10-01
5. Tillägg till utlåtande efter utställning nr 2, Del 2, 2020-10-01
6. Tillägg till utlåtande efter utställning nr 2, Del 1, 2019-10-23
7. Utlåtande efter utställning nr 2, 2018-05-23
8. Tillägg till utlåtande efter utställning nr 1, 2017-10-18
9. Utlåtande efter utställning nr 1, 2014-05-26

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Paula Sund, stadsbyggnadsförvaltningen
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VAXHOLMS STAD
Stadsbyggnadsförvaltningen

ANTAGANDEHANDLING 2
2014-02-20, rev.2014-05-16,
rev. 2017-10-18, rev. 2018-05-23,
rev. 2019-10-23, rev. 2020-10-01

Änr KS 2004/10012.214

Förslag till
Detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl.
Resarö mitt och Överbyvägen,
Vaxholms stad, Stockholms län
Dp 382

PLANBESKRIVNING

Karta från program för norra Resarö. Planområdet för etapp 7 är justerat efter programsamrådet.

HANDLINGAR

Detaljplanen består av:
- Plankarta med bestämmelser
Till detaljplanen hör följande handlingar:
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning

PLANENS SYFTE OCH
HUVUDDRAG
Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär och att reglera byggrätter samt ge möjlighet till
ny bostadsbebyggelse. Planens syfte är även att området i framtiden ska
kunna användas för skola, handel, service och liknande verksamheter
genom att skapa förutsättningar för bebyggelse för olika lokala samhällsfunktioner i området.
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Den nya bebyggelsens gestaltning ska upplevas som småskalig och på
så sätt knyta an till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön på
norra Resarö. Samtidigt kräver bebyggelse för skola, service och handel större ytor för att vara flexibla och funktionella. Småskalighet kan
uppnås genom att visuellt bryta ner större byggnader i mindre volymer
som separata, vinklade volymer eller förskjutna i djup- och sidled. Målsättningen är att skapa ett småskaligt och varierat intryck genom bebyggelsens utformning, materialval och färgsättning med inspiration
från Vaxholms skärgårdsbebyggelse.
Kapellet är ett kyrkligt kulturminne och en byggnad som ger området
karaktär. Med hänsyn till kapellet ska de mest centrala byggnaderna,
utformas med en nockhöjd om 8 m respektive högst 9,5 meter och med
träfasader samt med en färgsättning och kulörer som harmonierar med
kapellet. Slamfärg bör väljas för träfasader.
Ny bebyggelse i övrigt ska anpassas till omgivningen vad gäller färgsättning och material i denna del av norra Resarö. Målsättningen med
detta är att bibehålla den ursprungliga bebyggelsekaraktären och känslan av skärgårdsö.
Planen medger viss tillbyggnad till befintlig livsmedelsbutik och en
större yta för parkering till butiken. Gestaltningen av butiken ska ges en
karaktär som upplevs som lanthandel genom utformning, materialval
och färgsättning. Nockhöjden för butiken ska vara högst 8,0 meter.
Skyltningen bör vara sparsam.
Pågående skol- och förskoleverksamhet bekräftas och utökas även igenom förhållande till gällande detaljplaner. Nordväst om Resarö skola
föreslås nya bostäder och möjlighet till skol- och förskoleverksamhet. I
planen föreslås bostäder, vård-, skol- och centrumverksamhet på fastigheten Ytterby 4:173 som tidigare använts för entreprenadverksamhet. I
planen föreslås även bostäder, vård-, skol- och centrumverksamhet på
fastigheter utmed Överbyvägen. På fastigheter vid Lillvägen norr om
Överbyvägen föreslås bostäder, vård- och centrumverksamhet.
Vid Resarövägens korsning med Överbyvägen och Ytterbyvägen föreslås en cirkulationsplats och Ytterbyvägens södra del föreslås justeras
i läge för att möta denna. Utmed Överbyvägen föreslås en gång- och
cykelväg på den norra sidan som ansluter mot befintlig gång- och cykelväg längs Överbyvägen och Resarövägen. Befintliga parkeringsytor
norr om kapellet och vid Resarövägen föreslås utökas för att möjliggöra
ytterligare parkering.
Detaljplanen reglerar byggrätter, fastighetsindelning samt utformning
av byggnader.
För detta detaljplaneområde föreslås kommunalt huvudmannaskap eftersom det omfattar större allmänna vägar, där kommunen eller staten
idag är huvudman och väghållare.

MILJÖBEDÖMNING/
MKB

Inför att förslag till detaljplan upprättas ska en bedömning göras om
planen kommer att medföra betydande miljöpåverkan (EG-direktiv
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2001/42, införlivad i svensk lag 2005-07-01). Behovsbedömningen har
gjorts utifrån bedömningskriterierna i Bilaga 4 till förordningen om
MKB 1998:905.
Planförslaget innebär en förtätning av befintliga kvarter med bostäder
och komplettering av befintliga verksamheter. Marken är i huvudsak tidigare ianspråktagen och ligger i anslutning till befintlig busshållplats
vilket ger goda förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning. Planen ger
också möjlighet att bygga ut gång- och cykelväg utmed Överbyvägen,
vilket förbättrar trafiksäkerheten i området betydligt.
Stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad gör bedömningen att en
miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) enligt miljöbalken inte behövs för planen. Orsakerna är att planen inte medför någon ändrad markanvändning till skillnad från situationen idag. Planen ger möjlighet till styrning av bebyggelse och fastighetsbildning och möjliggör komplettering med bostäder i småhus
såsom till exempel radhus eller mindre flerbostadsvillor som idag inte
finns i området. Länsstyrelsen har meddelat vid plansamrådet att Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte
torde innebära betydande miljöpåverkan.

PLANDATA
Läge

Planområdet, som ligger centralt på norra Resarö, är den sjunde etappen i planläggningen av norra Resarö (se översiktskartan på sid 1).
Planområdet omfattar Överbyvägen i nordväst, området vid Resarö
skola i väster, Resarövägen och området närmast Resarövägen i öster
samt området vid livsmedelsbutiken och Lillvägen i norr. Etappindelningen för planläggningen, och därmed indelningen i lämpliga planområden, anpassades ursprungligen till utbyggnadsetapperna för vatten
och spillvatten. Vissa mindre justeringar har gjorts av gränserna mellan
etapperna.

Areal

Planområdets areal är ca 13,0 ha.

Markägoförhållanden

Vaxholms kommun äger större delen av marken inom planområdet,
som innefattar skolfastigheterna (Ytterby 4:289, 4:686 och 4:176), fastigheterna med livsmedelsbutik (Ytterby 4:597 och 4:598), parkeringen
öster om kapellet, marken med dagens bussvändslinga vid butikstomten
(Ytterby 4:483) samt Resarövägen och marken öster därom. Kommunen äger även fastigheterna Ytterby 4:181 och 4:767 vid Lillvägen, del
av marken för GC-vägen utmed Överbyvägen samt Ytterby 4:172 och
4:174. Kommunen äger även Ytterby 4:594 och 4:601 som till mindre
delar ingår i planområdet söder om Överbyvägen samt del av marken
för Överbyvägen, Resarövägen och Ytterbyvägen.
Vaxholms församling äger fastigheten med kapellet, Ytterby 4:175.
Övrig mark är i privat ägo.
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Kommunens markinnehav

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

Ny översiktsplan har antagits av kommunfullmäktige i december 2013.
I denna anges för Resarö mitt bl a att området ska detaljplaneläggas i
syfte att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär, ny GC-väg längs Överbyvägen, förbättrad trafikmiljö och reglering av byggrätter samt möjlighet till ny bebyggelse väster om Resarö
skola. Området kring Resarö mitt anges som strategiskt bra läge för utveckling av samhällsservice och verksamheter för boende på Resarö.
Resarö – Kulturhistoriska miljöer, rapport 1992:5 Stockholms läns museum, är en kulturhistorisk utredning av bebyggelsen på Resarö. I denna görs en historisk översikt och kulturhistoriskt intressanta områden
avgränsas.
Fördjupad översiktsplan för Resarö, antagen i september 1993, har
som övergripande målsättning att acceptera och underlätta den pågående omvandlingen från fritids- till permanentboende och att en god boendemiljö ska skapas med bibehållande av ursprunglig bebyggelsemiljö
och känsla av skärgårdsö. Den anger vidare att tomtstorlek mindre än
1500 kvm endast i undantagsfall ska tillåtas, att vägnätet behöver förbättras, att möjligheter till verksamheter bör ges och att service ska
byggas ut. Dessutom anges att mark som idag är allmäntillgänglig ska
bibehållas i största möjliga utsträckning och att stora sammanhängande
grönområden ska bibehållas orörda. För området i Resarö mitt anges bl
a att i anslutning till befintlig butik och skola föreslås ett område för ytterligare servicefunktioner.
Miljöprogram för Resarö antogs i samband med den fördjupade översiktsplanen för Resarö 1993. Programmet anger riktlinjer för om-, tilloch nybyggnader, fastighetsbildning och åtgärder som berör vägar och
obebyggd mark. En klassificering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse redovisas även. Miljöprogrammets riktlinjer och gjorda kulturhistoriska bedömningar har arbetats in i detaljplanen.
Planförslaget överensstämmer med riktlinjerna i översiktsplanen antagen år 2013-12-16 och den fördjupade översiktsplanen för Resarö antagen 1993-09-27.
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Utifrån framförda synpunkter om huvudmannaskapet har kommunstyrelsens planerings- och arbetsutskott (APU) beslutat förorda att huvudmannaskapet för vägarna ska vara enskilt, §54/2004-03-17. Då vägarna
inom denna etapp utgörs av vägar som redan har kommunalt eller statligt huvudmannaskap föreslås detta kvarstå.
Riksintressen

Planområdet omfattas inte av något riksintresse.

Detaljplaner

Delar av planområdet omfattas av detaljplan 284, fastställd 1980-04-08.
Mindre delar av planområdet omfattas av detaljplan 231, fastställd
1971-11-29; detaljplan 322 lagakraftvunnen 1991-07-08; samt detaljplan 379, lagakraftvunnen 2007-03-08. Detaljplanen för Resarö mitt ersätter de delar av ovannämnda detaljplaner som ingår i planområdet.
Avstyckningsplanen 321 fastställd 1933-01-28 upphävs även inom
planområdet. Delar av planområdet är inte tidigare planlagt.
Planområdet gränsar till detaljplan 358, lagakraftvunnen 2008-03-27;
detaljplan 359, lagakraftvunnen 1999-07-01; och detaljplan 376, lagakraftvunnen 2007-02-21.

Program

APU beslöt §320/2001-12-03 att planeringen för Resarö skulle påbörjas. Ett förslag till program för Norra Resarö arbetades fram och samråd skedde om detta under år 2002. APU godkände programsamrådsredogörelsen §47/2003-03-26.
Programmets riktlinjer är inarbetade i detaljplaneförslaget.
Som underlag i beslut kring programmet för norra Resarö beslutade arbets- och planeringsutskottet att en studie skulle göras för att förtydliga
och utveckla programmets beskrivning av områdets karaktärsdrag för
att ge en enhetlig syn på bebyggelsen. ”Studier av bebyggelsekaraktären inom norra Resarö togs fram 2003-06-05 som underlag för detaljplaneringen av området och för att användas vid bygglovgivning. Studien redovisar riktlinjer för sex olika delområden. Av dessa delområden
ingår de bebyggda delarna av planområdet för Resarö mitt i ”Samhället”. För ”Samhället” anges att friare utformning är möjlig men att
byggnader ska ansluta i material och färgsättning till de äldre delarna
på Resarö. Riktlinjerna har inarbetats i detaljplanen.
APU beslutade §138/2003-06-05 att godkänna Studier av bebyggelsekaraktären för norra Resarö att ha som riktlinje vid kommande detaljplanering och vid bygglovgivning i väntan på detaljplaneläggning. Under år 2003 gjordes en aktualisering av klassificeringen av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.

Konsekvenser av förslaget

Planområdet för Resarö mitt är redan idag ianspråktaget för bebyggelse
och viss förtätning kommer att ske, dels genom avstyckning och dels
genom byggnation på kommunens mark.
Längs Överbyvägen anläggs en separat gång- och cykelbana utmed den
norra sidan. Dessutom omdanas Resarövägen och dess möte med Överbyvägen/Ytterbyvägen där en cirkulationsplats anläggs. Åtgärderna
kommer att öka trafiksäkerheten i området vilket har efterfrågats.
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Föreslagen bebyggelse i anslutning till Resarö våtmark planeras utanför
träsket i första hand på fast mark och bedöms därför inte påverka våtmarken negativt. Det är av stor vikt att dagvattnet så långt möjligt omhändertas inom respektive fastighet för att inte påverka vattennivåerna i
Resarö våtmark.
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 miljöbalken avseende natur- och kulturvärden i kustnära områden berörs ej.

Miljökvalitetsnormer

Vid planering ska kommunen och myndigheter säkerställa vissa
miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens 5 kap. Miljökvalitetsnormer
meddelas av regeringen och är föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt som behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön.
För närvarande finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft bl a för kväveoxid, svaveldioxid, bly, kolmonoxid, ozon samt partiklar i utomhusluft. Biltrafiken är den största källan till luftföroreningar.
Enligt Stockholms- och Uppsala läns Luftvårdsförbund är luftkvaliteten
i Vaxholm god och inga normer överskrids. Kommunen har få utsläppskällor och förhållandevis begränsad trafik inte minst på lokala
gator i stadskärnan.
Föreslagen bebyggelse har ingen påverkan på gällande luftkvalitetsnormer. Bebyggelsen är placerad i kollektivtrafiknära läge vilket minskar
behovet av att använda egen bil. När Resarö omvandlas till åretruntbebyggelse med ett begränsat tillskott av nya fastigheter kommer trafikarbetet att förändras. Detta bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids för Resarö i sin helhet. Föreslagna åtgärder i
detaljplanen förmodas öka kollektivtrafikresandet vilket befrämjar luftkvaliteten:
Ett ökat boende i området ger ett förbättrat underlag för kollektivtrafiken vilket kan bidra till en förbättrad kollektivtrafikservice. De åtgärder
som föreslås för vägnätet i området syftar till att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Detta kan bidra till en ökad kollektivtrafikanvändning till exempel genom att föräldrar inte behöver skjutsa sina barn till skola och fritidssysselsättningar. Inom området föreslås
utökade områden för parkering samt cykelparkering vilket också förbättrar förutsättningarna för kollektivtrafikresenärerna.
Planförslaget strävar efter en trafiksäker miljö, vilket kan bidra till ett
minskat bilanvändande. Planen innebär att pågående markanvändning
bekräftas. Ytterligare bostäder tillkommer i direkt anslutning till befintlig bebyggelse.
Vattenmyndigheten har den 16 dec 2016 beslutat om miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 1 § miljöbalken och 4 kap 8 § förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
Idag rinner majoriteten av dagvattnet inom planområdet via dikessystem till Resarö våtmark eller Överby våtmark och sedan vidare ut i
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Överbyfjärden eller till Kodjupet. Överbyfjärdens och Kodjupets ekologiska status har klassats som måttlig.
Miljökvalitetsnormen för båda vattenförekomster är att god ekologisk
status ska uppnås till år 2027. Den kemiska statusen utan överallt överskridande ämnen är klassad som god. Kvalitetskravet är att vattenförekomsterna ska bibehålla god kemisk status med undantag, mindre
stränga krav, för bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar.
Miljöproblemen i Överbyfjärden och Kodjupet utgörs främst av övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen samt miljögifter. Planen
kommer att innebära en marginell ökning av utsläpp av föroreningar
men medger dock inte sådan förändring av användning och utnyttjande
att föroreningsgraden på det dagvatten som lämnar planområdet bedöms
påverkas. Anslutningen av spillvatten till det allmänna spillvattennätet
innebär redan en minskad belastning på yt- och grundvatten. Genom
LOD-lösningar för den planerade bebyggelsen och användande av befintliga våtmarker som reningsanläggningar bedöms utsläppen från dagvatten inte påverkas.
Planens genomförande bedöms inte innebära att miljökvalitetsnormerna
för vatten kan komma att överskridas.

Övriga beslut

Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott, APU, beslutade 2001-06-05 att inriktningen för Resaröplaneringen skall vara att
upprätta detaljplaner för stora delar av Resarö. Vidare bestämdes att
spillvattenanslutning av dessa delar ska ske genom överföring till Margretelunds reningsverk och att projektering och utbyggnad av vatten
och spillvatten skulle påbörjas snarast.
APU uppdrog enligt §166/2004-12-01 åt stadsbyggnadsförvaltningen
att upprätta detaljplan för Resarö mitt och Överbyvägen. APU har därefter genom §10/2006-02-01 givit förvaltningen i uppdrag att samråda
om en skiss för ny bebyggelse innan ett planförslag upprättas. Skissen
tillsammans med förutsättningar för bebyggelse, beskrivning av bebyggelseförslaget, tidplan etc sammanställdes i en handling som under tiden 20 februari– 12 april 2006 var föremål för ett församråd. Inkomna
yttranden under församrådet har sammanställts i särskild församrådsredogörelse. Efter genomfört församråd beslutade kommunstyrelsen under §52/2007-03-29 att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att återuppta detaljplanearbetet. I samband med utarbetande av planförslaget
har möten hållits bland annat med Resarö samrådsgrupp.
Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 18 maj –
7 augusti 2009 enligt beslut i kommunstyrelsen §29/2009-04-02. Inkomna yttranden har sammanställts i särskild samrådsredogörelse. Ett
samrådsmöte har hållits den 8 juni 2009.
Efter samrådstiden har informationsmöte om planeringen av Resarö
mitt hållits 2013-09-24 med berörda fastighetsägare. Minnesanteckningar från mötet finns. Möte har även skett med Resarö plangrupp.
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Planförslag för Resarö mitt har tidigare varit ute på utställning under tiden februari- mars 2014. Inkomna yttranden har sammanställts i ett särskilt utställningsutlåtande som godkändes av kommunstyrelsens planeringsutskott §32/ 2014-05-27.
Efter utställningen har planförslaget återremitterats till planeringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats enligt beslut i kommunstyrelsen § 50/2014-06-12.
Planförslag för Resarö mitt har varit ute på en förnyad utställning, nr 2,
under tiden november- december 2017 enligt beslut av kommunstyrelsens planeringsutskott §41/ 2017-10-18. Ett tillägg till utlåtandet från
den första utställningen godkändes även av kommunstyrelsens planeringsutskott vid sammanträdet den 18 oktober. Inkomna yttranden efter
den andra utställningen och föreslagna ändringar av detaljplanen framgår av särskilt utställningsutlåtande, daterat 2018-05-23.
Planförslaget behandlades i kommunstyrelsens planeringsutskott den
2018-05-23 och därefter i kommunstyrelsen vid sammanträdet 201806-07, där planförslaget godkändes för antagande i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade om återremiss för planförslaget,
§44/ 2018-06-18, med begäran om nya utställningar och att en prövning ska ske av effekterna av en uppdelning av detaljplanen i två delar.
I kommunstyrelsen 2019-09-12 behandlas den fortsatta processen för
Dp 382 för Resarö mitt. Kommunstyrelsen noterar till protokollet att
förvaltningen som ett led i behandlingen av återremissen av Resarö mitt
gör bedömningen att fördelarna med att gå fram med en hel plan är så
starka att planen ej bör delas.
Efter återremissen i kommunfullmäktige, 2018-06-18, har planförslaget
ändrats. Ändringarna framgår av ett tillägg till utställningsutlåtandet efter utställning nr 2, daterat 2019-10-23. Ändringarna berörde i huvudsak:
• Illustration enligt trafikskiss för avlämningsplats för skolbarn och
busshållplats på Överbyvägen.
• Sänkt högsta tillåtna nockhöjd för ett område med markanvändningen, C, centrumverksamhet.
• Ändrad markanvändning för område nordväst om Resarö skola till
både bostäder och skola.
Planförslaget behandlades i kommunstyrelsens planeringsutskott den
2019-11-13 och därefter i kommunstyrelsen vid sammanträdet 201911-21, där planförslaget godkändes för antagande i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige antog planförslaget § 78/ 2019-12-09.
Planförslaget överklagades därefter.
Mark- och miljödomstolen upphävde den 2 juni antagandebeslutet för
förslaget till detaljplan för Resarö mitt enligt mål nr P74-20. Domstolen
anser att skälig hänsyn inte tagits till befintliga fastighetsförhållanden
och att del av planen inte går att genomföra på grund av planbestämmelse om minsta fastighetsstorlek. Efter upphävandet av antagandebeslutet har ändringar av planförslaget utförts. Ändringarna anges i del 2
av tillägg till utställningsutlåtandet efter utställning nr 2, daterat 202010-01.
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Ändringarna berör i huvudsak:
 Införande av ny planbestämmelse, e9, för minsta fastighetsstorlek
för friliggande en- och tvåbostadshus för befintliga fastigheter med
mindre fastighetsstorlek än 1500 kvm. Det gäller fem fastigheter.
 Införande av ny planbestämmelse, e8, för största tillåtna byggnadsarea för befintliga huvudbyggnader som överskrider byggrätten enligt planbestämmelsen, e1. Det gäller tre fastigheter.
Planen handläggs med normalt förfarande enligt plan och bygglagen,
PBL 1987:10.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation

Naturen är typisk för innerskärgården med branta bergknallar och däremellan flackare partier. Bergen är tallbevuxna medan de lägre partierna
har lövskogskaraktär. I direkt anslutning till planområdet, väster om
höjdpartierna kring Resarö skola och söder om Överbyvägen, där marknivån är lägre, finns Resarö våtmark. Risk för höga vattenstånd föreligger och bör beaktas vid planering och anläggning av bebyggelse.
I området vid Resarö mitt finns befintliga träd och befintlig vegetation
bl a vid dagens bussvändslinga vid Ytterbystrandsvägen och parkeringen vid kapellet. Dessa ska så långt möjligt sparas vid utbyggnaden av
cirkulationsplatsen, gång- och cykelvägar samt parkeringar. Plantering
kan även behövas utmed gång- och cykelvägar. Parkeringar bör även
delas upp i mindre ytor med planteringar.
På fastigheten med kapellet (Ytterby 4:175) finns även en del träd och
vegetation främst i norra delen mot parkeringen vid Överbyvägen och
mot fastigheten Ytterby 4:174. Utanför kapelltomten på fastigheten Ytterby 4:174, där finns även träd och en berghäll som avses sparas. Detta
redovisas på plankartan som prickmark, där byggnad inte får uppföras.
Områdena kring Överbyvägen i väster utgörs av beteshagar och jordbruksmark. Längst västerut vid bussvändplanen vid Överbyvägen ligger Överby våtmark som är en tillrinningsplats för dagvattnet i omkringliggande områden och för delar av planområdet.

Markföroreningar

På fastigheten Ytterby 4:173 för ”Resarö propellertjänst”, kan markföroreningar finnas. I samband med ändrad markanvändning ska markundersökning genomföras och erforderliga åtgärder vidtas. Föroreningshalter ska generellt understiga Naturvårdsverkets generella riktvärden
för känslig markanvändning. Undersökning och åtgärder ska utföras i
samråd med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsmyndighet
(SRMH).
Miljöteknisk markundersökning har utförts för fastigheten Ytterby
4:173 av ÅF Infrastructure AB, april 2017 som bekostas av verksamhetsutövaren. Av utredningen framgår sammanfattningsvis att PCB och
tennorganiska föreningar påvisas i jord strax utanför verkstadsportarna
till byggnaden i halter som motiverar åtgärd i samband med omvandling
av markanvändningen till känslig markanvändning (KM).
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Av utredningen framgår följande rekommendationer:
1. Vid ändrad markanvändning till KM bör PCB-föroreningens utbredning och även tennorganiska föreningar avgränsas och saneras.
2. Kompletterande grundvattenprov rekommenderas i befintligt grundvattenrör med avseende på TBT-föreningar.
3. Avgränsning och sanering av förekommande föroreningar ska utföras
i samband med rivning av byggnader och installationer på fastigheten.

Geoteknik

Berggrunden på Resarö består av gnejs, gnejsgranit och grönsten som
delvis är överlagrat av morän och grus och i de lägre partierna av leror.
Planområdet har i huvudsak goda grundläggningsförhållanden.
Vissa partier är dock låglänta med sämre grundläggningsförhållanden.
Det gäller området söder om Överbyvägen vid Resarö våtmark. Val av
grundläggningsmetod vid husbygge bör föregås av geoteknisk utredning.
Översiktlig geoteknisk utredning finns utförd för fastigheten Ytterby
4:594 vid Resarö våtmark av Alfred Orrje 1985-02-13. Här redovisas
dåliga grundförhållanden i det låglänta partiet närmast våtmarken.
Länsstyrelsen beslutade 1992-09-30 att godkänna utfyllnad på del av
fastigheten Ytterby 4:594. Denna del av fastigheten Ytterby 4:594 ligger utanför planområdet.
En geoteknisk utredning har utförts av Tyréns AB, maj 2014, för området söder om Överbyvägen med delar av fastigheterna Ytterby 4:411,
4:594 och 4:601. Den visar att jordlagren i detta område utgörs av 0-4
m torv och dy/gyttja samt 0- 10 m lera på friktionsjord. Rekommendationer i utredningen är att grundläggning av byggnaderna ska ske med
slagpålar och att dränering av marken inte får ske under befintlig marknivå. Färdig golvnivå behöver ligga ca 1 m högre än dräneringen, vilket innebär att markytan behöver höjas ca 1 m i området invid byggnaderna. Uppfyllnader kommer att medföra sättningar om inga åtgärder
vidtas. På grund av detta behöver marken förstärkas inom området genom kalkcementpelare och markstabilisering. Med dagens teknik går
det att bebygga marken men kostnaderna för grundläggning blir exceptionellt höga. Dessa delar av fastigheterna Ytterby 4:594, 4:601 och
4:411, som tidigare ingick, ingår därför inte i planområdet.

Radon

Planområdet är klassat som område med låg- och normalrisk för markradon. Nya byggnader som uppförs ska klara gällande gränsvärden för
radon.

Fornlämningar

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om fornlämning
skulle påträffas ska anmälan om detta ske till Länsstyrelsen.

Bebyggelseområden
Bostäder mm

Bebyggelsen kring de centrala delarna är från senare hälften av 1900talet. Skolan, förskolorna och kapellet uppfördes under 1980-talet medan livsmedelsbutiken tillkom något tidigare. Ett fåtal bostadsfastigheter finns inom planområdet.
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Huvuddelen av övrig bebyggelse har tillkommit under 1930-talet och
framåt och är ursprungligen avsedd för fritidsboende. En förändring
mot permanentboende pågår.
Bostadsbebyggelsen inom samhället karaktäriseras av mindre tomter
med varierad placering och utformning av bostadshus. Området har i
övrigt en lummig och lantlig karaktär.

Översiktlig indelning i karaktärsområden

Planbestämmelserna för bebyggelsens utformning har syftet att nya
byggnader ska kunna infogas i den befintliga miljön med tillbörlig hänsyn tagen till denna.
Inom planområdet regleras antalet fastigheter som får finnas genom beteckningen, e2, högsta antal fastigheter, för flertalet fastigheter. Det innebär att fler fastigheter inte får bildas än vad som framgår av bestämmelsen.
Inom planområdet finns idag 7 fastigheter som är bebyggda med bostadshus. Fyra fastigheter ligger norr om Överbyvägen, varav en är en
del av Ytterby 4:411. För dessa fyra fastigheter med markanvändningen, B, bostäder och för en fastighet med markanvändningen, BC, bostäder och centrum, söder om Överbyvägen anges befintligt antal fastigheter genom beteckningen e2. För tre bostadsfastigheter med markanvändningen BC, bostäder och centrum, vid Lillvägen regleras antalet fastigheter genom att minsta fastighetsstorlek anges med beteckningen, e9.
Minsta fastighetsstorlek är vald så att fler fastigheter inte kan bildas.
Detta gäller fastigheterna Ytterby 4:179, 4:353 och 4:624.
Minsta fastighetsstorlek är 1500 m2 för fastigheter för friliggande enoch tvåbostadshus, vilket gäller för befintliga bostadsfastigheter och
vid ny- och ombildning av bostadsfastigheter. Både den återstående delen av fastigheten och den nybildade delen får inte vara mindre än 1500
kvm. För fem befintliga bostadsfastigheter anges mindre minsta fastighetstorlek genom planbestämmelsen, e9. Det gäller fastigheterna YtterDp 382 Resarö mitt och Överbyvägen, Planbeskrivning
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by 4:434 och 4:397 som berörs av inlösen av mark för allmän plats och
därmed blir mindre än 1500 kvm samt Ytterby 4:179, 4:353 och 4:624
som är mindre än 1500 kvm. Fastigheten Ytterby 4:353 bedöms inte
kunna bilda en självständig bostadsfastighet på grund av för liten areal
utan behöver sammanläggas eller fastighetsregleras med närliggande
fastighet för att uppnå minsta fastighetsstorlek enligt e9. Fastigheten i
sin nuvarande form med arealen 357 kvm är bildad för väg och allmänt
ändamål år 1971.
För flera av de fastigheter där bostäder, centrum-, vård och skolverksamhet (fastigheter med markanvändningen BCDS, BCD, BS) möjliggörs delning genom beteckningen, e2, högsta antal fastigheter. För dessa fastigheter medges även tredimensionell fastighetsbildning (3D) för
separata ändamål utöver högsta antal fastigheter, dock inte för bostadsändamål.
3D-fastighetsbildning innebär att fastigheter kan avgränsas i höjd- och
djupled så att till exempel olika våningsplan med skilda ändamål inom
samma byggnad kan ligga på egna fastigheter och därmed ha olika ägare. Bildande av 3D-fastigheter kan t ex ske för kontor eller handelslokaler som finns i bottenvåningen på ett bostadshus.
Planförslaget medger att nya bostäder i småhus/villor eller mindre flerbostadsvillor kan tillkomma inom fastigheterna Ytterby 4:181 och
4:767 vid Lillvägen. Detta gäller även Ytterby 4:179, 4:624 söder om
Lillvägen samt Ytterby 4:701 söder om Överbyvägen. Dessa fastigheter
som ligger mer centralt inom planområdet vid Överbyvägen och Lillvägen betecknas som BC, bostäder och centrum, i planförslaget. Det ger
även möjlighet till att använda marken för verksamheter av olika slag
som t ex handel och service förutom bostäder. För fastigheterna Ytterby 4:181 och 4:767 möjliggörs även vårdverksamhet (BCD). Med markanvändningen, D, vård avses här t ex äldrevård, barnavård och vårdboende.
För fastigheterna med beteckningen BCDS medges förutom bostäder
och verksamheter även markanvändning för vårdverksamhet och skolverksamhet, både förskola och skola. Detta gäller fastigheterna Ytterby
4:172 och 4:174 som idag används för skoländamål (förskolor). Detta
gäller även fastigheten Ytterby 4:173 som tidigare använts för entreprenadverksamhet. För Ytterby 4:176 som används som förskola anges, S,
vilket ger möjlighet till skola och förskola.
Beteckningen BS, bostäder, skola och förskola gäller för området nordväst om Resarö skola på del av fastigheterna Ytterby 4:289, 4:294,
4:594 och 4:601. Här anges även att sammanbyggda en- och tvåbostadshus kan uppföras t ex parhus, radhus och kedjehus genom bestämmelsen, p1, som möjliggör att huvudbyggnad och/ eller komplementbyggnad kan uppföras i gräns mellan fastigheter. Högsta antal fastigheter som kan bildas inom området är 30 st.
Beteckningen B i planförslaget medger markanvändningen bostäder.
Detta gäller de befintliga bostadsfastigheterna norr om Överbyvägen
(Ytterby 4:171, 4:434, 4:397 och del av 4:411). I planen medges även
för B, bostäder, att mindre icke störande verksamheter om högst 60
kvm bruttoarea får inrymmas i del av bostad eller ett uthus. Det kan
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t ex gälla läkarmottagning, tandläkarpraktik, kontor, frisersalong,
konstnärsateljé mm med ett fåtal personal och där verksamheten inte
alstrar störande ljud, ljus eller trafik.

Exempel på mindre flerfamiljsvilla i Täby

Planförslaget anger generellt att kvartersmark intill vägarna lämnas fria
från byggnader. En zon om 6 meter anges utmed mindre vägar och 10
meter utmed större vägar som inte får bebyggas med bostäder, dels av
buller- och trafiksäkerhetsskäl, dels för att bibehålla möjligheten att låta
växtlighet och träd forma vägkaraktären. Detta redovisas på plankartan
som prickmark, byggnad får inte uppföras. Prickmark redovisas även i
fastighetsgräns mot omgivande bebyggelse före fastigheterna Ytterby
4:181 och 4:767.
Generellt bör bostadshus placeras indragna på tomten samt uthus och
garage placeras och utformas så att de inte ger ett dominerande intryck
från vägsidan. I planförslaget anges att minsta avstånd från fastighetsgräns för placering av byggnader är 4 m, där prickmark inte redovisas.
För komplementbyggnader till friliggande huvudbyggnader för bostadsändamål anges att minsta avstånd från fastighetsgräns är 2 m, där
prickmark inte redovisas. I område med beteckningen, p1, medges dock
sammanbyggda hus i fastighetsgräns.
Planförslaget anger en byggrätt på plankartan för en- och tvåbostadshus
genom beteckningen, e1, som är anpassad för permanentboende i villabebyggelse: minst 120 m2 och högst 160 m2 byggnadsarea för huvudbyggnad, dock högst 8 procent av fastighetens areal så att huvudbyggnadens storlek ska följa fastighetens storlek. Största byggnadsarea för
komplementbyggnader, såsom garage/carport och uthus, är totalt högst
4 procent av fastighetens landareal dock högst 80 m2. Arean ska fördelas på minst två byggnader varav den största får vara högst 50 m2. Detta
gäller de befintliga bostadsfastigheterna (B) norr om Överbyvägen och
även bostadsfastigheterna (BC) som ligger norr om butikstomten. För
tre fastigheter anges dock huvudbyggnadens faktiska byggnadsarea på
plankartan genom beteckningen, e8. Det gäller huvudbyggnaderna på
fastigheterna Ytterby 4:397, 4:179 och 4:624, i övrigt gäller e1.
Beteckningen, B, bostäder anges även för en mindre del av fastigheten
Överby 29:51, söder om körbanan för Överbyvägen, i västra delen av
planområdet.
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För de fastigheter där gruppbyggda småhus alternativt mindre flerbostadsvillor och centrumverksamheter möjliggörs (BC, BCD, BCDS och
BS), anges en byggnadsarea i m2 som 20% av fastighetens areal för huvudbyggnader respektive uthus/garage/ komplementbyggnader genom
beteckningen, e3, på plankartan. Detta gäller dock inte fastigheterna Ytterby 4:172, 4:173 och 4:174 samt tomten för livsmedelsbutik (Ytterby
4:483, 4:597-598). För fastigheten med skol- och förskoleverksamhet
(S) öster om Resarövägen och fastigheten för centrumverksamhet (C)
väster om Resarövägen anges även som byggrätt, e3. För fastigheten Ytterby 4:172 anges beteckningen, e6, som innebär en sammanlagd byggnadsarea i m2 som 25% av fastighetens areal. För Ytterby 4:173 anges
byggrätten som beteckningen, e5, som innebär en sammanlagd bruttoarea i m2 om 1750 m2. För fastigheten Ytterby 4:174 anges byggrätten
med beteckningen, e7, som innebär en sammanlagd byggnadsarea i m2
som 40% av fastighetens areal. För tomten för livsmedelsbutik (Ytterby
4:483, 4:597-598) anges byggrätten som e4, största sammanlagda byggnadsarean är 1000 kvm.
Huvudbyggnader/ byggnader inom planområdet kan uppföras i två våningar, då nockhöjden är högst 9,5 meter. Tvåvåningsbyggnader är
lämpliga i området, dels för att möjliggöra tillräckligt stor boendeyta utan att ta upp för stor del av tomtytan, dels för att få en reslig karaktär på
bebyggelsen. Där terrängen så medger kan en våning utföras som suterrängvåning. För garage och uthus är högsta nockhöjd 4,5 meter. För fastigheterna Ytterby 4:173 och 4:174 som ligger centralt, nära korsningen
Överbyvägen/ Resarövägen, och norr om kapellet anges nockhöjden
som +17,5 m över nollplanet i höjdsystemet RH 2000 vilket medger en
nockhöjd av 9,5 m. Detta ger möjlighet att uppföra byggnader med
verksamheter som butiker, kontor i bottenvåningen och en våning med
bostäder. För fastigheterna Ytterby 4:597-598 och 4:483 för centrumändamål, C, anges dock högsta nockhöjden till 8 meter, se vidare under
rubriken ”Service”.
I utformningsbestämmelse anges att ”måttet från taknock till takfot
får vara högst hälften av byggnadens höjd mätt från överkant sockel på
fasadritning”. I skissen nedan är a = måttet från taknock till takfot och b
= höjden mätt från överkant sockel till taknock. Bestämmelsens avsikt
är att byggnader med dominerande takformer inte ska tillkomma i området.

Äldre bostadshus är ofta smalare än moderna hus och byggnadens
bredd påverkar takets storlek. Äldre bostadshus har även ofta ett synligt
fasadparti mellan fönster och tak, jämför fotot nedan där måttet a bedöms vara ca hälften av måttet b.
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Kulturhistoriskt intressanta
miljöer

Hela norra Resarö har ett kulturhistoriskt värde och omfattas av
3 kap PBL. Detta innebär att byggnader, som är särskilt värdefulla från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller
som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, inte får förvanskas. I detta planområde finns inga bostadsbyggnader med särskilt kulturhistoriskt värde.

Verksamhetsområden

Norr om skolområdet bedrivs entreprenadverksamhet på fastigheten
Ytterby 4:173, som delas av Överbyvägen. På den södra sidan finns en
maskinpark medan det på norra sidan om vägen finns ett mindre område som fungerar som upplagsplats för sand/grus med mera. Området
norr om Överbyvägen föreslås i planen ändras till allmän plats, lokalväg.
För den södra delen av fastigheten Ytterby 4:173 anges i planen BCDS.
Här medges förutom bostäder och centrumverksamheter även markanvändning för vårdverksamhet och skolverksamhet, både förskola och
skola. Se även under rubriken Bostäder mm.

Service

Inom området finns flera förskolor, Resarö skola med årskurs 1-6, kapell och en livsmedelsbutik. För övrig service hänvisas till centrala
Vaxholm.
Kapellet på fastigheten Ytterby 4:175 är ett kyrkligt kulturminne enligt
4 kap 4§ kulturmiljölagen (KML). Det omfattas därför av tillståndsplikt
vad gäller åtgärder på byggnaden och kyrkotomten.
Detaljplanen bekräftar pågående verksamheter men medger även viss
utökning. För livsmedelsbutiken och kapellet anges beteckningen C,
centrumverksamhet och för Resarö skola S, skola och förskola liksom
för förskolorna. För fastigheterna med befintliga förskolor ges även
möjlighet till bostäder, vård och centrumverksamhet. Detta gäller fastigheterna Ytterby 4:172 och 4:174 söder om Överbyvägen. För Ytterby 4:176 ges endast möjlighet till skolverksamhet. Möjlighet till skolverksamhet förutom bostäder ges även för området nordväst om Resarö
skola, på del av fastigheterna Ytterby 4:289, 4:294, 4:594 och 4:601 .
Fastigheten Ytterby 4:598, där det idag finns en livsmedelsbutik, föreslås i planen även i fortsättningen användas för verksamheter som
lanthandel genom beteckningen, C, centrum. Detta gäller även fastigheterna Ytterby 4:597 och 4:483 som gränsar till butiksfastigheten.
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Som byggrätt anges sammanlagt 1000 kvm byggnadsarea, genom beteckningen, e4, och som högsta nockhöjd + 16,0 meter över nollplanet i
höjdsystemet RH 2000, vilket medger en högsta nockhöjd av 8,0 meter.
Tillgänglighet

I planområdets flackare delar är möjligheterna goda att få full tillgänglighet med bil fram till bostadshusens entréer. För de bergigare partierna kan svårigheter uppkomma att få full tillgänglighet. Önskvärt är att
tillgänglighetskravet inte ska behöva stå tillbaka för kraven på bibehållandet av områdets karaktär. Denna fråga behöver därför särskilt uppmärksammas vid bygglovhanteringen för att om möjligt undvika onödiga sprängningar eller uppfyllnader.

Barnperspektiv

En ”Utredning om barns skolvägar m.m” genomfördes april-juli 2004
av WSP samhällsbyggnad. Syftet med denna utredning var att ta reda
på hur barn som går i Resarö skola och bor på norra Resarö tar sig till
skolan och rör sig på fritiden samt vad de tyckte om vägmiljön. Utifrån
denna inventering genomfördes en analys där resultatet ställdes mot
förslaget till trafikstruktur som finns i programmet för norra Resarö
samt i förslag till detaljplaner. De sträckor där barnen gick mest hade
alla antingen gång- och cykelväg, gångbana eller var föreslagna som
gårdsgator. Problem som barnen angav var bl a sträckor där bilarna kör
för fort, att det är trångt med plats för bilar, gående och cyklister att
samsas på samt att gång- och cykelbanor saknas.
Befolkningen på Resarö har ökat sedan utredningen om barns skolvägar har utförts. Främst har en förtätning av befintliga områden skett vilket medför ökade flöden längs vägarna på norra Resarö. De nya områden som byggts bedöms inte ge upphov till några betydande förändringar av gång- och cykelströmmar inom Resarö mitt. Vägnätet har inte
heller ändrats inom planområdet. Av detta skäl bedöms de förslag till
förbättring av vägmiljön som anges i utredningen fortfarande vara relevanta att ta hänsyn till vid planeringen av Resarö mitt.
I Resarö mitt föreslås gång- och cykelvägen byggas ut längs hela Överbyvägen med hänsyn till trafiksäkerhet och barns skolvägar. Avlämningsytor för att lämna och hämta skolbarn vid Resarö skola redovisas
även i detaljplanen. Den trafiklösning som föreslås med cirkulationsplats kommer även att sänka hastigheten vid det mest trafikerade övergångsstället vid livsmedelsbutiken. I samband med utbyggnaden av
gång- och cykelvägen kommer även att studeras åtgärder vid övergångsställen där många barn passerar som t ex vid bollplanen och badet.
Planen bedöms få positiva konsekvenser ur ett barnperspektiv främst
genom de åtgärder som planeras för att barn ska kunna röra sig trafiksäkert på gång- och cykelbanor utmed Överbyvägen och Resarövägen inom planområdet. Inom skolområdet kommer transporter till skolan eller
trafik till kapellet inte längre att behöva ske över skolgården. Friytor för
skolbarnen möjliggörs även genom att ca 50 kvm per barn avsätts som
skolgård. Resarö skola har idag ca 450 elever. Planområdet omgärdas
även av naturområden väster om Resarö skola vilket ger möjlighet till
rekreation och lek.

Skyddsrum

Planområdet ingår inte i skyddsrumsområde.
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Friytor

Mark som idag är allmänt tillgänglig, med undantag för de delar där
nya tomter tillskapas, avsätts i detaljplanen som allmän platsmark, med
beteckningen NATUR, naturområde. Det gäller området väster om Resarö skola. Ett mindre område öster om Resarövägen anges som
PARK, parkområde.

Trafik

I programmet anges trafiksystemet för Norra Resarö med indelning av
vägarna i klasser. Hastigheten inom större delen av norra Resarö förutsätts vara högst 30 km/tim. Trafiksystemet innebär att vägnätet bibehålls som idag.

Översiktlig trafikstruktur enligt detaljplaneprogrammet för norra Resarö

Staten är idag genom Trafikverket väghållare för Resarövägen, Ytterbyvägen och Överbyvägen. Vaxholms stad ska ta över huvudmannaskapet och väghållaransvaret för Överbyvägen i samband med att aktuell detaljplan för Resarö mitt och Överbyvägen vinner laga kraft.
Korsningen Resarövägen-Överbyvägen-Ytterbyvägen föreslås byggas
om med en cirkulationsplats och befintliga busshållplatser flyttas. På
plankartan anges vilken funktion de olika vägarna har. För Resarövägen inklusive cirkulationsplats anges H-VÄG, trafik mellan områden
(huvudväg). På plankartan illustreras tänkt utformning med den nya
rondellen i korsningen Resarövägen-Överbyvägen-Ytterbyvägen. Övergångsställen föreslås vid cirkulationsplatsen. Vid Resarö skola på den
västra sidan av Resarövägen föreslås busshållplats och avlämningsficka
för lämning och hämtning av skolbarn. På parkeringen öster om Resarövägen föreslås även avlämningsyta för lämning och hämtning av
skolbarn. Busshållplats föreslås även anordnas längs Överbyvägen i
riktningen mot Överby i närheten av livsmedelsbutiken. Ytterligare
busshållplats kan även anordnas vid fotbollsplanen vid Överbyvägen.
Som underlag för trafiklösningen i Resarö mitt har ett flertal utredningar utförts. Bland dessa utredningar kan nämnas:
 Trafiknätsanalys, 1999-11-25, för Vaxö och Resarö som innebar en
klassificering av gatunätet som utförts på uppdrag av Tekniska utskottet och med Vägverket som medsponsor.
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Förslag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid Resarö skola,
2002- 10-10, Carl Bro Intelligent Solutions som beskriver åtgärdsförslag för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten till Resarö
skola och dess verksamheter.
Norra Resarö, utredning om barns skolvägar m m, 2004-07-05,
WSP Samhällsbyggnad.

I samrådsförslaget till detaljplan för Resarö mitt, maj 2009- redovisades 2 alternativ för trafiklösning: cirkulationsplats med slopad
bussvändslinga samt alternativ med bibehållen bussvändslinga vid livsmedelsbutiken.
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade efter samrådet för planförslaget för Resarö mitt, § 10 /2010-03-10, att uppdra åt tekniska enheten att förprojektera trafiklösningen och busshållplatsernas lokalisering med inriktning cirkulationsplats i samråd med vägverket och SL.
Trafikstudie utfördes därefter av Tyréns AB på uppdrag av kommunen i
samarbete med Trafikverket och SL. Trafikstudien behandlade trafiklösning med cirkulationsplats, busshållplatsernas läge och funktion samt
parkeringar och möjlighet till avlämning/ upphämtning vid skolan. Flera
alternativ prövades. Två alternativ redovisades: A dagens busshållplats
tas bort och cirkulationsplats anläggs samt B dagens bussvändslinga
kvar och cirkulationsplats anläggs. Med de utredningar som tagits fram
som underlag utförde MarkTema AB, 2011-02-16, en lösning för trafiken. Denna trafiklösning har därefter kompletterats och justerats av
MarkTema AB, 2019-08-09, bl a angående avlämning/ upphämtning
vid skolan och busshållplatser. Trafiklösningen illustreras på plankartan. Se även illustration nedan.

Illustration över förslag till trafiklösning för Resarö mitt, MarkTema AB, 201908-09
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I planen föreslås Överbyvägen som L-VÄG, lokaltrafik, med kommunen som huvudman. Delar av Överbyvägen ligger idag på privat tomtmark. I genomförandebeskrivningen redovisas de fastigheter som idag
nyttjas som allmän väg med staten som väghållare. I planen möjliggörs
även breddning av vägområdet för att öka vägstandarden och trafiksäkerheten till en körbanebredd av 7,0 meter. Breddningen av Överbyvägen föreslås ske på den södra sidan med hänsyn till utbyggd gång- och
cykelväg på norra sidan av Överbyvägen. Utmed Överbyvägen kan viss
släntanpassning krävas i samband med utbyggnad av gång- och cykelvägen. Utmed livsmedelsbutiken kan även viss släntanpassning bli aktuell, vilket betecknas med z på plankartan.
Gång- och cykelvägar

På den västra sidan av Resarövägen vid Resarö skola bekräftas även
den befintliga gång- och cykelvägen som anges som GC-VÄG, gångoch cykelväg i planen. Idag är denna väg även tillfart för transporter
med bil till Resarö skola och till kapellet, som tas bort och ersätts med
en annan mer trafiksäker lösning. Gång- och cykelvägstunneln anges i
planen som GC-tunnel, tunnel för gång- och cykeltrafik.
Utmed Överbyvägen, från bussvändslingan i väster till den föreslagna
cirkulationsplatsen i området föreslås en gång- och cykelväg på Överbyvägens norra sida. Gång- och cykelvägen är idag utbyggd från livsmedelsbutiken till Överbyslingans korsning med Överbyvägen. Gångoch cykelvägen ska ansluta mot befintlig gång- och cykelväg utmed
Resarövägen.
I anslutning till livsmedelsbutiken och parkeringen kan cykelparkering
ordnas. Cykelparkering ska även anordnas vid busshållplatser och parkeringar.

Trafiksäkerhet

För att förbättra trafiksäkerheten ger planen möjligheter för åtgärder på
Resarövägen och Överbyvägen bl a cirkulationsplats samt för Överbyvägen en fortsättning av gång- och cykelvägen och en breddning av
körbanan för att åstadkomma en god standard för busstrafik. Föreslagen
gång- och cykelväg längs Överbyvägen bedöms öka trafiksäkerheten
väsentligt liksom föreslagen lösning för avlämning/upphämtning av
skolbarn vid Resarö skola.

Parkering

All parkering för fastigheternas behov förutsätts ske inom respektive
fastighet. Som planbestämmelse anges att all biluppställning/ parkering
ska ske inom egen fastighet.
Enligt parkeringsnormen för Vaxholms stad (antagen av kommunfullmäktige, § 77/ 2014) ska två parkeringsplatser 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 reserverade för rörelsehindrade.
Två områden som idag används för bland annat parkering för skolpersonal säkerställs som parkering i detaljplaneförslaget och möjlighet ges
att utöka dem något. Områdena anges på plankartan som kvartersmark
för parkering, P. Detta gäller del av fastigheten Ytterby 4:289 öster om
Resarövägen samt del av denna fastighet väster om Resarövägen. För
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parkeringarna möjliggörs i planen separata in- och utfarter. På plankartan illustreras möjliga antal p-platser. P-platser illustreras även för livsmedelsbutiken på fastigheten Ytterby 4:483 för kundparkering och på
Ytterby 4: 597 för personalparkering samt varutransporter. För livsmedelsbutiken med beteckningen, C, centrum, avses en fastighet bildas av
fastigheterna Ytterby 4:597-598 och 4:483.
Kollektivtrafik

Buss trafikerar idag Överbyvägen och ansluter vid Engarn till övriga
busslinjer mellan Vaxholm och Stockholm. Dessutom finns direktbuss
som trafikerar sträckan Överby-Tekniska Högskolan. Bussvändslingan
öster om livsmedelsbutiken ersätts med hållplatser utmed Resarövägen
respektive Överbyvägen. På plankartan illustreras hållplatsen vid Resarö skola. Utformningen av busshållplatser ska ske enligt riktlinjerna i
Ribuss.
Cirkulationsplatsen ska utformas med tillräcklig radie för buss. Breddning av Överbyvägen möjliggörs i planen till en körbanebredd av 7,0
meter som innebär god standard för busstrafik.

Tillfart till fastighet

Ett antal bostadsfastigheter har idag infart från Överbyvägen. För att
minimera antalet utfarter mot Överbyvägen och korsningar med gångoch cykelbanan bör nya utfarter om möjligt samlas eller vändas mot lokalvägar. Utfartsförbud anges i planen utmed fastigheterna Ytterby
4:397 och 4:171 på norra sidan av Överbyvägen och utmed Ytterby
4:483, 4:597 och 4:598 vid livsmedelsbutiken. På den södra sidan av
Överbyvägen anges utfartsförbud utmed Ytterby 4:172, delar av Ytterby 4:173 och 4:174 samt utmed del av Resarövägen vid Resarö skola
och parkeringen. På den norra sidan av Resarövägen anges utfartsförbud utmed Ytterby 4:176 som ligger nära den föreslagna cirkulationsplatsen.
Tillfart för varutransporter till skolan föreslås ske från ny väg som föreslås kunna byggas från Överbyvägen. Denna väg föreslås även som
tillfart för de föreslagna nya bostäderna och skolverksamheten nordväst
om Resarö skola. Vägen föreslås som gemensamhetsanläggning i planen. Transporterna till skolan idag sker över skolgården via väg från
parkeringen vid kapellet. Resarö kapell har även tillfart från denna väg.
I planen möjliggörs för att öka trafiksäkerheten ny infart för kapellet
via den södra delen av parkeringen vid kapellet vilket illustreras på
plankartan.
Tillfart till fastigheterna Ytterby 4:597-598 och 4:483 med befintlig
livsmedelsbutik föreslås kunna ske från Lillvägen respektive Ytterbystrandsvägen. Varutransporter föreslås kunna ske från Lillvägen och för
kunder från Ytterbystrandsvägen. För fastigheterna norr om Lillvägen
(Ytterby 4:181 och 4:767) avses tillfart ske från Lillvägen och Krokvägen. Från Krokvägen finns även möjlighet till infart via väg som föreslås som gemensamhetsanläggning i planen. Denna väg utgör även
tillfart till fastigheten Ytterby 4:298. Möjlighet finns även att lösa tillfarten till Ytterby 4:298 genom servitut för väg över Ytterby 4:767.

Störningar

Det finns en förordning till miljöbalken med (2015:216) för trafikbuller
utomhus vid bostadsbyggnader som antogs år 2015, som sedan har ändrats år 2017. Förordningen ska tillämpas på mål och ärenden som på-
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börjats från och med 2 januari 2015. Då planuppdrag för detaljplanen
för Resarö mitt gavs tidigare tillämpas inte förordningen i detta ärende.
Riksdagen har år 1997 angivit riktvärden för trafikbuller i infrastrukturpropositionen 1996/1997:53. Dessa riktvärden ska normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse.
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.
Nu aktuellt planområde bedöms inte beröras av externt industribuller.
då befintlig småindustriverksamhet på fastigheten Ytterby 4:173 avses
avvecklas.
Avsteg från ovan rekommenderade riktvärden för buller avses inte göras i planen. Bostäder och uteplatser ska genom lämplig placering och
utformning utformas så att avsteg från riktvärden för ekvivalentnivå utomhus inte behöver göras med hänsyn till vägtrafikbuller.
Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten

Området är anslutet till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Delar av planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde.
Allmänna vatten- och spillvattenledningar har i huvudsak förlagts inom
allmän platsmark. Där ledningar är förlagda till tomtmark säkras området med u, marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar på plankartan. För området med nya bostäder nordväst om skolan föreslås gemensamhetsanläggning för vatten och spillvatten bildas.
Försörjning med vatten för brandsläckning har säkerställts i samband
med utbyggnad av vatten och spillvatten. Inom planområdet avses konventionellt brandpostsystem utföras.
I planen har en pumpstation för spillvatten som ligger norr om Överbyvägen tagits med som E, teknisk anläggning. Den ligger idag på område som betecknas NATUR inom detaljplan för Överby 29:53 m fl, Dp
379. Tillfart till pumpstationen sker via väg inom Dp 379.
I planen finns även en ventilkammare för vatten på parkeringen mittemot Resarö skola. Denna redovisas som E, teknisk anläggning på
plankartan.

Dagvatten

Planområdet ingår inte i verksamhetsområde för dagvatten.
För planområdet har dagvattenutredning utförts av Sweco
Environment AB, december 2013. Planområdet breder ut sig i sidled
västerut, då Överbyvägen ingår i planen, och får då ett stort upptagningsområde av dagvatten. Planområdet har fyra recipienter; två våtmarker (Resarö och Överby våtmark) och två vattenförekomster (ÖverDp 382 Resarö mitt och Överbyvägen, Planbeskrivning
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byfjärden och Kodjupet). Resarö och Överby våtmark som angränsar
till planområdet tar redan idag emot vatten från befintlig bebyggelse i
området. Idag rinner det mesta av dagvattnet via dikessystem till antingen Resarö våtmark och Överbyfjärden eller till Kodjupet. Se karta nedan över avrinningsområden och flödesvägar inom planområdet.

Avrinningsområden och flödesvägar, dagvattenutredning 2013-12-19, Sweco Environment AB

Enligt utredningen kommer delar av planområdet att ha oförändrade flöden medan de delar där det föreslås nya bostäder kommer att få ökade
flöden. En viss ökning av föroreningar kommer även att ske. Efter utbyggnad av planområdet anges föroreningshalterna fortfarande ligga
med god marginal under rekommenderade riktvärden för de studerade
ämnena. Utredningen visar att två naturliga våtmarker redan idag fungerar som reningsanläggningar i området innan vattnet rinner vidare till
recipient.
Resarö våtmark som ligger väster om planområdet lämpar sig för rening av dagvatten och även för fördröjning, då området ligger i en lågpunkt. Fördröjningskapaciteten bestäms av utflödet från våtmarken och
möjlig dämningsnivå med hänsyn till Överbyvägen. Norr om Överbyvägen ligger Överby våtmark som också lämpar sig för fördröjning och
rening av dagvatten.
Inom planområdet föreslås dagvattenlösningar i form av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) för att minska och fördröja flödena från
tillkommande bostadsbebyggelse samt reducera den i viss mån ökade
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föroreningsbelastningen som annars når recipienterna (Resarö våtmark,
Överbyfjärden och Kodjupet). På plankartan anges som planbestämmelse, att dagvatten ska så långt möjligt infiltreras och fördröjas inom
respektive fastighet. Dagvattnet ska tas om hand lokalt på såväl tomtmark som på allmän platsmark. Dagvattenledningar kommer inte att
byggas ut.
På den egna fastigheten ska dagvattnet omhändertas lokalt för återföring till grundvattnet. Fördröjning ska så långt möjligt eftersträvas för
att inte öka flödet till Resarö våtmark och därmed risken för översvämning. Detta bedöms normalt kunna klaras genom takavvattning via
stuprörsutkastare med avledning till omgivande mark. Gröna tak kan
med fördel anläggas på bebyggelsen. Parkeringar kan förses med permeabla beläggningar som infiltrerar vatten så mycket som möjligt. Fördröjning av dagvatten kan även ske i magasin under marken. Där markförhållandena är ogynnsamma och markinfiltration inte kan genomföras kan t ex fördröjningsmagasin anläggas. I undantagsfall, t ex instängda tomter, kan överskottsvatten från fastigheterna avledas via vägdike
genom överenskommelser med väghållaren.
Dagvatten från vägar avleds via öppna diken till lägre liggande naturmark. Kortare kulverteringar kan bli nödvändiga. Avledningen av dagvattnet från vägområdet bör i största möjliga utsträckning ske så att infiltration/perkolation möjliggörs. Ett stort problem idag i området är dåligt skötta diken, trummor och brunnar. Många trummor som binder
samman diken är idag igensatta eller har begränsad kapacitet. Dikena
anses dock ha tillräcklig kapacitet för framtida exploatering och klimatförändringar men behöver rensas. Detta behöver ske årligen genom
återkommande underhåll av trummor, brunnar och diken för att översvämningar inte ska ske. I planen ingår Överbyvägen och korsningen
Överbyvägen/ Resarövägen/ Ytterbyvägen samt en mindre del av Resarövägen.
I korsningen Västerskogsvägen/ Krokvägen anges u1, marken ska vara
tillgänglig för dike för avledning av dagvatten på plankartan med hänsyn till ett befintligt dike som ligger inom fastigheten Ytterby 4:411.
El, tele

Två områden för transformatorstation föreslås, det ena öster om fastigheten Ytterby 4:171 och det andra söder om parkeringen vid Resarövägen. Dessa områden anges på plankartan med beteckningen E, teknisk
anläggning, liksom befintlig telestation väster om livsmedelsbutiken.
El- och teleledningar har i huvudsak förlagts inom allmän platsmark.
Där ledningar är förlagda till tomtmark säkras området med u, marken
ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar på plankartan.

Uppvärmning

Enskilda anläggningar förutsätts. För nya bostäder bör miljövänliga
lösningar väljas.

Avfall

Omhändertagande av avfall sker på konventionellt sätt genom hämtning för borttransport vid respektive fastighet. Matavfallsinsamling har
påbörjats under 2014. Återvinningsplats för papper, glas, metall med
mera finns inom planområdet vid livsmedelsbutiken. Det finns återvinningsstation vid bussvändslingan i Överby, i västra delen av planområdet.
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MEDVERKANDE
Underlag till planhandlingar vid samrådet har arbetats fram av WSP
Samhällsbyggnad i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen. Utställningshandlingar vid första och andra utställningen har arbetats fram
av stadsbyggnadsförvaltningen.
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kristina Henschen
Planchef

Paula Sund
Planarkitekt
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VAXHOLMS STAD
Stadsbyggnadsförvaltningen

ANTAGANDEHANDLING 2 Änr KS 2004/10012.214
2014-02-20, rev. 2014-05-16,
rev. 2017-10-18, rev. 2018-05-23,
rev. 2019-10-23, rev. 2020-10-01

Förslag till
Detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl.
Resarö mitt och Överbyvägen
Vaxholms stad, Stockholms län
Dp 382

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
_______________________________________________________________________________________

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan

Planarbetet bedrivs (i enlighet med den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) (1987:10)) med normalt planförfarande enligt
nedanstående tidplan. Tidplanen kan behöva ändras under arbetets gång.
Vintern 2014
Hösten 2017
Hösten 2019
Hösten 2020

Utställning nr 1
Utställning nr 2
Antagande nr 1
Antagande nr 2

När detaljplanen vunnit laga kraft kan bygglov beviljas enligt
detaljplanen efter eventuella nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder.
Genomförandetid

Genomförandetiden har satts till 5 år från och med den dag
planen vinner laga kraft. Den korta genomförandetiden motiveras av att planområdet till stora delar redan är bebyggt och
att de förändringar som förväntas ske med nya byggnader
och tillbyggnader förmodas ske under den föreslagna genomförandetiden.
Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har
fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada som denne
åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen
med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen finns ingen rätt till ersättning för de byggrätter som gått
förlorade.

Huvudmannaskap
Allmän plats

Kommunen föreslås i detaljplanen vara huvudman för allmänna platser såsom gator, park- och naturområden. Det innebär att kommunen efter genomförd fastighetsreglering i
enlighet med framtagen detaljplan kan iordningställa allmän-
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na platser allteftersom det behövs för genomförandet av detaljplanen.
Trafikverket är formellt väghållare för Överbyvägen, Ytterbyvägen och Resarövägen. Inom planområdet svarar kommunen för skötseln av Överbyvägen enligt avtal. Kommunen
är väghållare för gång- och cykelvägen som ligger utmed
Överbyvägen samt gång- och cykelvägstunneln under Resarövägen.
Vatten och spillvatten

Vaxholmsvatten AB är huvudman för vatten- och spillvattenförsörjningen. Inom planområdet ligger en huvudvattenledning som ägs av Vaxholmsvatten AB.

Dagvatten

I samband med att kommunen övertar väghållaransvaret för
Överbyvägen ifrån Trafikverket bör ett skötselprogram tas
fram för diken, brunnar och trummor utmed vägen. Privata
fastighetsägare har ansvaret för dagvattnet inom sina respektive fastigheter. Kommunen har ansvaret för dagvattnet inom
allmän plats och de områden som i detaljplanen anges som
Lokaltrafik (L-VÄG), Parkområde (PARK) och Naturområde (NATUR) samt gång- och cykelväg (GC-VÄG). Trafikverket har ansvaret för dagvattnet inom Resarövägen och det
som i detaljplanen benämns som Trafik mellan områden (HVÄG) och Resarö vägförening har ansvaret för dagvatten utanför detaljplanen inom sitt huvudmannaskapsområde.

Brandvatten

Konventionellt brandvattensystem avses för de delar av planområdet som ska bebyggas. Övriga delar av planområdet har
befintliga brandposter. I samband med genomförandet av detaljplanen kommer brandposternas placering att ses över.

El

E.ON Elnät Sverige AB är elnätsägare på Resarö och ansvarar för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av elnätet. Vid flytt av E.ON elnäts anläggningar/kablar så ska den
som begär ledningsflytt stå för flyttkostnaderna om inget annat föreskrivs i avtal eller lagstiftning.

Tele

Telia Sverige Net Fastigheter AB, TSNFAB Telia äger telestationen inom fastigheten Ytterby 4:597 och Telia Sonera
Sverige AB äger genom Skanova AB kablage och teleledningar samt ansvarar för utbyggnad och framtida drift och
underhåll av telenätet i området. Fastighetsägaren ansvarar
för anläggande och framtida drift av enskilda ledningar in till
det egna huset, det så kallade fastighetsnätet.
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AVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER

Trafikverket

Vaxholms stad och Trafikverket har träffat ett avtal för genomförande av åtgärder avseende del av Resarövägen och
som ska hanteras i det fortsatta arbetet. Innan detaljplanen antas ska kommunen och Trafikverket träffa ett tilläggsavtal
vars syfte är reglera Trafikverkets kostnader för att tillhandahålla en projektledare för de ombyggnationer som planeras
inom de vägar där Trafikverket är väghållare. Inför den fortsatta processen ska kommunen ta fram detaljerade handlingar
för de åtgärder som påverkar de allmänna vägarna och
vägområden där Trafikverket är väghållare. Handlingarna ska
godkännas av Trafikverket som sedan ska ligga till grund för
ett genomförandeavtal. Genomförandeavtalet ska reglera de
byggtekniska detaljerna, garantitider, trafikföring under
byggnadstiden med mera. De byggnadstekniska detaljerna får
endast omfatta marginella ändringar av Trafikverkets väg och
ska rymmas inom H-väg. I annat fall ska avstämning ske med
Trafikverket om behov av att ta fram vägplan.

Vaxholms församling

För att öka trafiksäkerheten utmed Resarövägen föreslår detaljplanen att Ytterby 4:175:s fastighetsgräns mot Resarövägen beläggs med utfartsförbud. Flytt av aktuell in- och utfart
samt eventuella ersättningsanspråk avses regleras i separat
överenskommelse och servitutsavtal mellan kommunen och
fastighetsägaren till Ytterby 4:175, Vaxholms församling, se
även under rubriken servitut.

E.ON Elnät Sverige AB

Avtal ska träffas mellan E.ON Elnät Sverige AB och Vaxholms stad om upplåtelse av mark för två nya transformatorstationer samtidigt som E.ON avträder tidigare ianspråktaget
område.

Fastighetsägaren till
Ytterby 4:173

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal
godkännas mellan fastighetsägaren till Ytterby 4:173 och
Vaxholms stad. Avtalet ska omfatta:
 byte av mark så att Kommunen blir ägare till den del
av Ytterby 4:173 som läggs ut som allmän plats (del
av Överbyvägen och område norr om Överbyvägen),
 fastighetsreglering för de delar som Ytterby 4:173 utökas med (del av Ytterby 4:172, 4:289 och 4:686),
 planläggning för BCDS, bostäder, centrum-, vårdoch skolverksamhet,
 reglering av upphörande av pågående småindustriverksamhet,
 reglering av ansvaret för sanering och kostnader för
exploatören av markföroreningar inom Ytterby
4:173.
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Kommunen avser att utbyggnaden av bostäder på kommunal
mark inom planområdet sker av extern exploatör via markanvisning. I program till markanvisning kommer förutsättningar
för och krav på utformning av mark och bebyggelse att anges.
Kommunen har sedan 2015-04-13, § 17 KF beslutade riktlinjer för markanvisningar.
ANSVARSFÖRDELNING

I en detaljplan ska anges vem som är huvudman för den allmänna platsmarken. I denna detaljplan föreslås kommunalt
huvudmannaskap. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmän plats (H-VÄG, LVÄG, PARK, NATUR och GC-VÄG). Trafikverket är fortsatt väghållare för de delar av Resarövägen, (H-VÄG), som
ligger inom detaljplanen. Respektive fastighetsägare ansvarar
för samtliga anläggningar inom respektive fastighet. Resarö
vägförening ansvarar för dagvattendike inom (u1).
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsgränser

Flera av fastigheterna inom planområdet bildades genom
ägostyckning år 1905. Det gör att det finns osäkerheter kring
var fastighetsgränserna går. För att bestämma exakt var fastighetsgränserna går kan erfordras att fastighetsägarna ansöker om fastighetsbestämning hos Lantmäteriet. I samband
med inlösen av mark för Överbyvägen behöver nya fastighetsgränser även mätas in.

Gemensamhetsanläggningar

En anläggning, t.ex. en väg eller VA-ledningar, som flera
fastigheter har behov av och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för fastigheterna kan inrättas som en
gemensamhetsanläggning av Lantmäteriet. Detta sker som en
anläggningsförrättning och förfarandet är reglerat i anläggningslagen, (AL). Vilka fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen/arna och de inbördes ansvarsförhållandena
avgörs inte av planen utan av Lantmäteriet genom en anläggningsförrättning vid planens genomförande. Genom anläggningsbeslut så meddelas vad anläggningen ska bestå av och
hur kostnaden för dess utförande respektive drift ska fördelas
mellan de fastigheter som har del i anläggningen. En samfällighetsförening bildas ofta i samband med anläggningsbeslut
för att förvalta marksamfälligheter och gemensamhetsanläggningar. En samfällighetsförening är en juridisk person.
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Detaljplanen ger fastighetsägarna möjlighet att bilda en gemensamhetsanläggning för tillfart till Ytterby 4:181 och Ytterby 4:298 över Ytterby 4:767. Detta återfinns markerat i
förslag till detaljplan med ett (g), det vill säga: "Marken ska
vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning”.
Till de nya bostäderna, skola och förskola inom del av Ytterby 4:289, 4:294, 4:594 och 4:601 nordväst om skolfastigheten samt för skolfastigheten Ytterby 4:686 och för Ytterby
4:172 samt Ytterby 4:173, finns möjlighet att bilda gemensamhetsanläggning för in- och utfartstrafik mot Överbyvägen
samt ledningar.
E.ON:s befintliga transformatorstation vid livsmedelsbutiken,
föreslås i ett nytt läge öster om Ytterby 4:171 på detaljplanen
markerad som (E) ”Teknisk anläggning” för att möjliggöra
god spänningskvalitet. Ytterligare en transformatorstation föreslås vid den östra parkeringen utmed Resarövägen.
I planen har en pumpstation för spillvatten som ligger norr
om Överbyvägen tagits med som E, teknisk anläggning. Den
ligger idag på område som betecknas NATUR inom detaljplan för Överby 29:53 m fl, Dp 379. Tillfart till pumpstationen sker i enlighet med Dp 379, Överby 29:53 m.fl.
Servitut
Fastigheten Ytterby 4:181 har idag ett avtalsservitut för
väg/utfart över Ytterby 4:188. Vid ändrad användning av Ytterby 4:181 kan finnas behov av att servitutet ändras eller
upphävs.
Detaljplanen ger möjlighet att bilda släntservitut på Ytterby
4:597. På detaljplanen markerad med (z) ”Marken ska vara
tillgänglig för vägslänt”.
Avtalsservitut för slänt för gång- och cykelvägen längs Överbyvägen ska bildas till förmån för Ytterby 4:349 och belastande Överby 29:49 och Överby 29:54 utanför planområdet.
I samband med att trafiksäkerheten höjs utmed Resarövägen
vid Resarö skola föreslås att befintlig in- och utfart flyttas för
fastigheten Ytterby 4:175 med Resarö kapell. Ny mer trafiksäker in-och utfart föreslås anordnas via befintlig parkering
ut mot Överbyvägen.
Vid behov inom planområdet ankommer det på respektive
fastighetsägare att i övrigt ta initiativ till bildande och ändring av servitut, oavsett om det gäller officialservitut, dvs
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servitut som bildats genom en lantmäteriförrättning, eller inskrivna avtalsservitut. Det kan dessutom finnas oinskrivna
avtalsservitut.
Fastighetsbildning

All fastighetsbildning avseende kvartersmark bekostas och
sker på initiativ av respektive fastighetsägare vilket för allmän plats innebär att kommunen svarar för ansökan hos Lantmäteriet. Inom planområdet får 3D fastighetsbildning ske för
separata ändamål dock inte för bostadsändamål. I samband
med bildande av 3D fastigheter behövs det generellt även rättigheter för servitut och gemensamhetsanläggningar. Exakt
hur förrättningen ska genomföras baseras på för vid tidpunkten framtagna aktuella ritningar.

Kvartersmark


För del av Ytterby 4:289, Ytterby 4:294, Ytterby
4:594 och Ytterby 4:601, föreslås att en fastighet bildas för bostäder och att mark för skoländamål överförs till skolfastigheten genom fastighetsreglering.
Istället för fastighetsreglering kan en eller flera fastigheter bildas för skola eller förskola. Fastigheten för
bostäder kan efter ansökan bilda fler fastigheter.



Del av Ytterby 4:176 överförs till förskoletomten Ytterby 4:177.



Del av Ytterby 4:294 och del av 4:289 överförs till
skolfastigheten Ytterby 4:686.



Totalt cirka 300 kvm av fastigheterna Ytterby 4:172,
Ytterby 4:289 och Ytterby 4:686 överförs till fastigheten Ytterby 4:173.



Del av Ytterby 4:349 överförs till fastigheten Ytterby
4:597.



Ytterby 4:483, Ytterby 4:597 och Ytterby 4:598 ska
sammanläggas och bilda en fastighet innan bygglov
kan ges.



Ytterby 4:353 behöver sammanläggas eller fastighetsregleras, exempelvis med angränsande fastighet
såsom Ytterby 4:179, 4:483 eller 4:598 för att uppnå
minsta fastighetsstorlek.

Avsikten är inte att skapa särskilda fastigheter för parkeringsplatserna (P). Syftet med att planlägga för parkering inom
kvartersmark är att möjliggöra och hantera olika parkeringsbehov.
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Allmän plats

All fastighetsbildning avseende allmän plats som kommunen
är huvudman för initieras och bekostas av kommunen.
Trafikverket har sedan tidigare vägrätt för Överbyvägen. Ett
flertal fastigheter nyttjas därmed redan idag genom vägrätt
för allmän väg med Trafikverket som väghållare. Vägrätt innebär att Trafikverket har rätt att använda mark eller annat utrymme som behövs för vägen och väganordningar.
Detaljplanen möjliggör att det befintliga vägområdet för
Överbyvägen bibehålls och utökas för att iordningställa en
gång- och cykelväg utmed hela Överbyvägen samt öka trafiksäkerheten och standarden på Överbyvägen. Detta berör ett
flertal kommunalägda fastigheter samt del av de privatägda
fastigheterna Överby 2:7, Överby 2:85, Överby 29:40, Överby 29:49, Överby 29:54, Överby s:1, Ytterby 4:171, Ytterby
4:173, Ytterby 4:397, Ytterby 4:411, Ytterby 4:434, Ytterby
4:701, Ytterby 4:706 samt Ytterby s:10.
Enligt exploateringsavtal och förslag till detaljplanen ska den
del av Ytterby 4:173, belägen inom och norr om Överbyvägen, utgöra allmän plats och överföras till den kommunägda
fastigheten Ytterby 4:349. Syftet med åtgärderna är att kunna
skapa en trafiksäker korsning med passerande gång- och cykelväg och en busshållplats.
Områdena som lagts ut som vägområde kommer genom lantmäteriförrättning att överföras genom fastighetsreglering till
en kommunal fastighet. Ersättningsfrågor hanteras och beslutas av lantmäteriet inom aktuell lantmäteriförrättning.

Ledningsrätt och Avtal för
avledning av dagvatten
Vaxholmsvatten AB har genom vattendom erhållit rätt att förlägga, bibehålla och underhålla den huvudvattenledning som
är belägen inom området. Vaxholmsvatten AB ansvarar för
att söka nödvändig ledningsrätt för allmänna vatten- och spill
vattenledningar inom området. På plankartan anges (u)
”Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar”.
För att hantera dagvattnet inom Krokvägen inom Resarö vägförenings huvudmannaskapsområde, anges (u1) - marken ska
vara tillgänglig för avledning av dagvatten vilket gör det
möjligt för vägföreningen att efter avtal eller annan överenskommelse med fastighetsägaren bibehålla befintligt dike.
EKONOMISKA FRÅGOR
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Nedan redovisas kostnader som kan komma att belasta olika
aktörer vid genomförandet av detaljplanen.
Vatten och spillvatten

Vaxholmsvatten AB debiterar anläggningsavgiften då förbindelsepunkt upprättats (i enlighet med VA-lagen).
Kostnaden för vatten och spillvatten för respektive fastighet tas ut enligt vid varje tillfälle gällande VA-taxa. Debitering sker när förbindelsepunkt finns och ledningarna kan
användas. Anläggningsavgiften täcker kostnaden för vatten
och spillvatten fram till förbindelsepunkt. Till detta kommer kostnaden för den egna servisledningen mellan förbindelsepunkt och byggnad som fastighetsägaren ansvarar för.
Vid framtida avstyckning debiteras anläggningsavgift för
den tillkommande fastigheten.
Om taxan inte är tillämplig för föreslagen exploatering/markanvisning kan annan debiteringsform bli aktuell.
Förutsättningar kommer att anges i program till markanvisning. För tillkommande bostäder, t ex ”Attefallshus”, eller
andra förändringar som enligt VA‐taxan genererar anläggningsavgift tillkommer avgift enligt gällande VA‐taxa. Frågor om VA‐ avgifter hanteras och besvaras av Roslagsvatten AB.

Konsekvenser för kommu- Kostnader för genomförandet av anläggningsarbetena i
nen
korsningen Överbyvägen/Resarövägen/Ytterbyvägen vilket
även omfattar ombyggnad av in- och utfarten till fastigheten Ytterby 4:175 kommer att fordra utrymme i kommande
budget. Kommunen föreslås bli huvudman för Överbyvägen vilket omfattar ansvar för trafiksäkerhet, drift och underhåll av både väg, diken, trummor och brunnar.
Genom planläggning för bostäder, centrum m.m. av tidigare inte planlagd mark ges möjlighet för kommunen att sälja
kvartersmark och därmed erhålla intäkter.
Plankostnader

Kostnad för planarbetet tas ut i form av planavgift enligt
taxa som en del i kostnaden för bygglov. För ett enbostadshus på 220 m2 bruttoarea är planavgiften med nuvarande
(sept 2020) taxa ca 28.215 kr.

Förrättningskostnader

Förrättningskostnader för anläggningsförrättning är svår att
bedöma då kostnaden till stor del är beroende av bland annat förrättningens omfattning. Kostnaden tas ut enligt Lantmäteriets taxa. Kostnaderna fördelas enligt de andelstal
som fastigheterna får och tas i normalfallet ut då förrättningen avslutats.
Vid en avstyckning eller fastighetsreglering fördelas kostnaderna mellan de berörda fastigheterna efter skälig och
rättvis grund. Kostnaden tas ut då förrättningen vunnit laga
kraft. Kostnaden tas ut enligt Lantmäteriets taxa. Fast pris
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kan efterfrågas varvid Lantmäteriet bedömer om det är
möjligt eller också erläggs kostnaderna efter löpande räkning.
En ny avstyckning som ansluts till en befintlig gemensamhetsanläggning, t.ex. Resarö vägförening, kan komma att
åläggas en inträdesavgift enligt föreningens stadgar.
Konsekvenser för enskilda
fastighetsägare

I samband med anläggningsförrättningar, t.ex. då gemensamhetsanläggningar bildas, kan kostnader för inlösen och
upplåtelse av mark samt anläggningar tillkomma för berörda fastighetsägare.
Vid bildande, ändring eller upphävande av servitut kan ersättningar och kostnader behöva regleras mellan olika fastighetsägare.

Konsekvenser för
ledningsägare

För de fastighetsägare vars fastigheter till viss del läggs ut
som vägområde och där mark behöver regleras bestäms ersättningen i samband med lantmäteriförrättningen.
E.ON Elnät Sverige AB har haft önskemål om en ny placering av den befintliga transformatorstationen utanför livsmedelsbutikens entré. Detaljplanen föreslår ett nytt läge öster om Ytterby 4:171. E.ON Elnät Sverige AB ansvarar för
flytt av transformatorstationen och samtliga med flytten
förenade kostnader. Avtal ska tecknas med Vaxholms stad
om upplåtelse av mark både för den transformatorstation
som flyttas samt den nya vid parkeringen på Resarövägens
östra sida.

TEKNISKA FRÅGOR OCH UTREDNINGAR

Dagvatten

En dagvattenutredning för detaljplanen har utförts av Sweco
Environment AB i december 2013. Utredningen visar att för
det område som kommer att byggas ut nordväst om skolan
kan dagvattnet ledas till Resarö våtmark. Dagvatten rinner redan idag naturligt till våtmarken. En utbyggnad förutsätter att
dagvattnet omhändertas så nära källan som möjligt. Genom
infiltration på tomtmarken kan dagvattnet renas, grundvattennivån tryggas och fördröjning 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.
Utredningen visar att dagvattensituationen kan lösas utan att
Resarö våtmark blir påverkat och att även riktlinjerna för för-
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oreningshalterna kommer ligga under rekommenderade riktvärden.
Ett stort problem idag i området är dåligt skötta diken, trummor och brunnar. Många trummor som binder samman diken
är idag igensatta eller har begränsad kapacitet. Dikena anses
dock ha tillräcklig kapacitet för framtida exploatering och klimatförändringar men behöver rensas. Detta behöver ske genom återkommande underhåll av trummor, brunnar och diken
för att översvämningar inte ska ske.
Vid utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Överbyvägen
ska närmare studeras möjligheten att placera en grönremsa,
för upptagning av dagvatten, utmed en del av utrymmet mellan gång- och cykelvägen och Överbyvägen. Trafikdagvatten
kan fördröjas genom exempelvis öppna eller täckta diken i
anslutning till väg. Med anledning av höga flöden i Resarö
våtmark och i samband med förändringar av vägarna behöver
dagvattenföringen särskilt uppmärksammas då det även kan
påverka Resarö vägförening som har ansvaret för omgivande
vägar samt privata fastighetsägare som har ansvaret för dagvattnet inom de privata fastigheterna.
Väg

2002-10-10 togs utredningen ”Förslag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid Resarö skola” fram av Carl Bro Intelligent Solutions. Utredningen kompletterades 2004-07-05
med en utredning om barns skolvägar mm på Norra Resarö.
Under 2011 arbetade Marktema AB fram ett förslag till utformning av en cirkulationsplats i korsningen Överbyvägen/Resarövägen/Ytterbyvägen. Förslaget innehöll även placering och utformning av busshållplatser, övergångsställen
och avlämningsficka för Resarö skola samt fortsättning av
gång- och cykelvägen längs Överbyvägen. Trafiklösningen
har kompletterats och justerats, augusti 2019, bl a med busshållplats i riktning mot Överby.
Marktemas förslag har legat som underlag för detaljplanens
utformning och utrymme för allmän väg. Busshållplatser och
avlämningsficka vid skolan samt cirkulationsplats kommer
att studeras närmare vid kommande detaljprojektering.

Geoteknik

En geoteknisk utredning för fastigheten Ytterby 4:594, genomfördes 1985 av Alfred Orrje AB som redovisade att
grundläggningsförhållandena i det låglänta partiet närmast
våtmarken var svåra.
2014 gjordes en kompletterande utredning av Tyréns AB för
att ytterligare utreda grundläggningsförhållanden och då om-
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fattades förutom Ytterby 4:594, även Ytterby 4:601 och
4:411. Utredningen redovisade att markförhållanden för delar
av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:601 och 4:594 kräver särskilda åtgärder vad gäller grundläggning vilket innebär att de
utgått ur planområdet.
Val av grundläggningsmetod vid husbygge ska vid behov
föregås av geoteknisk undersökning, i synnerhet vad gäller de
nu beskrivna fastigheterna.
Markföroreningar

I samband med ändrad användning av fastigheten Ytterby
4:173 ifrån småindustri till bostadsändamål ska exploatören
tillika verksamhetsutövaren, innan anläggningsarbetena påbörjas och bygglov beviljas uppfylla rekommendationerna i
rapporten utförd i april 2017 av ÅF-Infrastructure AB ”Översiktlig miljöteknisk markundersökning för Ytterby 4:173” för
att uppfylla minimikravet känslig markanvändning och föroreningshalter ska understiga Naturvårdsverkets generella
riktvärden för känslig markanvändning.

MEDVERKANDE

Genomförandebeskrivningen är upprättad av stadsbyggnadsförvaltningen.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kristina Henschen
Planchef

Richard Hallman
Exploateringschef
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Tillägg till utlåtande efter utställning nr 2, del 2, för förslag till detaljplan för del av Ytterby
4:686 m fl (Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382

Detaljplan för

Del av Ytterby och Överby, Resarö mitt m.m.
Dp 382

Vaxholms stad

Tillägg till utlåtande efter utställning nr 2,
DEL 2
Efter antagande nr 1
I denna komplettering, del 2, av tillägg till utlåtande efter utställning nr 2 redovisas hanteringen av planförslaget för Dp 382 för Resarö mitt efter antagande av planförslaget 2019-1209 samt efter underrättelse genomförd i augusti-september 2020.
I tillägg till utlåtande efter utställning nr 2, daterat 2019-10-23, redovisas hanteringen av
planförslaget för Dp 382 för Resarö mitt inför antagande nr 1, den 9 december 2019. Denna
första del av tillägg till utlåtande efter utställning nr 2, som godkändes av kommunstyrelsens
planeringsutskott vid sammanträdet, 2019-11-13, finns i separat dokument. Här framgår tidigare revideringar och ändringar av planförslaget inför antagande nr 1.
Kommunfullmäktige beslöt enligt § 78/ 2019-12-09 att anta planförslaget. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen enligt dom den 2020-06-02 i mål nr P 74-20. Domstolen anser att
skälig hänsyn inte tagits till befintliga fastighetsförhållanden samt att del av detaljplanen
inte kan genomföras. Denna bedömning görs mot bakgrund av planbestämmelsen i detaljplanen som anger en minsta fastighetsstorlek om 1500 kvm vid fastighetsbildning för
fastigheter med friliggande en- och tvåbostadshus. Syftet med denna planbestämmelse
var att nya fastigheter mindre än 1500 kvm inte skulle kunna bildas för friliggande enoch tvåbostadshus efter avstyckning från befintliga fastigheter.
Av mark- och miljödomstolens dom för upphävande av antagandebeslutet framgår att
domstolen tolkar planbestämmelsen för minsta fastighetsstorlek så att befintliga fastigheter inte får vara mindre än 1500 kvm för en- och tvåbostadshus. Detta innebär
bl a att två fastigheter efter inlösen av mark för Överbyvägen blir mindre än 1500 kvm.
Det gäller Ytterby 4:434 och 4:397. Tre befintliga fastigheter inom planområdet är även
mindre än 1500 kvm redan idag. Det gäller Ytterby 4:624, Ytterby 4:179 och 4:353. Planbestämmelsen för minsta fastighetsstorlek föreslås mot denna bakgrund ändras så att fastigheterna stämmer överens med detaljplanen vad gäller fastighetsstorlek. Genomförande av
detaljplanen genom fastighetsreglering för inlösen av mark för Överbyvägen kan då ske för
bostadsfastigheter som får mindre areal än 1500 kvm efter inlösen samt de fastigheter som
är mindre än 1500 kvm kan bli planenliga.
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Fortsatt planarbete efter antagande nr 1
Planförslaget föreslås ändras mot bakgrund av mark- och miljödomstolens dom. Antagandehandlingarna för planförslaget, daterade 2019-10-23, arbetas om. Ändringarna berör planbestämmelser för minsta fastighetsstorlek och storlek på befintliga huvudbyggnader. Dessa
ändringar bedöms inte utgöra sådana väsentliga ändringar som kräver en ny utställning.
Ändringarna har dock inte bedömts vara obetydliga. Berörda av ändringarna som fastighetsägare, ledningsinnehavare och innehavare av arrende har därför underrättats om föreslagen
ändring efter antagande nr 1 och har fått en möjlighet att yttra sig om ändringarna. Underrättelsetid 25 augusti- 7 september 2020. Detta gäller ändringar som berör:
 Införande av ny planbestämmelse, e9, för minsta fastighetsstorlek för friliggande enoch tvåbostadshus för befintliga fastigheter med mindre fastighetsstorlek än 1500
kvm. Det gäller fem fastigheter.
 Införande av ny planbestämmelse, e8, för största tillåtna byggnadsarea för befintliga
huvudbyggnader som överskrider byggrätten enligt planbestämmelsen, e1. Det gäller
tre fastigheter.
 Borttagande av planbestämmelsen, e2, för högsta antal fastigheter för tre fastigheter.
För fastigheterna Ytterby 4:397 och 4:434 framgår av underrättelsen att ny planbestämmelse, e9, föreslås för minsta fastighetsstorlek som bekräftar dessa fastigheters areal i detaljplanen efter inlösen av mark för Överbyvägen. Som minsta fastighetsstorlek föreslås 1100 kvm,
som är vald med viss marginal.
För de fastigheter som är mindre än 1500 kvm, Ytterby 4:179, 4:624 och 4:353, föreslås 900
kvm som minsta fastighetsstorlek. För dessa tre fastigheter föreslås även planbestämmelsen,
e2, högsta antal fastigheter, tas bort. Antalet fastigheter regleras då genom planbestämmelsen för minsta fastighetsstorlek, e9, så att antalet som kan bildas blir detsamma som tidigare,
två fastigheter. Förslaget innebär ingen ändring i sak utan tydliggör att fastigheten Ytterby
4:624 ska vara en fastighet och Ytterby 4:179 en fastighet.
Enligt underrättelsen behöver fastigheten Ytterby 4:353 sammanläggas för att minsta fastighetsstorlek, 900 kvm, ska uppnås. Tidigare angavs detta genom bestämmelsen om högsta
antal fastigheter, e2, som angav en fastighet för fastigheterna Ytterby 4:179 och 4:353 tillsammans. Fastigheten Ytterby 4:353 bedöms vara för liten, för att kunna fungera som en
självständig bostadsfastighet. Fastigheten i sin nuvarande form bildades genom ägoutbyte
år 1971 för väg och allmänt ändamål med en areal av endast 357 kvm. Av detta skäl behöver
fastigheten sammanläggas med närliggande fastighet för att uppnå minsta fastighetsstorlek ,
900 kvm, enligt planbestämmelsen e9. Sammanläggning eller fastighetsreglering kan ske med
exempelvis Ytterby 4:179, 4:483 eller 4:598. Genom sammanläggning eller fastighetsreglering blir fastigheten mer lämpad för bostads- och centrumändamål.
För fastigheterna Ytterby 4:397, 4:179 och 4:624 framgår av underrättelsen att ny planbestämmelse, e8, föreslås för största tillåtna byggnadsarea för de befintliga huvudbyggnaderna
på fastigheterna som överskrider byggrätten enligt planbestämmelsen, e1. Ny planbestämmelse, föreslås för Ytterby 4:397 som bekräftar huvudbyggnadens faktiska byggnadsarea,
160 kvm, i detaljplanen. För huvudbyggnaderna på fastigheterna Ytterby 4:179 och 4:624 fö-
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reslås ny planbestämmelse, då huvudbyggnaderna på dessa två fastigheter är sammanbyggda med garage och förrådsutrymmen som räknas in i huvudbyggnadens byggnadsarea, 135
kvm.

Underrättelse, augusti-september 2020
Inkomna yttranden under underrättelse inför antagande nr 2
Remissinstanser och föreningar
Anmärkning
U 1. Fastighetsägare till Ytterby 4:434
Se nedan
U 2. Fastighetsägare till Ytterby 4:171
”
U 3. Fastighetsägare till Ytterby 4:397
”
U 4. E.ON
Utan erinran
U 5. Fastighetsägare till Ytterby 4:411
Se nedan
Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning av och kommentarer till inkomna synpunkter under underrättelsen
Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i kursiv stil. Förvaltningens svar markeras med indragen vänstermarginal.
U 1. Fastighetsägare till Ytterby 4:434:
Kontakt per mail med en av fastighetsägarna angående underrättelsen om ändring för fastigheten av minsta fastighetsstorlek enligt planbestämmelsen, e9.
SBF:s kommentar:
Frågor framförs om fastighetens utbredning och areal samt ändring av arealen
efter inlösen av mark för Överbyvägen. Fastighetens areal idag enligt fastighetsregistret är 1582 kvm. Fastighetsinformationen lämnas av Lantmäteriet. Efter inlösen av mark för Överbyvägen minskar fastighetens areal till ca 1200 kvm.
Enligt tidigare bestämmelse var minsta fastighetsstorlek 1500 kvm för friliggande
en- och tvåbostadshus. Fastighetens areal strider efter inlösen av mark för Överbyvägen mot detaljplanen, då fastighetens areal blir mindre än 1500 kvm. För
fastigheten föreslås mot denna bakgrund i underrättelsen att minsta fastighetsstorlek ändras till 1100 kvm genom planbestämmelsen, e9. Minsta fastighetsstorlek enligt e9, anges med viss marginal.
U 2. Fastighetsägare till Ytterby 4:171 m fl:
Flera frågor och synpunkter lämnas per mail med anledning av underrättelsen om ändring av
planförslaget för Resarö mitt. Frågor och synpunkter lämnas i huvudsak på redovisningen på
plankartan av beteckningar för fastigheten Ytterby 4:171.
Skrivelse 1
Efter förtydligande av mark och miljödomstolens dom att upphäva föreslagen detaljplan förutsätts att ett nytt planförslag upprättas i samråd med berörda parter. Domstolen har valt exempel som grund att avvisa planen i sin helhet. Detta betyder inte enligt domstolen, att övriga överklaganden varit oväsentliga och beslutet om avslag av
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planförslaget gäller även för dessa. Man utgår ifrån att kommunen samråder och ändrar förslagen så att samma problem och överklaganden inte återkommer.
I vårt fall vore det så rationellt och enkelt med personlig kontakt och samråd innan en
ny detaljplan presenteras. Det skulle ju även kunna snabba på handläggningen. Samtliga överklaganden bör bemötas.
Vi har följande förslag och alternativ:
-Flytta transformatorn 4 m från vår tomt (byggnadslagen)
-Välj annan plats för transformator och få mer plats för bussterminal.
-Stycka av vår tomt enl vårt förslag och skapa bättre förutsättningar för bussterminalen.
Vi har följande frågor:
-Varför placera/ﬂytta transformatorstation så centralt?
-Kommer vår tomtgräns och storlek att mätas om och registreras?
-Varför har punktmarkering på vår fastighet mot Överbyvägen utökats så att den fria
tomten halveras?
Vi förutsätter att dessa förslag presenteras i första hand hela arbetsgruppen för planarbetet.
I mail framförs frågor om beteckningar på plankartan för fastigheten Ytterby 4:171.
Förklaring önskas.
Skrivelse 2
Tack för dina allmänna förklaringar. Samråd tolkas olika.
Återstår bara att du beaktar våra önskemål.
1. Gäststugan i nordväst återställs på aktuell ritning.
2. Det nya 10 m gränsen och punktmarkeringarna tas bort då det är omotiverat i detta fall.( se karta från tidigare samråd)
3. Byggnaden för läkarmottagning/ kontor har en helt annan dignitet och sanitära
krav än som förrådsbyggnad. Nya värderingar och utveckling med Attefallshus etc gör
att en kryssmarkering är omotiverad och missvisande.
4. Vårt tidigare förslag att kommunen köper del av fastigheten har aldrig besvarats.
Ber dig tillmötesgå enligt ovan och vi kan gå vidare.
SBF:s kommentar:

Synpunkter lämnas inte på förslagen till ändringar i underrättelsen av planförslaget för Resarö mitt. Förslagen handlar om införande av planbestämmelse för
minsta fastighetsstorlek enligt, e9, samt införande av planbestämmelse för högsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad enligt, e8. Förslagen berör fastigheten
Ytterby 4:171 som grannfastighet.
Svar till skrivelse 1
Av mark- och miljödomstolens dom framgår att när Vaxholms kommuns beslut
att anta detaljplanen ska upphävas saknas skäl att pröva klagandenas övriga invändningar. Detta innebär att andra invändningar som framgår av inlämnade
överklaganden inte har behandlats, så hur domstolen ser på dessa invändningar
är inte klarlagt.
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Mark- och miljödomstolen (MMD) gav dock genom underrättelse den 25 mars
2020 i mål nr P74-20 kommunen möjlighet att lämna yttrande över fyra inkomna
överklaganden av beslutet om antagande av detaljplanen för Resarö mitt, Dp
382. Kommunstyrelsen godkände yttrandet avseende överklagandena i mål nr
P 74-20 som sitt eget, 2020-05-07/ § 60. Överklagandena redovisas och bemöts i
kommunens yttrande till mark- och miljödomstolen. Överklagandet från fastighetsägare till Ytterby 4:171 berör bl a placering av transformatorstationen vid
fastigheten, inlösen av mark för Överbyvägen och avstyckning av del av fastigheten till BCD.
Förfarandet att ta fram en detaljplan finns beskrivet i plan- och bygglagen (PBL).
Här framgår bl a förfarandet vid olika skeden av planprocessen som samråd. Det
som skickades ut var en underrättelse om mindre ändringar av planförslaget för
att ge berörda en möjlighet att yttra sig över förslagen.
Läget för transformatorstationen inom planområdet är bestämt i samråd med
E.ON med hänsyn till avstånd på kabelns längd mellan station och kund. Långa
avstånd till kunder längst bort från stationen innebär att dessa får sämre spänningskvalitet. Inom området som redovisas som E, område för teknisk anläggning
föreslås en transformatorstation som är en relativt liten byggnad, ca 6,5 kvm
med en höjd av ca 2,7 m. E-området i övrigt består av tomt till transformatorstationen.
Nya fastighetsgränser behöver mätas in för fastigheten när inlösen av mark för
Överbyvägen sker.
Angående avstyckning, se nedan under punkt 4, under svar till skrivelse 2.
Angående punktmarkering(prickmarkering), se nedan under punkt 2.
Svar har lämnats på frågor om redovisning på plankartan av olika beteckningar
för fastigheten Ytterby 4:171.
Svar till skrivelse 2
1. Synpunkter lämnas på att komplementbyggnad(gäststuga) i västra delen av
fastigheten ligger inom prickmark. Byggnaden ligger till en del inom område för
spillvatten och vattenledningar som redovisas på plankartan som u-område, som
innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Uområdenas bredd, ca 6-8 m, för ledningar är enligt önskemål från Roslagsvatten
AB för att ge möjlighet att komma åt ledningar vid exempelvis vattenläckage, underhållsarbeten eller dylikt. Byggnaden här ligger närmare än 6 m. Av detta skäl
redovisas prickmark, som innebär att nya byggnader inte får uppföras inom detta
område. Befintlig gäststuga får ligga kvar och underhållas där den är.
2. Frågor framförs om bredd på prickmarkerat område längs Överbyvägen som
uppfattas som utökat. Bredden på detta område har varit detsamma under hela
planprocessen sedan plansamrådet 2008. Det framgår av de plankartor som finns
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upprättade för olika planskeden. Det framgår även av kartan som skickades ut
med underrättelsen i augusti 2020. Vid underrättelsen som skickades ut i september 2019 har dock en felaktig karta skickats som saknar redovisning för prickmark för en del av det 10 m breda området med prickmark utmed Överbyvägen
på fastigheten Ytterby 4:171 och 4:397. I underrättelsen september 2019 gavs
möjlighet att lämna synpunkter på ändringen av området för teknisk anläggning,
E. Ändringen innebar en minskning av E-området mot Överbyvägen vilket redovisades på den bifogade kartan. Av textdelen i underrättelsen framgår att någon
ändring av det prickmarkerade området inte var avsedd.
I detaljplaner som ingår i programmet för norra Resarö anges generellt att kvartersmark intill vägarna ska lämnas fria från byggnader. Dp 382 ingår som etapp 7.
Utmed uppsamlingsväg anges i programmet en 10 m bred ej byggbar zon, dels
för att bibehålla möjligheten att låta växtlighet och träd forma vägkaraktären,
dels av trafiksäkerhetsskäl. Den byggfria zonen redovisas som prickmark på
plankartan. Generellt anges att bostadshuset placeras inne på tomten och att
komplementbyggnader ej får placeras och utformas så att de ger ett dominerande intryck från vägsidan. Detta gäller t ex Dp 358 för Lövudden, där del av områden utmed Överbyvägen ingår. Detta innebär att bredden för prickmarken utmed Överbyvägen på fastigheten Ytterby 4:171 inte kommer att ändras. Del av
området med prickmark utgör även u-område för befintliga VA-ledningar.
Vägområdet för Överbyvägen som redovisas som L-väg på plankartan ändras inte med hänsyn till att på sikt kan behov finnas av ökat utrymme för olika åtgärder utmed vägen t ex för dagvattenhantering, gång- och cykelbana. Bullerplanket
vid fastigheten kommer att hamna inom vägområdet för Överbyvägen. Ersättningsfrågor för befintliga tomtanordningar (exempelvis staket, bullerplank, häck)
kommer att hanteras i samband med lantmäteriförrättningen för inlösen av mark
för allmän plats. Ersättning sker efter beslut av lantmäteriet.
3. Byggnaden är enligt lämnat bygglov år 2003 för förråd/kontor och ska användas i sökandes konsultverksamhet. Med komplementbyggnad menas fristående
byggnad som till exempel garage, carport, förråd, kontor, gäststuga som är ett
komplement till huvudbyggnaden på fastigheten. På plankartan redovisas kryssmarkerad(korsprickad) mark för komplementbyggnader. En komplementbyggnad
kan inte användas som självständig bostad. Enligt planförslaget för Dp 382 för
Resarö mitt får endast en huvudbyggnad finnas på varje fastighet inom planområdet. Av planbestämmelserna framgår även under markanvändning för bostäder(B) att mindre inte störande verksamhet om högst 60 kvm bruttoarea (BTA)
får inrymmas i huvudbyggnad och uthus/ garage.
I plan- och bygglagen, PBL (2010:900), finns särskilda regler kring bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus. Vissa lovbefriade åtgärder får utföras under angivna förutsättningar i PBL utöver den byggrätt och planbestämmelser som
anges i detaljplanen. Attefallsåtgärder är sådana bygglovbefriade åtgärder. Det
kan dock krävas även andra tillstånd eller anmälan. Ett exempel på anmälnings96
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pliktig åtgärd är det s k Attefallshuset som kan utföras som komplementbyggnad
eller som komplementbostadshus. Ytterligare information om Attefallsåtgärder
och de förutsättningar som gäller enligt plan- och bygglagen finns på Boverkets
hemsida www.boverket.
4. Frågan som ställdes i samband med underrättelsen om ändringar i september
2019 var om kommunen kan göra en avstyckning av tomtspetsen i fastighetens
östra del och låta den delen användas för BCD, bostäder, centrum- och vårdverksamhet. Om avstyckning görs för bostad, så ökar antalet fastigheter inom byggnadskvarteret där fastigheten ligger. I svaret september 2019 angavs att enligt
aktuellt planförslag föreslås inte någon förändring med avseende på antalet fastigheter för området för bostäder (B) norr om Överbyvägen, där fastigheten Ytterby 4:171 ingår. Enligt planförslaget föreslås högsta antalet fastigheter vara 4
st för detta område enligt planbestämmelsen, e2 4. Minsta fastighetsstorlek är
1500 kvm vid fastighetsbildning för friliggande en- och tvåbostadshus. Vid fastighetsbildning ska både ny fastighet och återstående del av fastigheten vara minst
1500 kvm, vilket inte uppfylls för fastigheterna inom området norr om Överbyvägen. Det gäller även en avstyckning från Ytterby 4:171. Fastighetsbildning för
centrum- och vårdverksamhet(CD) kräver även ändring av markanvändningen i
planförslaget, vilket inte är aktuellt för en mindre markyta inom detta område
som idag enbart består av bostadsfastigheter (B).
U3. Fastighetsägare till Ytterby 4:397:
Frågor och synpunkter lämnas i huvudsak angående redovisningen på plankartan av beteckningar för fastigheten Ytterby 4:397:
Vad är det ökade avståndet från gångbanan som önskas tas i anspråk? På denna sida är det
inget dike utan det är vår slänt och vi är inte intresserade att vägen ska öka bredden ytterligare och på det sättet komma närmre vårt hus varav vi undrar varför vägens bredd plus
gångbana + grässlänt är så väl tilltagen i förslaget? Jag har också en fundering kring måttet
6,81. Stegade från vår tomtmarkering på andra sidan vägen och över vägen fram till lyckstolpen och fick inte ert mått att gå ihop. Vilka mått gäller på vägens bredd + gångbana?
Vilket mått gäller för hela området som förslaget bygger på dvs vilken yta föreslår ni att
kommunen ska ta i anspråk för väg och gångbana inkl. dike på andra sidan vägen?
Vi har en fråga kring hur vi ska tolka kryssmarkering på carport och förråd. Det ser ut på bilden som att delen som inte får göras om till bostadsändamål är den delen av byggnaden som
ligger på ena sidan linjen som gränsar för prickmarkerat område – stämmer detta? Dvs utgör
endast drygt halva delen av carporten kryssmarkerad byggnad och inte det ena förrådet eller
är det hela byggnaden som är kryssmarkerad?
Jag pratade med planarkitekten kring frågan om varför man väljer att kryssmarkera denna
byggnaden så den inte går att göra om till bostadsändamål. Svaret som jag tolkade var att
den måste vara minst 6 meter från vägen av säkerhets- och boendemiljöskäl. Krokvägen är
relativt begränsad i trafik - speciellt nattetid och delen som blir nyttjad som trädgård sträcker
sig bort från krokvägen. Mot Krokvägen finns idag dessutom häck och mellan häck och väg
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ett dike. Dvs säkerhetsaspekten samt boendemiljön skulle enligt mig vara marginellt påverkad. Så min följdfråga är om det skulle vara möjligt att bortse ifrån hela kryssmarkeringen då
resterade del av tomten tex. är väldigt svår att nyttja för tex. Attefallsbyggnad (bergsknalle
mellan garage och huvudbyggnad där den enda annars rimliga platsen finns).
SBF:s kommentar:

Frågor framförs om bredd på prickmarkerat område längs Överbyvägen som anses vara utökat. Bredden på detta område utmed Överbyvägen har varit detsamma under hela planprocessen sedan plansamrådet år 2008. I detaljplaner som ingår i programmet för norra Resarö anges generellt att kvartersmark intill vägarna
ska lämnas fria från byggnader. Dp 382 ingår som etapp 7. Utmed uppsamlingsväg anges i programmet en 10 m bred ej byggbar zon, dels för att bibehålla möjligheten att låta växtlighet och träd forma vägkaraktären, dels av trafiksäkerhetsskäl. Den byggfria zonen redovisas som prickmark på plankartan. Generellt anges
att bostadshuset placeras inne på tomten och att komplementbyggnader ej får
placeras och utformas så att de ger ett dominerande intryck från vägsidan. Detta
gäller t ex Dp 358 för Lövudden, där del av områden utmed Överbyvägen ingår.
Detta innebär att bredden för prickmarken på fastigheten inte kommer att ändras.
Redovisningen på plankartan av 6,81 är en gatuhöjd. Det anges en höjd av +6,81
meter över nollplanet i höjdsystemet RH 2000 .
Bredden för vägområdet för Överbyvägen består av körbana, diken och gångoch cykelväg. Diken kan ha olika utformningar. Det förekommer även flackare diken. I Dp 382 för Resarö mitt möjliggörs en bredd för körbanan på ca 7 m och ca
2,5-3 m bred gång- och cykelväg på den norra sidan av Överbyvägen. Gång- och
cykelväg finns redan utbyggd i de centrala delarna av Resarö mitt fram till Överbyslingan. Vägområdet för Överbyvägen som redovisas som L-väg på plankartan
ändras inte med hänsyn till att på sikt kan behov finnas av ökat utrymme för olika
åtgärder utmed vägen t ex för dagvattenhantering, gång- och cykelbana.
Kryssmarkerad (korsprickad) mark på plankartan till en detaljplan innebär att
endast komplementbyggnader får uppföras. Med komplementbyggnad menas
fristående byggnad som till exempel garage, carport, förråd, kontor, gäststuga
som är ett komplement till huvudbyggnaden på fastigheten. En komplementbyggnad kan inte användas som självständig bostad. Att byggnaden i norra delen
av fastigheten kryssmarkerats (korsprickats) till en del är för att bekräfta läget för
den del av komplementbyggnaden som ligger närmare vägen än 6 m. Byggnaden
hade annars varit placerad till en del inom prickmarkerat område enligt planförslaget, där nya byggnader inte kommer att få uppföras.
I plan- och bygglagen, PBL (2010:900), finns särskilda regler kring bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus. Vissa lovbefriade åtgärder får utföras under angivna förutsättningar i PBL utöver den byggrätt och planbestämmelser som
anges i detaljplanen. Attefallsåtgärder är sådana bygglovbefriade åtgärder. Det
kan dock krävas även andra tillstånd eller anmälan. Ett exempel på anmälnings98
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pliktig åtgärd är det s k Attefallshuset som kan utföras som komplementbyggnad
eller som komplementbostadshus. Ytterligare information om Attefallsåtgärder
och de förutsättningar som gäller enligt plan- och bygglagen finns på Boverkets
hemsida www.boverket. Här anges bl a att minsta avstånd till fastighetsgräns är
4,5 m för ”Attefallshus”.
I planförslaget anges byggrätt för huvudbyggnader och komplementbyggnader
genom planbestämmelsen, e1, med undantag för befintliga huvudbyggnader som
har planbestämmelsen, e8. I övrigt gäller planbestämmelsen, e1, för största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader och komplementbyggnader.
U4. E.ON: Ingen erinran
SBF:s kommentar:
Inga synpunkter lämnas angående förslagen till ändringar.
U5. Fastighetsägare till Ytterby 4:411:
Vi hemställer att förslaget till detaljplan för Resarö Mitt och Överbyvägen, Dp 382, ändras så
att även vår fastighet, Ytterby 4:411 omfattas av den nya planbestämmelsen e9 för minsta
fastighetsstorlek och att den bestämmelsen utformas så att även norra delen av vår fastighet
(norr om Överbyvägen) kan styckas i två fastigheter, en om cirka 1300 kvm och en om cirka
1500 kvm. Bestämmelsen om högsta antal fastigheter beräknas så nu angiven avstyckning
kan genomföras. För övriga synpunkter hänvisar vi till vår inlaga till Mark-och Miljödomstolen av 2020-01-16.(bifogas). Till yttrandet bifogas fastighetsägarnas överklagande över antagandebeslutet för Dp 382 för Resarö mitt. I överklagandet berörs bl a fastighetsbildning och
dagvattenflöden.
SBF:s kommentar:
Underrättelsen som skickades ut, i augusti 2020, angående ändringar av Dp 382
för Resarö mitt efter antagande nr 1 behandlade förslag till ändring av planbestämmelser för minsta fastighetsstorlek och byggrätt för befintliga huvudbyggnader. Planbestämmelsen, e9, för minsta fastighetsstorlek föreslås för fastigheter
inom planområdet som strider mot detaljplanen vad gäller fastigheternas storlek
enligt planbestämmelse om minsta fastighetsstorlek vid fastighetsbildning för friliggande en- och tvåbostadshus. Det gäller bl a fastigheterna Ytterby 4:434 och
4:397 som gränsar till fastigheten Ytterby 4:411. Planbestämmelsen, e8, för byggrätt för huvudbyggnad föreslås för befintliga huvudbyggnader som är större än
största tillåtna byggnadsarea enligt planbestämmelsen, e1. Det gäller huvudbyggnaden på Ytterby 4:397.
Mark- och miljödomstolen (MMD) gav genom underrättelse den 25 mars 2020 i
mål nr P 74-20 kommunen möjlighet att lämna yttrande över fyra inkomna överklaganden av antagandebeslutet för detaljplanen för Resarö mitt, Dp 382. Kommunstyrelsen godkände yttrandet avseende överklagandena i mål nr P 74-20
som sitt eget, 2020-05-07/ § 60. Överklagandena redovisas och bemöts i kommunens yttrande till mark- och miljödomstolen. Överklagandet från fastighetsägare
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till Ytterby 4:411 berör bl a fastighetsbildning och dagvattenflöden. I den del av
överklagandet som berör fastighetsbildning behandlas frågan om att stycka eller
klyva fastigheten Ytterby 4:411.
Av mark- och miljödomstolens dom för upphävande av antagandebeslutet
för detaljplanen framgår att domstolen tolkar planbestämmelsen för minsta
fastighetsstorlek vid fastighetsbildning så att befintliga fastigheter inte får vara mindre än 1500 kvm för en- och tvåbostadshus. Detta innebär bl a att fastigheterna Ytterby 4:434 och 4:397 efter inlösen av mark för Överbyvägen
blir mindre än 1500 kvm. De tre befintliga fastigheterna Ytterby 4:624, Ytterby 4:179 och 4:353 är även mindre än 1500 kvm. Planbestämmelsen för minsta fastighetsstorlek föreslås mot denna bakgrund ändras så att fastigheterna
stämmer överens med detaljplanen vad gäller fastighetsstorlek. Ny planbestämmelse, e9, föreslås införas för mindre fastighetsstorlek än 1500 kvm för dessa fastigheter. Den del av fastigheten Ytterby 4:411, norr om Överbyvägen, som ingår i
planområdet stämmer överens med planförslaget för Resarö mitt vad gäller
minsta fastighetsstorlek både före och efter inlösen av mark för Överbyvägen. Av
detta skäl föreslås inte planbestämmelsen, e9, för denna fastighet.
Den del av fastigheten Ytterby 4:411 som ingår i planområdet är inte tillräckligt
stor för att möjliggöra styckning enligt planbestämmelsen för minsta fastighetsstorlek, 1500 kvm. Vid fastighetsbildning ska både den avstyckade delen och den
kvarstående delen av fastigheten uppfylla minsta fastighetsstorlek om 1500 kvm.
Det innebär att en fastighet behöver vara minst 3000 kvm för att kunna delas och
denna del av Ytterby 4:411 är ca 2790 kvm. Planbestämmelse finns även för
högsta antal fastigheter, e2, i planförslaget. Enligt denna planbestämmelse får
högst fyra fastigheter finnas inom det byggnadskvarter där del av Ytterby 4:411
ligger. Detta innebär att ytterligare fastigheter inte medges inom detta område,
då det finns fyra fastigheter där idag.
Kommunen har inte medgivit mindre tomtstorlekar än 1500 kvm i området sedan programmet för norra Resarö togs fram år 2002. De detaljplaner som ingår i
programmet har 1500 kvm som minsta fastighetsstorlek. I dessa detaljplaner
anges även hur många fastigheter det kan finnas inom olika byggnadskvarter genom planbestämmelse för högsta antal tomter. Denna planbestämmelse medför
att alla inte har möjlighet att stycka sina fastigheter. De närliggande fastigheter
som är mindre har avstyckats tidigare, innan programmet ”Program för Norra Resarö” antogs. Flera av de omkringliggande fastigheterna har ännu inte planlagts.
De ingår i området för det pågående detaljplanearbetet för Resarö samhälle.
Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning
De synpunkter som framförts under planarbetet och i samband med underrättelser efter utställning nr 2 har avvägts mot intresset att planlägga området. Även allmänna intressen har
därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en lämplig avvägning
mellan olika intressen. Förvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan antas efter att följande ändringar utförts.
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Plankarta med planbestämmelser:
 Ny planbestämmelse, e8, för största tillåtna byggnadsarea införs för befintliga huvudbyggnader som överskrider byggrätten enligt planbestämmelsen, e1.Det gäller
fastigheterna Ytterby 4:397, 4:624, 4:179 och 4:353.
 Ny planbestämmelse, e9, för minsta fastighetsstorlek för friliggande en- och tvåbostadshus införs för fastigheter med mindre areal än 1500 kvm i detaljplanen. Det gäller fastigheterna Ytterby 4:397, 4:434 samt Ytterby 4:624, 4:179 och 4:353.
 Planbestämmelsen, e2, högsta antal fastigheter, tas bort för fastigheterna Ytterby
4:624, 4:179 och 4:353.
 Planbestämmelsen för minsta fastighetsstorlek om 1500 kvm vid fastighetsbildning
för friliggande en- och tvåbostadshus ändras. Ordet fastighetsbildning tas bort och
undantag anges för fastigheter med beteckningen e9.
 Planbestämmelsen, e1, för största tillåtna byggnadsarea justeras med hänsyn till ny
planbestämmelse, e8, för största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad.
 Redovisning av u-område för befintliga ledningar minskas för fastigheten Ytterby
4:397. På fastigheterna Ytterby 4:171 och Ytterby 4:176 kompletteras redovisningen
av u-områden för befintliga ledningar(rättelse).
I övrigt justeras planhandlingarna vad gäller:
 Nytt avsnitt införs i genomförandebeskrivningen i avsnittet om ”Fastighetsrättsliga
frågor” angående osäkra fastighetsgränser.
 Under rubriken kvartersmark i genomförandebeskrivningen i avsnittet om ”Fastighetsrättsliga frågor” kompletteras angående sammanläggning och fastighetsreglering
för fastigheten Ytterby 4:353 samt under rubriken ”Bebyggelseområden”, Bostäder
mm i planbeskrivningen.
 Under rubriken ”Bebyggelseområden”, Bostäder mm i planbeskrivningen kompletteras angående prickmark utmed vägar i enlighet med programmet för norra Resarö.
Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen ändras i enlighet med ändringarna
av plankartan. I övrigt utförs endast uppdatering och justering av redaktionell karaktär av
planhandlingarna.
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN den 2020-10-01
Paula Sund
Planarkitekt
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Detaljplan för

Del av Ytterby och Överby, Resarö mitt m.m.
Dp 382

Vaxholms stad

Tillägg till utlåtande efter utställning nr 2
Efter utställning nr 2
I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 18 oktober 2017 § 11 har
förslaget till detaljplan hållits utställt för granskning, den andra i ordningen, under tiden 22
november- 19 december 2017.
Efter utställning nr 2 har revidering och ändringar av planförslaget utförts som framgår av utlåtandet efter utställningen, daterat 2018-05-23. Utlåtandet godkändes av kommunstyrelsen
enligt § 68/ 2018-06-07. Kommunstyrelsen beslutade vidare att föreslå kommunfullmäktige
att anta planförslaget.
Kommunfullmäktige beslutade enligt § 44/ 2018-06-18 att återremittera ärendet med begäran om nya utställningar och att en prövning av effekterna av en uppdelning av detaljplanen
i två delar.
Efter återremissen i kommunfullmäktige har möjligheten till nya utställningar och uppdelning av planförslaget i två delar studerats. I kommunstyrelsen, § 105/ 2019-09-12, behandlades den fortsatta processen för detaljplanen för Resarö mitt. I protokollet noterar kommunstyrelsen att förvaltningen som ett led i behandlingen av återremissen av planförslaget gör
den bedömningen att fördelarna med att gå fram med en hel plan är så starka att planen ej
bör delas. Möjligheten att gå vidare med planförslaget till antagande i december 2019 prövas efter justering av fyra poster efter utställning nr 2 och behandlingen i kommunstyrelsen
2018-06-07. Det gäller följande fyra förslag till ändringar:
 illustration enligt trafikskiss för
o ny avlämningsplats för skolbarn,
o busshållplatsvid Överbyvägen mot Överby.
 högsta tillåtna nockhöjd sänks för lanthandel från 9,5 m till ca 8 m.
 markanvändningen för området nordväst om Resarö skola ändras till både bostäder
och skola.
 planens syfte förtydligas angående utformning av lanthandeln och bebyggelsekaraktär i planbeskrivningen.
Resaröbor inbjöds till ett informationsmöte 2019-08-26 för förankring av den reviderade planen efter utställning nr 2 och de fyra poster som föreslås ändras inför antagande.
I detta tillägg till utlåtande efter utställning nr 2 framgår revideringar och ändringar som utförts efter att planförslaget behandlades i kommunstyrelsen, 2018-06-07, och återremissen i
kommunfullmäktige, 2018-06-18. De ändringar som föreslås framgår av s. 3-4 i tillägget till
utlåtande efter utställning nr 2.
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Tidigare revideringar och ändringar framgår av utlåtandet efter utställning nr 2, daterat
2018-05-23, som godkändes av kommunstyrelsen, 2018-06-07.
Underrättelse efter utställning nr 2
Revidering föreslås efter kommunstyrelsens godkännande, 2018-06-07, av planhandlingarna
för antagande. Ändringarna har inte bedömts vara obetydliga. Berörda av ändringarna som
fastighetsägare, ledningsinnehavare och innehavare av arrende har därför underrättats om
föreslagen revidering efter utställning nr 2 och fått en möjlighet att yttra sig om ändringarna.
Underrättelsetid 9 sept- 23 sept 2019. Detta gäller följande ändringar:
• Ändring av markanvändningen för området nordväst om Resarö skola till, BS, bostäder och
skola från att enbart vara område avsett för bostadsändamål, med beteckningen B. Detta
möjliggör ytterligare utveckling och utbyggnad av skolområdet.
• Ändring av nockhöjden utförs för butikstomten vid Överbyvägen, kvartersmarken med beteckningen, C, till en högsta tillåten nockhöjd av +16,0 m över nollplanet räknat i höjdsystem
RH 2000. Tidigare angavs 9,5 m som högsta tillåten nockhöjd från medelmarknivån. Detta
möjliggör en nockhöjd av ca 8 meter över markplanet. En mindre justering av gränsen för butikstomten utförs även i hörnet mot Lillvägen/ Överbyvägen. Detta underlättar utformningen
av marken för allmän plats (Lokalväg) för gång- och cykelväg samt busshållplats.
• En mindre ändring av gränsen för området för transformatorstation med beteckningen, E,
vid Överbyvägen utförs. Detta underlättar utformningen av marken för allmän plats (Lokalväg) för gång- och cykelväg samt busshållplats.

Inkomna yttranden under underrättelse efter utställning nr 2
Remissinstanser och föreningar
Anmärkning
U 1. Fastighetsägare till Ytterby 4:701
Se nedan
U 2. Fastighetsägare till Ytterby 4:171
”
U 3. Fastighetsägare till Ytterby 4:179, 4:353
”
U 4. E.ON
Utan erinran

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning av och kommentarer till inkomna synpunkter under underrättelsen
Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i kursiv stil. Förvaltningens svar markeras med indragen vänstermarginal.
U1 Fastighetsägare till Ytterby 4:701:
Frågor lämnas som berör fastigheten Ytterby 4:701 och Överbyvägens breddning enligt
planförslaget.
Svar på frågor har lämnats som berör fastigheten Ytterby 4:701. Ingen förändring för breddningen av Överbyvägen föreslås i förslaget till detaljplan.
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Några synpunkter har inte lämnats som berör ändringen av markanvändningen till BS, bostäder och skola, förskola för området på plankartan med
beteckningen B, bostäder, som ligger nordväst om Resarö skola.
U2 Fastighetsägare till Ytterby 4:171 :
Frågor om planförslaget för Resarö mitt lämnas vid två tillfällen som berör fastigheten Ytterby 4:171 och beteckningar på plankartan.
Svar på frågor har lämnats som berör fastigheten Ytterby 4:171. Några synpunkter har inte lämnats inte angående ändringen, minskningen av E-området mot Överbyvägen för transformatorstationen som ligger öster om fastigheten.
U3 Fastighetsägare till Ytterby 4:179, 4:353:
Fråga framförs angående fastigheten Ytterby 4:353 som enligt planförslaget ska sammanläggas med fastigheten Ytterby 4:179 som båda tillhör fastighetsägaren.
Några synpunkter har inte lämnats som berör ändringen av C-området vad
gäller nockhöjd och justering i hörnet Överbyvägen/ Lillvägen. Kontakt avses
tas med fastighetsägaren angående fastigheten Ytterby 4:353.
U4 E.ON: Ingen erinran.
Inga synpunkter lämnas angående ändringen, minskningen av E-området för
transformatorstation mot Överbyvägen.
Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning
De synpunkter, som framförts under planarbetet och i samband med underrättelsen efter
utställningen, har avvägts mot intresset att planlägga området. Även allmänna intressen har
därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en lämplig avvägning
mellan olika intressen.
Förvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan antas efter att följande ändringar utförts:
Plankarta med planbestämmelser
 Markanvändningen ändras för del av fastigheterna Ytterby 4:284, 4:289, 4:594 och
4:601 från B(bostäder) till BS (bostäder, skola och förskola) på plankartan.
 Planbestämmelsen för högsta tillåtna nockhöjd ändras till + 16,0 m över nollplanet
räknat i höjdsystem RH2000 från 9,5 m som högsta tillåtna nockhöjd från medelmarknivån för butikstomten med beteckningen , C (fastigheterna Ytterby 4:483, 4:597598 mm). Ändringen möjliggör en högsta nockhöjd av ca 8 meter.
 Mindre justering görs av gränsen för butikstomten med beteckningen C i hörnet Lillvägen/ Överbyvägen samt för tomten för transformatorstation med beteckningen,
E, vid Överbyvägen.
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Som underlag för planförslaget har ny trafikskiss, daterad 2019-08-09, tagits fram
som illustreras på plankartan bl a med busshållplats vid Överbyvägen mot Överby
och ny avlämningsplats för skolbarn.

Planbeskrivning
 Text under avsnittet ”Planens syfte och huvuddrag” kompletteras angående bl a
skärgårdskaraktär och utformning av butikstomten med beteckningen, C, på fastigheterna Ytterby 4:483, 4:597-598.
 Text under avsnittet ”Tidigare ställningstaganden” uppdateras under rubriken ”Övriga beslut” och under rubriken ”Miljökvalitetsnormer”.
Genomförandebeskrivning
 Text under avsnittet ”Fastighetsrättsliga frågor” kompletteras under rubriken ”Kvartersmark” angående sammanläggning av fastigheter och under rubriken ”Servitut”
angående avtalsservitut för slänt.
Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras i enlighet med föreslagna ändringar av
plankartan. I övrigt har endast redaktionella ändringar av planförslaget genomförts.
Grundkartan har även uppdaterats liksom fastighetsförteckningen till planförslaget.
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN den 23 oktober 2019

Paula Sund
Planarkitekt
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Detaljplan för

Del av Ytterby och Överby, Resarö mitt m.m.
Dp 382

Vaxholms stad

Utlåtande efter utställning nr 2
Uppdrag
Detaljplanen baseras på ett planprogram för norra Resarö som har varit ute på samråd. Programsamråd har hållits om förslag till planprogram 2002-10-07—2002-11-11. För att läsa mer
om programsamrådet hänvisas till samrådsredogörelsen för planprogrammet daterad 2003-0313, reviderad 2003-03-27.
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslöt den 1 december
2004 § 166 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan.
Samråd
Uppdraget gällde att ta fram ett planförslag för Överbyvägen. Planuppdraget har därefter utvidgats till att omfatta även bebyggelsen runt korsningen av Resarövägen och Överbyvägen
där bl a livsmedelsbutiken, Resarö skola och annan offentlig service ligger. Då planområdet
har utvidgats och programmet för norra Resarö inte innehöll någon principskiss för bebyggelsens utformning gav APU istället förvaltningen genom § 10/2006-02-01 i uppdrag att samråda
om en ny skiss för ny bebyggelse innan ett planförslag upprättas. Samrådet har kallats för församråd. Församrådet har ägt rum under tiden den 20 februari- 12 april 2006. Ett församrådsmöte har hållits den 8 mars 2006. Mötet finns sammanfattat i minnesanteckningar. För att läsa mer om församrådet hänvisas till samrådsredogörelsen för församrådet daterad 2008-10-02.
I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 april 2009 § 29 har samråd hållits om förslag
till detaljplan. Samrådet har ägt rum under tiden den 18 maj 2009 – 7 augusti 2009. Ett samrådsmöte har hållits den 8 juni 2009. Mötet finns sammanfattat i minnesanteckningar. Under
samrådet inkom totalt ca 60 yttranden. Många fastighetsägare var positiva till förslaget som
helhet. Många framförde synpunkter på trafiksäkerheten och redovisade alternativ till utformning av korsningspunkt och placering av busshållplatser. Föräldraföreningen som representerade 120 medlemmar samt åtta enskilda fastighetsägare förordade rondellalternativet. 27 likalydande yttranden och 4 enskilda yttranden förordade att busshållplatserna ligger kvar vid
livsmedelsbutiken (ICA). För mer information om samrådet hänvisas till samrådsredogörelsen, daterad 2014-02-20.
Den 24 september 2013 har ett möte om den fortsatta planeringen av Resarö Mitt hållits i Resarö skola. Information om mötet har sänts till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Minnesanteckningar finns sammanfattade från mötet.
Av samrådsredogörelsen, daterad 2014-02-20 framgår yttranden inkomna under samrådet och
de ändringar av planförslaget som föreslås efter samrådet.

Utställning nr 1, under tiden 3 mars -31 mars 2014
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I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 20 februari 2014 § 11 har förslaget till detaljplan
hållits utställt för granskning. Utställningen genomfördes under tiden den 3 mars – 31 mars
2014. Under utställningen inkom 112 yttranden varav 19 från remissinstanser och föreningar.
Samma yttrande som Resarö plangrupp lämnat in har skickats in av 76 st fastighetsägare på
Resarö. Några fastighetsägare har skickat in fler yttranden. Efter utställningen 3 mars- 31
mars gjordes revideringar av planförslaget som framgår av utlåtandet över utställningen, daterat 2014-05-26. Ägare till 2 fastigheter underrättades om detta. Dessa inkom med synpunkter på ändringsförslagen varav en utan erinran. Några yttranden inkom efter utställningstiden
dvs efter den 31 mars 2014. Dessa yttranden redovisas även i utlåtandet
Se utlåtandet efter den första utställningen, daterat 2014-05-26, angående inkomna yttranden
och föreslagna ändringar av planförslaget efter utställningen.
Det framkom i ett sent skede att markförhållandena i en del av planområdet söder om Överbyvägen kräver speciella åtgärder vad gäller grundläggningen enligt en geoteknisk utredning
som utförts av Tyréns AB, maj 2014. I samband med att planförslaget togs upp i kommunstyrelsens planeringsutskott 2014-05-27 för beslut om att föreslå kommunstyrelsen att överlämna
planförslaget till kommunfullmäktige undantogs den berörda marken från antagande.
Planförslaget togs upp i kommunstyrelsen 2014-06-12 för beslut om att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande med undantag för del av fastigheterna Ytterby
4:411, 4:594 och 4: 601. Kommunstyrelsen beslutade enligt §50/ 2014-06-12 att återremittera
ärendet till planeringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats.
Inför utställning nr 2 utfördes ett tillägg till utlåtandet, där ändringar som utförts av planhandlingarna efter återremissen i kommunstyrelsen 2014-06-12 redovisas. De ändringar som föreslås bedöms innebära sådan väsentlig ändring av planförslaget att det behöver ställas ut på
nytt. Det gäller främst förändring av planområdet med hänsyn till utförd geoteknisk utredning
och ändring av markanvändningen för fastigheten Ytterby 4:173. Markanvändningen för Ytterby 4:173, söder om Överbyvägen, ändrades till BCDS, bostäder, centrum, vård samt skola
och förskola. Del av fastigheten norr om Överbyvägen föreslogs som allmän plats, L-väg. I
övrigt utfördes mindre ändringar och kompletteringar utförts som inte påverkar detaljplanens
innebörd vilka framgår av tillägget till utlåtande.
Utställning nr 2 under tiden den 22 november- 19 december 2017
I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 18 oktober 2017 § 11 har förslaget till detaljplan
hållits utställt för granskning. Utställningen, som kungjordes på kommunens anslagstavla, i
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 22 november, genomfördes under tiden den 22
november – 19 december 2017 på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr. Information om utställningen sändes till berörda sakägare enligt fastighetsförteckning och myndigheter m.fl. enligt sändlista. Handlingarna har under utställningstiden även visats på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se .
Under utställningstiden för den andra utställningen har 164 yttranden inkommit varav 14 från
remissinstanser och föreningar. Av dessa yttranden inkom några efter utställningstiden. Dessa
redovisas även. Ytterligare ett yttrande inkom i januari 2018.
Enligt 5 kap 24 § plan- och bygglagen (1987:10) framgår att den som inte senast under utställningstiden har framfört synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga kommunens antagandebeslut av detaljplanen.
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Flera av de inkomna yttrandena från fastighetsägare och boende är likartade. Det gäller ett yttrande som återfinns under U 27, som är en namnlista. Detta yttrande återges endast under U
27 i utlåtandet över inkomna yttranden. För övriga likartade yttrande U 28- U 118 anges att de
är liknande som yttrandet under U 27. Här kan dock noteras att flera av yttrandena anger felaktigt väderstreck för föreslaget bostadsområde i närheten av Resarö skola. De anger att området ligger sydväst om skolan. Yttrandena har dock besvarats som samma yttrande, då de i
övrigt stämmer överens. I de fall där inkommet yttrande delvis överensstämmer med yttrandet
U 27 har delar tagits bort eller lagts till. För dessa yttranden redovisas förändringen eller
tillägget. Det gäller yttrandena U 119-U 139.
Under utställningen har fyra namnlistor inkommit varav en är namnlistan under U 27. I några
fall har varit svårt att tyda namnunderskrifterna. Yttrandet som skrivits under i samtliga
namnlistor är likadant som yttrande U 27.
I yttrandena tas bl a upp:
Planen uppfyller inte syftet med hänsyn till bibehållen bebyggelsekaraktär på norra Resarö.
Det anges även att Resarö mitt inte får förvandlas till något förortscentrum och att ny bebyggelse ska utformas som traditionell arkitektur med träfasader i färg som matchar skolan och
kapellet. Alla berörda byggnader ska ha utformningsrestriktioner. Det framförs även att det är
viktigt att bevara skärgårdskaraktären samt befintlig vegetation och träd.
Det framförs att kapellet som är en kulturhistoriskt värdefull byggnad ska framträda och inte
överskuggas av ny bebyggelse i närheten. Nockhöjden 12 m på fastigheterna Ytterby 4:173174 ifrågasätts därför liksom byggrätten på dessa fastigheter.
Flertalet tycker det är bra att affären får utvecklas men att busshållplatsen ska ligga kvar vid
affären. Viktigt för många är att lägen för busshållplatser bestäms i planen.
Det framförs att de nya bostäderna nordväst om skolan ska vara färre än 30 st och gärna
mindre flerbostadshus. Detta för att lite av naturen mellan husen kan behållas.
Parkeringen mitt emot skolan ska ha separat in- och utfart. Parkeringarna anges inte heller få
dominera infarten till Resarö. Man vill även ha en avsläppningszon nära gångtunneln vid Resarö skola. Man tycker vidare att det är viktigt att skolan ska ge utrymme för barnen, dvs mer
mark ska avsättas norr om skoltomten.
Det yttrande som redovisas under U140 återkommer även bland inkomna yttranden. Yttrandet
återges endast under U140. För övriga likartade yttranden U 141- U163 anges att det är liknande yttrande som under U140. Yttrandet tar upp att man inte vill ha trevåningshus och större bostadskomplex på Resarö. Bebyggelsen ska vara småskaliga skärgårdshus och inte likna
bebyggelse i förorterna.
Efter utställningen har förslag till revidering gjorts. Ägare till en fastighet har underrättats om
detta. Dessa har ingen erinran på revideringsförslaget.

Inkomna yttranden under utställning nr 2
Remissinstanser och föreningar
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U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Länsstyrelsen
E.ON
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
Trafikverket (f d Vägverket)
Lantmäteriet
Resarö plangrupp
Trafikförvaltningen (f d SL)
Naturskyddsföreningen
Vänsterpartiet
Miljöpartiet de gröna
Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddsnämnd (SRMH)
Företagarna i Vaxholm
Roslagsvatten AB
Telia Sverige Net fastigheter AB (TSNFAB)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Fastighetsägare, boende och övriga
Fastighet/Adress
U
Fastighetsägare till Ytterby 4:503
Fastighetsägare till Ytterby 4:720
Fastighetsägare till Ytterby 4:411
Fastighetsägare till Ytterby 4:706
Fastighetsägare till Ytterby 4:541
Fastighetsägare till Ytterby 4:796
Fastighetsägare till Ytterby 4:298
Fastighetsägare till Ytterby 4:433
Fastighetsägare till Ytterby 4:171
Boende Rådhusgatan 14, Repslagare 23
Fastighetsägare till Ytterby 4:751
Fastighetsägare till Ytterby 4:701
Fastighetsägare till Ytterby 4:748 mfl
Fastighetsägare till Ytterby 4:539
Boende Löjviksvägen 11, brf Löjvikshöjden
Fastighetsägare till Överby 6:54
Fastighetsägare till Ytterby 4:722
Fastighetsägare till Ytterby 4:835
Fastighetsägare till Ytterby 4:731
Fastighetsägare till Överby 18:1
Fastighetsägare till Ytterby 4:591
Fastighetsägare till Överby 6:24
Fastighetsägare till Ytterby 4:562
Fastighetsägare till Ytterby 4:688
Fastighetsägare till Ytterby 4:552
Boende Kompassv 12, brf Löjvik 2
Fastighetsägare till Ytterby 4:741
Fastighetsägare till Ytterby 4:791
Fastighetsägare till Ytterby 4:718
109
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Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
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U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Fastighetsägare till Överby 1:119
Fastighetsägare till Ytterby 4:237
Fastighetsägare till Överby 1:102
Boende Trossvägen 53, brf Löjvikshöjden
Fastighetsägare till Ytterby 4:577
Fastighetsägare till Ytterby 4:59
Fastighetsägare till Ytterby 4:37
Fastighetsägare till Ytterby 4:846
Boende Trossvägen 9, brf Löjvikshöjden
Fastighetsägare till Ytterby 4:577
Fastighetsägare till Överby 1:191

Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Fastighetsägare till Överby 2:101
Fastighetsägare till Överby 29:10
Fastighetsägare till Överby 29:10
Fastighetsägare till Överby 2:101
Boende Backstigen 3D, brf Backstigen
Boende Trossvägen 26, brf Löjvikshöjden
Boende Trossvägen 26, brf Löjvikshöjden
Fastighetsägare till Ytterby 4:513
Fastighetsägare till Ytterby 4:830
Fastighetsägare till Ytterby 4:859
Fastighetsägare till Ytterby 4:803
Fastighetsägare till Överby 6:16
Fastighetsägare till Överby 2:27
Fastighetsägare till Ytterby 4:84
Fastighetsägare till Överby 29:17
Fastighetsägare till Ytterby 4:582
Fastighetsägare till Ytterby 4:741
Fastighetsägare till Överby 29:4
Fastighetsägare till Ytterby 4:503
Fastighetsägare till Ytterby 4:50
Fastighetsägare till Ytterby 4:819
Fastighetsägare till Överby 6:27
Fastighetsägare till Överby 6:27
Fastighetsägare till Ytterby 4:237
Fastighetsägare till Ytterby 4:621
Fastighetsägare till Ytterby 4:234 m fl fast
Fastighetsägare till Ytterby 4:725
Fastighetsägare till Överby 2:73
Fastighetsägare till Ytterby 4:503
Fastighetsägare till Överby 1:133
Fastighetsägare till Ytterby 4:397
Fastighetsägare till Överby 6:40
Fastighetsägare till Överby 2:35

Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
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U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Fastighetsägare till Överby 2:87
Fastighetsägare till Ytterby 4:545
Boende Trossvägen 10, brf Löjvikshöjden
Fastighetsägare till Överby 6:51
Fastighetsägare till Ytterby 4:721
Fastighetsägare till Ytterby 4:721
Fastighetsägare till Ytterby 4:765
Fastighetsägare till Ytterby 4:441
Fastighetsägare till Överby 2:34
Fastighetsägare till Ytterby 4:765
Fastighetsägare till Överby 29:54
Fastighetsägare till Ytterby 4:797
Fastighetsägare till Ytterby 4:797
Fastighetsägare till Ytterby 4:831
Fastighetsägare till Engarn 1:13-14
Fastighetsägare till Överby 16:2 m fl

U 104. Fastighetsägare till Överby 1:135 m fl
U 105. Boende Backstigen 3F, brf Backstigen m fl
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Fastighetsägare till Ytterby 4:660
Fastighetsägare till Engarn 1:4
Fastighetsägare till Överby 2:32
Fastighetsägare till Engarn 1:4
Fastighetsägare till Överby 2:32
Fastighetsägare till Ytterby 4:58
Fastighetsägare till Ytterby 4:248
Fastighetsägare till Överby 2:89
Fastighetsägare till Ytterby 4:830
Fastighetsägare till Ytterby 4:18
Fastighetsägare till Överby 1:52
Fastighetsägare till Ytterby 4:524
Fastighetsägare till Ytterby 4:42
Fastighetsägare till Överby 6:30
Boende Överby skolväg 5B, brf Överby
Fastighetsägare till Överby 2:82
Fastighetsägare till Överby 29:2
Fastighetsägare till Ytterby 4:773
Fastighetsägare till Överby 2:57
Fastighetsägare till Överby 2:27
Fastighetsägare till Ytterby 4:572
Fastighetsägare till Överby 6:15
Fastighetsägare till Överby 1:42
Fastighetsägare till Ytterby 4:506
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Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Namnlista (14 st namn), Liknande
yttrande som U 27
Namnlista( 18 st namn), Liknande
yttrande som U 27
Namnlista( 12 st namn), Liknande
yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27
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U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

Fastighetsägare till Ytterby 4:506
Fastighetsägare till Ytterby 4:730
Fastighetsägare till Ytterby 4:730
Fastighetsägare till Överby 2:56
Fastighetsägare till Ytterby 4:388
Fastighetsägare till Ytterby 4:112
Fastighetsägare till Ytterby 4:608
Fastighetsägare till Överby 1:34
Fastighetsägare till Överby 1:34
Fastighetsägare till Trossvägen 63, brf Löjvikshöjden
Fastighetsägare till Engarn 1:8
Fastighetsägare till Engarn 1:8
Fastighetsägare till Ytterby 4:477
Fastighetsägare till Ytterby 4:648
Fastighetsägare till Ytterby 4:477
Fastighetsägare till Ytterby 4:408
Fastighetsägare till Ytterby 4:853
Fastighetsägare till Ytterby 4:393
Fastighetsägare till Ytterby 4:237
Fastighetsägare till Ytterby 4:237
Fastighetsägare till Ytterby 4:791
Boende Trossvägen 38E, brf Löjvikshöjden
Fastighetsägare till Ytterby 4:792
Fastighetsägare till Överby 6:2
Fastighetsägare till Engarn 1:8
Fastighetsägare till Ytterby 4:95
Fastighetsägare till Överby 10:2
Fastighetsägare till Ytterby 4:607
Fastighetsägare till Ytterby 4:607
Fastighetsägare till Ytterby 4:480
Fastighetsägare till Ytterby 4:480
Fastighetsägare till Ytterby 4:243
Fastighetsägare till Ytterby 4:243
Fastighetsägare till Ytterby 4:186
ICA –Ytterby 4: 597-598, 4:483
Fastighetsägare till Överby 29:51

Delvis liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27
Delvis liknande yttrande som U 27

Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Liknande yttrande som U140
Sent inkommet yttrande

Yttranden över underrättelse efter utställning nr 2
U 166. Fastighetsägare till Överby 29:51
Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning av och kommentarer till inkomna synpunkter
Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i kursiv stil. Förvaltningens svar markeras med indragen vänstermarginal.
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U 1.Länsstyrelsen i Stockholms län: Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget
enligt 5 kap. 22 § ÄPBL.
Länsstyrelsen lämnade även samrådsförslaget och förslaget till detaljplan efter den
första utställningen utan erinran.
Remissinstansernas synpunkter
U 2. E.ON:
Synpunkten är att som bifogad karta visar, tydliggöra E områdena med vad de är avsedda till,
t.ex E1 = Transformatorstation, när det finns flera E områden så är det ett bra förtydligande.
Bifogad karta visar vilka E områden som av avsedda för E.ONs anläggningar.
I övrigt inget att erinra.
Informationen noteras. Anledningen till att det anges enbart tekniska anläggningar
under markanvändningen, E, är att det ger större flexibilitet om behov finns av annan teknisk anläggning på samma plats. På plankartan kan användningen anges som
illustrationstext.
U 3. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI):
FTI har inga synpunkter på remissförslaget.
U 4. Trafikverket:
I tidigare yttranden har dåvarande Vägverket yttrat att myndigheten inte motsätter sig de
då planerade åtgärderna och att den såg positivt på t.ex. cykelbanan utmed Överbyvägen och
att kommunen övertar huvudmannaskapet för samma väg. Vägverket menade sig dock inte ha
några möjligheter att bekosta någon av åtgärderna i planen, utan att kostnadsansvaret för
nämnda åtgärder måste åligga någon annan än den statliga väghållningsmyndigheten. Detta
ställningstagande kvarstår för Trafikverkets räkning. Efter det togs ett föravtal (TRV dnr:TRV
2014/55082) fram som reglerar att kommunen förbinder sig att bekosta anläggningsåtgärderna.
Avtal om bevakning
För åtgärder på eller i anslutning till Trafikverkets anläggningar är det aktuellt för Trafikverket att bevaka genomförandet, genom ett bevakningsärende. Trafikverket har inga avsatta medel för åtgärder som aktualiseras av aktuell detaljplan varför dessa behöver belasta kommun
eller exploatör liksom kostnader för Trafikverkets bevakning. Ett avtal mellan kommunen och
Trafikverket gällande bevakning ska tas fram. Avtalet ska vara undertecknat innan detaljplanen vinner laga kraft. Innan produktionen startar ska ett genomförandeavtal vara undertecknat.
Väghållarskap
Tidigare har dåvarande Vägverket (2006:17317) tagit beslut om indragning från allmänt underhåll av väg 1006, delen Överby-Ytterby (1003) på Resarö, Vaxholms stad. Beslutet träder i
kraft när detaljplanen vinner laga kraft enligt dåvarande Vägverkets beslut. Trafikverket anser det viktigt att ta del av information när detta sker.
Förslag till avtal avseende åtgärder i samband med genomförande av detaljplan för
Ytterby 4:686 m fl (Resarö mitt och Överbyvägen) finns framtaget. Ett tillägg till
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detta avtal gällande Trafikverkets engagemang innan genomförandeavtalet tecknas
avses tas fram innan detaljplanen vinner laga kraft. Genomförandeavtal kommer att
tas fram inför genomförandet av de åtgärder som påverkar de allmänna vägarna eller dess vägområde.
Kommunen kommer att delge Trafikverket när detaljplanen vinner laga kraft.
U 5. Lantmäteriet
Delar av planen som måste förbättras
Plankarta och bestämmelser
Det saknas information om hur angöring ska kunna ske till naturområdet då aktuell plan
omgärdas av kvartersmark.
Inom fastigheten Ytterby 4:397 finns ett u-område som saknar avgränsning.
Plankartan måste kompletteras med någon typ av avgränsning.
Inom Ytterby 4:397 finns även ett område som saknar egenskap men som omgärdas av egenskapsbestämmelser. Vänligen precisera vad området avses nyttjas för.
Det finns troligtvis en samfällighet som går över Ytterby 4:294 (1). Likaså finns antydningar till att en gemensamhetsanläggning har rätt att nyttja område som nu blir planlagt. Detta behöver utredas då det kan påverka fastighetsbildningen och förrättningskostnader.
På fastigheten Ytterby 4:767 går egenskapsbestämmelserna inte ut över delar av prickmarken, till skillnad mot resterande planområde. Om detta är av misstag så bör pilen dras ut till
fastighetsgräns.
G-området på Ytterby 4:767 har en något oklar utbredning.
Bestämmelse under utnyttjandegrad om befintliga byggnaders byggrätt blir något otydlig då
nuvarande byggnation inte kan bli planstridig för att ny plan antas i strid mot nuvarande
byggnation.
Användningsområdet JC finns med under planbestämmelser men saknas på
plankartorna.
Då Lillvägen och Krokvägen inte detaljplaneläggs i samband med denna plan kan
BCD-området på andra sidan gatorna anses något lösryckt. Likaså saknar E-området
på plankarta 2 samband med övrigt detaljplanelagt område.
Genomförandebeskrivning
Påverkan på befintliga servitut inom planområdet måste förtydligas med fastighetsrättsliga konsekvenser.
Det framkommer att 3D fastighetsbildning är möjlig. När 3D fastigheter bildas behövs det i
regel bildas rättigheter och gemensamhetsanläggningar som en följd av fastighetsbildningen. Konsekvenserna av en eventuell fastighetsbildning måste redogöras för.
Det bör noteras att det inte alltid är möjligt att få fast pris i förrättningar. Fast pris kan
således efterfrågas men inte begäras då det alltid baseras på en bedömning av det enskilda fallet.
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Delar av planen som bör förbättras
Det saknas information om hur angöring ska kunna ske till bostadsområdet mellan skola
och natur.
Övrigt
För det fall exploateringsavtal avses att tecknas finns sedan 2015 regler för hur detta
ska redovisas i planhandlingen. Enligt PBL krävs en utförlig beskrivning av exploateringsavtalen, dess huvudsakliga innehåll samt konsekvenserna av att planen genomförs med hjälp
av ett sådant avtal. Se 4 kap 33 § samt 5 kap 13 § PBL, Lantmäteriets handbok samt Boverkets hemsida. Aktuell plan är förvisso upprättad enligt äldre regelverk och redovisning behöver därav inte ske. För att göra en så tydlig plan som möjligt rekommenderar vi på Lantmäteriet dock att redovisning sker ändå.
Plankarta med planbestämmelser
Planbestämmelser under utnyttjandegrad ändras angående befintliga byggnaders byggrätt och planstridighet. Formulering tas bort.
I planförslaget anges del av planområdet i väster som naturområde. Planområdet för Resarö mitt omgärdas i övrigt av naturmark, söder om Överbyvägen och
väster om Resarövägen, som ej är är planlagd. Naturområdet ingår i ett obebyggt
skogsområde, där marken ägs av kommunen. Väster om planområdet ligger Resarö våtmark. Marken är idag allmänt tillgänglig via stigar genom bl a Resarö
våtmark och förbi skolfastigheterna.
Justeringar av plankarta utförs i enlighet med Lantmäteriets yttrande för bl a
u-område m m. Redovisad gemensamhetsanläggning på Ytterby 4:767 sträcker
sig även fram till fastigheten Ytterby 4:181. Illustrationen på plankartan förtydligas för gemensamhetsanläggningen.
Den pumpstation som redovisas som, E, teknisk anläggning norr om Överbyvägen framgår av planbeskrivningen på s. 18 vid den andra utställningen. Placeringen av pumpstationen bekräftas på detta sätt, då markanvändningen för denna
inte framgår av den plan som gäller i övrigt för detta område, Dp 379 för Överby
29:53 m fl. Genomförandetiden för Dp 379 har gått ut.
Fastigheterna Ytterby 4:181 och 4:767 vid Lillvägen och Krokvägen ägs av
kommunen medan de ligger vid vägar som ingår i Resarö vägförening. Området
i övrigt vid Lillvägen –Krokvägen är privatägt. Marken inom större delen av
planområdet för Resarö mitt ägs av kommunen. I planområdet ingår endast ett
mindre antal privatägda fastigheter som gränsar till Överbyvägen och två privatägda fastigheter som ligger i samma byggnadskvarter som den befintliga livsmedelsbutiken. Detaljplanen för Resarö mitt handläggs enligt ÄPBL (1987:10) vilket innebär att huvudmannaskapet i detaljplanen inte kan delas. I planförslaget
anges att kommunen ska vara huvudman för allmän plats.
Genomförandebeskrivning
Text angående servitut har kompletterats i genomförandebeskrivningen.
Genomförandebeskrivningen kompletteras angående 3 D-fastighetsbildning.
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Information om begränsningar avseende fast pris i förrättningar noteras.
För väg från Överbyvägen till det nya bostadsområdet och skolan avses gemensamhetsanläggning, g, bildas vilket anges på plankartan. Detta framgår även av
planbeskrivningen på s.16 och i genomförandebeskrivningen på s. 4. vid den
andra utställningen.
Övrigt
I genomförandebeskrivningen kompletteras angående exploateringsavtal mellan
kommunen och fastighetsägarna till Ytterby 4:173.
U 6. Resarö plangrupp:
Efter att utställningsförslaget presenterats på kommunens hemsida har föreningarnas styrelser fått in mängder med synpunkter från sina medlemmar på dp 382. Det visar på ett mycket
stort engagemang i frågan om hur Resarö Mitt ska utvecklas.
1. Förlängning av tidsfristen för yttrandet
För att kunna sortera och bemöta alla dessa frågor, yttringar och även farhågor som inkommit samt inkludera dessa värdefulla synpunkter och konstruktiva förslag i vårt yttrande på
kommunens plan, ber vi om en förlängning av tidsfristen till den 16 januari. December månad
är som bekant en hektisk period med många familjeaktiviteter och vi hoppas därför på kommunens förståelse för detta.
2. Förtydligande kring hur synpunkterna tas tillvara
Vi har också följande funderingar och frågor som vi redan nu ber att kommunen förtydligar.
I det förra utställningsförslaget anges att ” Under utställningen har inkommit 112 yttranden
varav 19 från remissinstanser och föreningar. Liknande yttrande som Resarö plangrupp lämnat in har skickats in av 76 st fastighetsägare på Resarö. Några fastighetsägare har skickat in
fler yttranden.” Det anges också att ”planförslaget överensstämmer med riktlinjerna i översiktsplanen.”
Vi kan inte se i dokumentationen hur kommunen anser att de synpunkter i yttranden från flertalet fastighetsägare på Resarö har omhändertagits och inkluderats i det nya utställningsförslaget, gällande exempelvis bevarandet av Resarös småskaliga bebyggelsekaraktär.
Vi ser därför att kommunen tydligt redogör kring hur processen går till för att inhämta medborgarnas synpunkter så att det framgår hur dessa idéer kommer att tas tillvara som konstruktiva utvecklingsförslag. Dvs. möta syftet med den demokratiska process som ett samråd
innebär. Plangruppen är mycket angelägen att de boende på Resarö kan känna förtroende att
kommunen respekterar medborgarnas synpunkter så att de genom sitt engagemang och sina
yttranden kan bidra till att utveckla Resarö för framtida generationer.
Yttrande nr 2 från Resarö plangrupp:
Plangruppen, som består av representanter utsedda av fastighets- och villaägarföreningar på Resarö, har studerat handlingarna till förnyad utställning av dp 382. Det är glädjande att vissa av de synpunkter och förslag som Resarö Plangrupp framförde 2014 har
genomförts.


Kommunens planarbete på Resarö sker i ett litet område i taget. Detta innebär
att helhetsperspektivet på Resarö inte framhålls i de enskilda detaljplanerna. Vi
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hänvisar till våra synpunkter på Översiktsplanen, bl.a. vikten av ett sammanhängande grönområde på Killingen och att detta fortfarande är en avgörande
förutsättning för de övriga detaljplaner som efterhand tillåter förtätning och bebyggelse på övrig markyta på Resarö.
Planens syfte möter inte visionen i Översiktsplanen Vaxholm 2030
Syftet med att detaljplanelägga Resarö Mitt är enligt Planbeskrivningen sid 3 under rubriken:
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN "att underlätta för permanentboende med bibehållen
bebyggelsekaraktär ..." l Planbeskrivningen sid 4 tredje stycket står: Planförslaget överensstämmer med riktlinjerna i översiktsplanen antagen år 2013-12-16 och den fördjupade översiktsplanen för Resarö antagen 1993-09-27.
Detta påstående är helt felaktigt. Det nya planförslaget omvandlar snarare Resarö Mitt till ett
centrum med förortsliknande bebyggelse och bevarar inte skärgårdskaraktären som anges i
målen med översiktsplanen.
Ett konkret exempel är att det tillåts höga stora hus som är 12 m i nock och vars tomt får bebyggas till 40 °/o (ca 1100 kvm) på fastigheten Ytterby 4:174 mittemot lCA. Huset intill kan
bli så stort att det rymmer 24 lägenheter. Ingen annanstans på Resarö finns denna typ av bebyggelsekaraktär.
Traditionell skärgårdsarkitektur framför moderna lägenhetshus
l Täby nära lCA-stop finns dessa flerfamiljshus som ligger grupperade bakom ett skyddande
plank. Även i Trosa och i Sigtuna kommuner finns många projekt som är goda exempel på
småskalig förtätning med bevarad bebyggelsekaraktär.
l området Lyngsåsa på Dalarö finns goda exempel på nybyggda lägenheter med bevarad lantlig och småskalig skärgårdskänsla.
Vi vill ha:
 träfasader med Falu rödfärg eller annan naturlig slamfärg som tar upp skolans och
kapellets färger och material.
 byggnader placerade med förskjutningar i höjd- och sidled
 spröjsade fönster
 tegeltak, falsad plåt eller sedumtak.
Huvudintryck
 Småindustritomten 4:173 ersätts nu av en tomt markerad med BCDS. Den ligger på 89 meterskurvan och får byggas 12 meter till nock och får ha en bruttoarea på 1750
kvm. Det kan bli ca 500 kvm på mark om man utnyttjar hela höjden (motsvarar 24 lägenheter på 70 -75 kvm). Detta är helt oacceptabelt.
 Det hus som planen tillåter närmare kapellet (Ytterby 4:174) blir lika högt och 1100
kvm på mark (40 °/o av tomtarean) och med samma innehåll.
 Bilden till vänster kan bli verklighet om planen går igenom.
 Dessa hus kommer i väsentlig mån att dominera kapellet, det vackraste huset i omgivningen, oavsett om spiran och den översta spetsen av taket sticker upp över 12 m. Vi
anser att åtminstone byggnaden närmast kapellet ska sänkas och att 40 °/o av tomtarean ska minskas till 25 °/o. Berghällen i sydöstra hörnet av denna fastighet bör prickmarkeras för att säkerställa respektavstånd till kapellet och skydda naturen där. Dessa hus måste ha klara restriktioner angående fasadmaterial och färg. Se sid 4 .
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Affären
 Vi vill att lCA ska få all tänkbar nytta av nya planen, men utseendet är viktigt eftersom
byggnaden är så stor och exponerad. Vi ser gärna att inspirationen kommer från lanthandel och tycker det skulle vara trevligt med en restaurang eller kafedel i byggnaden.
Om den dessutom kan ges en permanent och vacker del för växter som är denna butiks
specialitet, är det mycket lovvärt .
Bostadsområdet nordväst om skolan
1. Det har tillkommit en bokstav p på bostadsområdet nordväst om skolan. Det betyder att husen får byggas ihop i tomtgräns. l förslaget skriver man "Bestämmelserna möjliggör sammanbyggda hus som parhus" Det framgår inte tydligt om det betyder "såsom" parhus eller "som t.ex." parhus eller kedjehus i långa längor. Planen tillåter 30 fastigheter.
 Minska antalet fastigheter och utöka mark för skolgård och lekyta.
 Vi vidhåller vår tidigare skrivning att det vore bättre med något större hus som
skulle kunna rymma 4 - 5 bostäder för att försöka få tillbaka öppen mark och
växtlighet mellan husen.
Busshållplatserna
Angående busshållplatserna skriver Stockholms läns museum:
Det ena förslaget innebär att hållplatserna placeras vid vägen, öster om kyrkan. Länsmuseet
framhåller att kyrkan har haft, och fortsättningsvis bör ha, en central och synlig plats i en traditionell bebyggelsemiljö. Placeras hållplatsen framför kyrkan får denna en sekundär framtoning, eftersom kyrkobyggnaden då blir mindre synlig bakom busskurer och annat som hör en
hållplats till. Länsmuseet förordar förslaget där hållplatserna förläggs invid /CA-butiken.
Busshållplatserna måste placeras så säkerheten kommer först
 l förslaget står att busshållplatsernas lägen ska utredas vidare, men utformningen av
trafiklösningen påverkar hela förslaget. Hur kommer vi i framtiden att bli informerade, och hur ska vi kunna påverka busshållplatsens placering, utan att vara låsta av detaljplanen när nu kommunen valt att inte utreda frågan vidare?
 Qm busshållplatsen läggs längs Resarövägen innebär det att de flesta måste korsa
Överbyvägen eller Ytterbyvägen för att komma dit. Det motverkar visionen om trygg
och säker miljö för skolbarnen. Trafiksäkerheten påfrestas ytterligare genom att
många lämnar barn på skolan alldeles bredvid busshållplatsen. Olycksrisken i morgonrusningen blir därför fortsatt stor i det nya planförslaget Förslag är att busshållplatsen fortsatt placeras på samma sida som lCA och att den nuvarande platsen för
avlämning av skolbarn istället utökas.
 Om nu detta i slutändan trots allt ändå väljs att genomföras, är många träd vid parkering, rondell och mittremsa verkligen önskvärt för att få ett naturskönt intryck vid infarten till samhället.
 Här behövs något vackert!
Barnen ska få ta plats
Vi vill att barnperspektivet ska analyseras och beskrivas i utställningsutlåtandet.
Avsätt mer mark till barnen och skolan nordväst om skoltomten. l synnerhet som det kommer fler barn till Resarö skola när det byggs fler bostäder. 30 kvm/barn säger PBL.
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Barnperspektivet måste analyseras och föras fram i denna detaljplan som nästan uteslutande berör skolområden med närliggande trafik, bostäder och kyrka.
Motiven för framtida placering av busshållplatsen måste göras utifrån barnperspektivet
och trafiksäkerheten för skolbarnen. Den framtida placeringen måste motiveras med hur
den bidrar till en mer trafiksäker lösning samt ett förbättrat trafikflöde under perioder då
många bilister, gångtrafikanter och skolbarn rör sig i området.
Infart och parkering
Det förslag som MarkTema AB framlagt som avser infarten bedömer vi vara en godtagbar
lösning om den förbättras enl. förslaget nedan. Här finns träd planterat både på mittremsan på Resarövägen, på rondellen och vid ICA parkering rakt fram. (Om inte busshållplatsen blir där?)
Parkeringen vid Resarövägen är förstorad. Många lämnar sina barn där och det kommer
att bli trångt när barn blandas med backande vändande bilar och alla försöker komma i
tid. Vi vill föreslå en vänd- och avsläppningszon närmast gångtunneln.
Kommunen skriver i ett av svaren till samrådsredogörelsen att Separat ut- och infart möjliggörs i planförslaget för parkeringen mittemot Resarö skola ?Detta svar överensstämmer inte med föreliggande plankarta.
Yttrande 1:
1. Möjlighet kan inte ges att förlänga tidsfristen för Resarö plangrupp att lämna yttrande på utställningsförslag för Resarö mitt, Dp 382. Samma utställningstid gäller för alla remissinstanser och berörda samt andra som har ett intresse av detaljplanen. Det innebär att alla måste få samma möjlighet. Detta
skulle innebära en förlängd utställningstid med nytt utskick och ytterligare kungörelse.
2.I utlåtandet efter första utställningen, daterat 2014-05-26, framgår inkomna
yttranden under utställningstiden och kommunens bemötande av de inkomna
synpunkterna. På s. 7-12 redovisas Resarö plangrupps yttrande med kommunens
svar. På s. 45-46 i utlåtandet redovisas föreslagna ändringar efter den första utställningen.
Det är kommunens uppgift att planlägga och styra markanvändningen utifrån
plan- och bygglagen samt miljöbalken. Vid prövningen av frågor enligt planoch bygglagen ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Avvägningen mellan olika intressen sker i planprocessen. Under en planprocess framförs synpunkter och förslag från olika fastighetsägare och olika intressen ställs
mot varandra. Det är inte alltid som synpunkter kan tillgodoses eftersom det kan
finnas motstridiga intressen.
Planprocessen för att inhämta medborgarnas synpunkter framgår av den äldre
plan- och bygglagen, ÄPBL (1987:10), i kap 5. Arbetet med att ta fram en detaljplan består av flera skeden som programsamråd, plansamråd och utställning
innan en detaljplan kan antas. Under dessa olika skeden ges möjlighet för remissinstanser och fastighetsägare samt andra berörda att inkomma med synpunkter på planförslaget. Inkomna synpunkter sammanställs i programsamrådsredogörelse, samrådsredogörelse respektive utställningsutlåtande. I dessa hand119
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lingar redovisas de synpunkter som inkommit och anges eventuella ändringar
som föreslås utföras av planhandlingarna.
I nu föreliggande utställningsutlåtande anges förslag till ändringar på s. 76-78.
Yttrande nr 2:
Kommunens planarbete
Förslag till åtgärder som ryms inom planområdet för Resarö mitt hanteras i detta
planförslag. I övrigt måste åtgärder som berör annat område hanteras i annan
ordning.
En fördjupad översiktsplan för Resarö togs fram år 1993. Som underlag för
planläggningen av norra Resarö togs ett detaljplaneprogram fram år 2002 som
utgår från den fördjupade översiktsplanen. Programmet för norra Resarö utgör underlag för arbetet med kommande detaljplaner. I programmet angavs flera
etapper för detaljplanearbetet. För närvarande återstår denna centrala del av norra Resarö (Resarö mitt), etapp 7, samt Resarö samhälle, etapp 9.
Planens syfte
När det gäller syftet med planeringen av Resarö så anges i ”Översiktsplan 2030
för Vaxholm” att Resarö mitt ligger centralt på norra Resarö och ska detaljplaneläggas med syfte att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär mm men det anges även att området kring Resarö mitt är ett strategiskt bra läge för utveckling av samhällsservice och verksamheter för boende. I
översiktsplanen anges också att boende ska erbjudas i varierande storlekar och
upplåtelseformer på bl a Resarö.
I den fördjupade översiktsplanen anges 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 tillskapas med bibehållande av den ursprungliga bebyggelsekaraktären och känslan av skärgårdsö.””Målsättningen bör vidare vara att
bibehålla och utveckla ett levande samhälle ….varför möjligheter för verksamheter bör ges utrymme i planeringen”. För Resarö mitt anges bl a att i anslutning
till butik och skola föreslås ett område markeras för ytterligare servicefunktioner
som butik/kiosk och servicebostäder. Detta redovisas som område S i förslaget
till markanvändningskarta i fördjupningen av översiktsplanen. Det anges vidare
angående omvandling/ förtätning av bostäder att graden av möjlig förtätning kan
ej preciseras utan får studeras i respektive detaljplan.
Av ovanstående framgår att planförslaget för Resarö mitt överensstämmer med
”Översiktsplan 2030 för Vaxholm” vad gäller syftet med planeringen men även
med ”Fördjupning av översiktsplan för Resarö. Detaljplanen för Resarö mitt syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär
och att reglera byggrätter samt ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse. Planens
syfte är även att området i framtiden ska kunna användas för skola, handel, service och liknande verksamheter. Mot denna bakgrund föreslås markanvändning
för både bostäder, skol-, vård- och centrumverksamhet i detaljplanen för Resarö
mitt och ges möjlighet till även annan typ av bebyggelse än en- och tvåbostadshus för att möjliggöra olika typer av servicefunktioner som ofta kräver större
ytor.
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I planförslaget för Resarö mitt regleras byggrätten för bebyggelsen inom planområdet genom att ange högsta sammanlagda byggnadsarea eller bruttoarea.
Samma planbestämmelser anges i princip för den befintliga bostadsbebyggelsen
i Resarö mitt som för övriga norra Resarö, i syfte att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär. I syftet med detaljplanen anges
därutöver även att området i framtiden ska kunna användas för skola, handel,
service och liknande verksamheter förutom för bostäder samt att möjlighet ges
till ny bostadsbebyggelse.
Småskalig bebyggelsekaraktär är ett begrepp som det kan råda delade uppfattningar om. I planen anges begränsningar för nockhöjd och byggnadsareor samt
planbestämmelser för utformning av byggnader som avses kunna leda till utformning av en bebyggelse som kan anses som småskalig. I planen anges även
bestämmelser för fasadmaterial och takutformning som grundas på utformningen av den befintliga bebyggelsen på Resarö. Bebyggelsen bedöms på detta vis
även ges en skärgårdskaraktär.
Med skärgårdskaraktär menas här ett småskaligt och varierat intryck som inspireras av traditionell skärgårdsbebyggelse. Det handlar om husens utformning,
materialval och färgsättning. I planförslaget för Resarö mitt anges bl a att bebyggelsen ska utformas med träfasader och bestämmelser angående takutformning
som sadeltak.
Traditionell skärgårdsarkitektur- utformning av bebyggelsen
I samband med programmet för norra Resarö beslutade arbets- och planeringsutskottet att en studie skulle göras för att förtydliga och utveckla programmets beskrivning av områdets karaktärsdrag för att ge en enhetlig syn på bebyggelsen
vad gäller bebyggelsens karaktär. ”Studier av bebyggelsekaraktären inom norra Resarö” togs fram 2003-06-05 och som reviderats senast 2006-02-17 som
underlag för detaljplaneringen av området. Studien redovisar riktlinjer för hur
kompletteringar av bebyggelsen får ske inom olika delområden. I studien anges
att det är svårt att avgränsa distinkta delområden med olika karaktär utifrån bebyggelsens tillkomsttid och utifrån byggnadernas tidstypiska utformning. Även
inom de äldsta områdena har hus byggts under olika tider och uppvisar därmed
olika ”stilar”. Dessutom har omvandlingsprocessen till åretruntboende medfört
att moderna byggnader uppförts över hela Resarö.
En indelning i studien har gjorts utifrån huvudsaklig byggnadstyp, bebyggelsetäthet, terräng samt kulturmiljövärde. De bebyggelsekaraktärer som redovisas
är: - Sommarvillor
- Sportstugebebyggelse
- Området ovan Ytterby gruva
- Samhället där bebyggelsen är tätare
- Hamnområdet
- Kulturlandskapet vid Överby
Av dessa delområden ingår de bebyggda delarna av planområdet för Resarö mitt
i ”Samhället”. Inom delområdet anges i studien bl a att variation finns inom området för bebyggelsen. För delområdet ”Samhället” anges i studien som riktlinjer
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att en friare utformning är möjlig men att byggnaderna ska ansluta i material och
färgsättning till de äldre delarna på Resarö vilket innebär träfasader i falurött eller ljusa kulörer samt sadeltak eller brutna tak.
I planförslaget vid den andra utställningen anges som planbestämmelse på
plankartan under rubriken ”Placering, utformning, utförande” att ny bebyggelse
ska utföras med trä- eller putsfasader samt bestämmelser anges även för takutformningen under bestämmelsen f1, bl a anges sadeltak. Riktlinjer anges inte i
studien för takmaterial och fönsterutformning. I planbeskrivningen kompletteras
med text angående bebyggelsens karaktär inom delområdet ”Samhället” enligt
utförd studie av bebyggelsekaraktären. På plankartan införs även en bestämmelse, f2, för fastigheter som saknar planbestämmelse för utformning av tak, med
undantag för fastigheten med kapellet och för Resarö skola. Bestämmelsen f2 införs för fastigheterna Ytterby 4:173-174 och livsmedelsbutiken och anger att tak
ska utformas som sadeltak.
Under karaktärsdragen anges i studien angående färgsättning för inre området
med sportstugor förutom falurödfärg även mörka kulörer. Mörka kulörer anges
även finnas bland sommarstugebebyggelsen och egnahemsvillorna. För sommarvillorna anges för fasaderna träpanel oljemålad i ljusa kulörer eller falurött.
För samhället anges träfasader och eller ljusa kulörer och att variation finns.
Mot denna bakgrund anges inte någon planbestämmelse för färg för ny bebyggelse inom Resarö mitt. I planbeskrivningen kompletteras dock syftet med detaljplanen angående utformning och färgsättning för bebyggelse för olika typer
av verksamheter.
Fasadmaterialen för sommarvillorna är enligt studien av trä eller puts. Mot
denna bakgrund angavs tidigare som planbestämmelse för Resarö mitt även puts
som fasadmaterial förutom trä. Bestämmelsen ändras för ny bebyggelse till att
fasadmaterialet enbart ska vara av trä. Syftet med detta är att bebyggelsen här
ska harmoniera med bebyggelsen i omgivningen.
För den äldre sommarhusbebyggelsen i studien anges angående byggnadernas
höjd att kännetecknande för den är ofta reslig fasad med ibland souterrängvåning förutom huvudvåning och övervåning/ vindsvåning, dvs tre våningar. Branta tak med utrymme för vindsvåning. Av detta framgår att det förekommer bebyggelse med tre våningar i fasad på norra Resarö.
I planförslaget för Resarö mitt anges 9,5 m som högsta nockhöjd för bebyggelsen, vilket möjliggör två våningar. För de två fastigheter där tidigare högre
nockhöjd föreslogs ändras nockhöjden till högsta tillåtna nockhöjd över nollplanet, + 17, 5 m räknat i höjdsystem RH 2000. Detta möjliggör nockhöjden 9,5 m
som medger två våningar. För bebyggelsen anges bestämmelser för takutformning genom planbestämmelsen, f1, bl a sadeltak, brutet sadeltak. För de två fastigheter där nockhöjden anges som nockhöjd över nollplanet medges föreslås
endast sadeltak tillåtas genom planbestämmelsen, f2, som även gäller för butikstomten.
Förskjutningar i höjd- och sidled går att göra med de planbestämmelser som
anges för byggnaders storlek inom planområdet.
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De exempel på bebyggelse som anges i yttrandet som Lyngsåsa på Dalarö anger
bl a flerfamiljshus i högst tre våningar. Nockhöjden för dessa torde överskrida
9,5 m. I planförslaget för Resarö mitt föreslås som högsta nockhöjd 9,5 m, vilket möjliggör två våningar.
För sedumtak, tak som anläggs med sedumväxter anges att de kan anläggas på
de flesta tak där lutningen inte är större än 30 grader. I planförslaget anges lägsta
taklutning 27 grader för bostadshus och 5 grader för komplementbyggnader vilket möjliggör anläggande av sedumtak.
Huvudintryck
Höjden på kapellet är inmätt +22,81 m över nollplanet. Spiran är ca 1,8 m högre.
Marknivån vid kapellet är + 10,8 m. Marknivån för Ytterby 4:174 är ca +8-9 m,
dvs lägre än för kapellet. Marknivån för Ytterby 4:173 är också lägre ca+ 8- 9
m. Nockhöjden för dessa två fastigheter ändras från 12 m till högsta tillåtna
nockhöjd ,+17,5 m, över nollplanet räknat i höjdsystem RH 2000. Detta möjliggör en nockhöjd av 9,5 m som medger två våningar. Detta innebär att kapellet
kommer att vara högre, ca 5,30 m högre vid en markhöjd av ca 8 m. Spiran är
därutöver ännu högre.
I planen föreslås för Ytterby 4:173-174 ändringar som påverkar upplevelsen av
byggnadernas storlek och utformning som bl a takutformning. Se även ovan angående bebyggelsens karaktär under svar angående traditionell skärgårdsarkitektur.
Att bygga 24 lägenheter om 70-75 kvm när byggrätten är 1750 kvm bruttoarea
torde vara en svår uppgift, då även entréer och trapphus ingår i ytan. 24 lägenheter om 75 kvm överskrider 1750 kvm bruttoarea.
Plankartan kompletteras med prickmark för berghällen på fastigheten Ytterby
4:174. På detta vis sparas även träd och vegetation i anslutning till fastigheten
med kapellet (Ytterby 4:175). Detta påverkar även möjligheten att se kapellet
från Resarövägen och Överbyvägen, då växtligheten på sina håll är relativt tät på
kapelltomten, både sett från Resarövägen och från Överbyvägen. Träden består
både av lövträd och barrträd.

Affär
Planen medger viss tillbyggnad till befintlig dagligvarubutik och en större yta för
parkering till butiken. Ett av syftena med planen är att ge butiken bättre möjligheter för sin verksamhet både genom utökning av byggnadsarean och genom att
bättre kunna rymma parkering och transporter i anslutning till butiken.
Planbestämmelsen, C, centrumverksamhet möjliggör olika typer av verksamheter som t ex anordnande av kafé eller restaurang och lokal för växter inom affärstomten.
Bostadsområdet nordväst om skolan
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Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyggelse inom det område som föreslås för bostäder, B, nordväst om Resarö skola.
Planbestämmelsen p1, att huvudbyggnad får uppföras i fastighetsgräns mellan
fastigheter innebär att dessa får sammanbyggas. Det kan ske som parhus eller
radhus. Denna planbestämmelse möjliggör en flexibel markanvändning även friliggande bostadshus samt mindre flerfamiljshus kan uppföras. Planbestämmelsen kompletteras med att även komplementbyggnader kan sammanbyggas i fastighetsgräns. Planbestämmelsen p1, ger nu möjlighet att bygga både parhus, radhus och kedjehus. I planbeskrivningen anges detta.
Inom planområdet föreslås naturområde, väster om bostadsområdet (B) vid Resarö skola, förutom att natur bedöms kunna sparas mellan husen, då endast
20%, en femtedel av hela områdets areal kan bebyggas med nya bostäder. Det
högsta antalet fastigheter som kan bildas är 30 st men det kan även bli ett mindre
antal beroende på hur byggrätten används.
Vaxholms stad avser att genom markanvisning genomföra utbyggnad av bostäder på kommunal mark inom planområdet efter att detaljplanen för Resarö mitt
vunnit laga kraft. I program för markanvisningen kommer förutsättningar för
och krav på utformning av bebyggelsen att anges.
Busshållplatserna
De lägen för busshållplatser som redovisas i den trafiklösningen som tagits
fram av Marktema AB, 2011-02-16, bedöms som de bästa alternativen. Det gäller busshållplatsen vid Resarö skola på Resarövägen och en hållplats på Överbyvägen. Hållplatsen vid Resarö skola illustreras på plankartan däremot inte hållplatsen vid Överbyvägen, då den kan lösas på flera sätt som alla ryms inom
vägområdet. Busshållplatsers lägen regleras inte i detaljplanen. Samråd kommer
här att ske med väghållaren och Trafikförvaltningen angående utformning och
placering av busshållplatser. Väghållare för Resarövägen är Trafikverket.
I planen medges viss tillbyggnad till befintlig dagligvarubutik och en större yta
för parkering till butiken. Livsmedelsbutiken är beroende av att befintlig
bussvändslinga tas bort för att kunna utvecklas. Ytan för bussvändslingan behövs för parkering för besökare till butiken. Placeringen av busshållplatsen vid
Resarö skola är även positiv med hänsyn till de föräldrar som går med sina barn
till skolan, då flertalet bor norr om Överbyvägen. Föräldrarna behöver i detta fall
inte passera över Överbyvägen igen för att ta bussen mot Stockholm. Busshållplatsen avses vara avskild från avlämningsfickan som ligger närmare gångtunneln. Bussfickan är även avskild från gång- och cykelvägen till Resarö skola.
Busshållplatsen och avlämningsfickan har i planförslaget skilts åt genom ett s k
”öra”. Diskussioner har förts med Trafikförvaltningen om denna lösning. Lösningen kommer att studeras närmare vid projekteringen av trafiklösningen för
korsningen Överbyvägen/ Resarövägen / Ytterbyvägen.
Efter den första utställningen utfördes en översyn av träd och vegetation inom
planområdet. Gång- och cykelvägar inom planområdet ska placeras så att befintliga träd och befintlig vegetation kan sparas i möjligaste mån, vilket kom-
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mer att studeras närmare i samband med detaljprojekteringen. Detta gäller bl a
fortsättningen av gång- och cykelvägen längs Överbyvägen och området kring
cirkulationsplatsen. På fastigheten Ytterby 4:174 norr om kapelltomten finns
även en berghäll och en del träd i det sydöstra hörnet som avses sparas vid en utbyggnad. Det finns även befintlig växtlighet och träd vid de befintliga parkeringarna i Resarö mitt som avses sparas. Planbeskrivningen kompletterades efter
den första utställningen under rubriken Mark och vegetation angående befintlig
vegetation. Plankartan kompletteras nu med planbestämmelsen, n1, plantering
ska finnas, ej parkering, utanför livsmedelsbutiken vid korsningen. På plankartan prickmarkeras även berghällen på fastigheten Ytterby 4:174.
Barnen ska få ta plats
I detaljplanen för nya Rindö skola, Dp 400, har ytan för skolan angivits till
ca 40 kvm per elev för skolgården. Resarö skola har ca 450 elever vilket innebär
att det bör finnas ca 40 x 450= 18 000 kvm yta för skolgården.
Ytan för Resarö skola, byggnad och skolgård, är enligt planförslaget för Resarö
mitt, Dp 382, ca 30 200 kvm. Om denna yta minskas med ytan för skolbyggnaderna blir ytan för skolgård =ca 25 400 kvm. Detta ska jämföras med den yta
som räknats fram ovan. Resarö skola får enligt planförslaget ca 50 kvm per elev.
Detta är mer än de 30 kvm per elev som anges i yttrandet. Någon ytterligare yta
för Resarö skola föreslås därför inte i planförslaget. Därutöver finns möjligheter
till fler skolbyggnader på fastigheterna Ytterby 4:172-174, då markanvändningen föreslås bli BCDS. Byggrätten för dessa fastigheter är angiven som största
sammanlagda byggnadsarea i kvm som % av fastighetens areal resp som högsta
bruttoarea i kvm. Byggnader med mindre byggnadsarea kan utföras dvs hela
byggrätten behöver inte utnyttjas.
Planhandlingarna kompletteras angående barnperspektivet under ny rubrik i
planbeskrivningen ”Barnperspektiv”. I planbeskrivningen har efter den första utställningen kompletterats med uppgifter om olika trafikutredningar som utförts
under planprocessen bl a förslag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid Resarö skola och en utredning om barns skolvägar.
Infart och parkering
I det förslag till trafiklösning som finns för Resarö mitt föreslås en avlämningszon efter busshållplatsen, närmare gångtunneln. Här kan man stanna till och
släppa av barn som är på väg till skolan. Det redovisas på den illustration som
finns för denna trafiklösning under rubriken ”Trafik”i planbeskrivningen vid den
andra utställningen.Ytterligare cirkulationsplats utöver rondellen i korsningen
Överbyvägen/ Resarövägen/ Ytterbyvägen bedöms inte vara lämplig. Ytterligare
en rondell skulle stoppa upp trafiken. Minirondeller kan heller inte användas när
det finns bussar som trafikerar här. Avlämningszonen är dessutom tänkt för att
enbart stanna till och sedan åka vidare i samma riktning. Om man behöver vända och åka tillbaka kan parkeringsplatsen mittemot skolan, öster om Resarövägen, användas som avlämningsplats.
Parkeringen öster om Resarövägen och Resarö skola planeras få separat inoch utfart genom att refug delar av in- och utfarten, så att två filer bildas.
Plankartan kompletteras med illustration för detta. Möjlighet finns även att ord-
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na in- och utfart från parkeringen på olika håll, då utfartsförbud saknas utmed
Resarövägen utanför parkeringen. Parkeringen är även utökad i planförslaget för
Resarö mitt i jämförelse med befintlig parkering.
Se även stadsbyggnadsförvaltningens svar angående yttrande U 27.
U 7.Trafikförvaltningen:
Trafikförvaltningens synpunkter
I skrivelsen "tillägg till utlåtande efter utställning" redogör kommunen for de förändringar
som gjorts i planen. I utlåtandet skriver Vaxholms stad även att ärendet återremitterades till
planutskottet efter den tidigare granskningen med hänvisning till att en alternativ busshållplats skulle studerats. Stadsbyggnadsfårvaltningen skriver att olika lösningar får busshållplatser ryms inom plankartan och att plankartan endast illustrerar lösningen med hållplats
utanför skolan.
Trafikförvaltning en vill framföra följande synpunkter på tillhörande skrivelser samt gällande detaljplanens plankarta och beskrivning.
I utlåtandet skriver stadsbyggnadsförvaltningen att utformning ska ske i enlighet med Ribuss-08, detta bör uppdateras då det nu finns en riktlinje med följande namn "Riktlinjer
Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik" (RiBuss).
Trafikförvaltningen kan i plankartan inte avgöra om plankartan tar hänsyn till de synpunkter som lämnades i föregående granskning avseende hållplatsläget utanför Resarö
skola. Trafikförvaltningen förutsätter dock att det är utformningen som finns illustrerad i
planbeskrivningen på sida 5 som gäller. I det förslaget är det positivt att kommunen nu delat upp avlämningsficka och busshållplats. Trafikförvaltningen undrar om illustrationen
för hållplatsen på Överbyvägen avser en timglashållplats och om den förutsätts förses med
hållplatsläge i både riktningarna för de bussar som kör till Överby. Utöver detta vill trafikförvaltning en återigen framföra att cirkulationsplats ska utformas så att de bussar som
utgår från Ytterby kan vända. Eftersom utformningen av hållplatser och cirkulation inte
är fastställda i plankartan är det viktigt att trafikförvaltningen får delta i fortsatta diskussioner gällande detta och att riktlinjerna i Ribuss efterföljs.
Informationen noteras vad gäller riktlinjer för utformning med "Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik" (RiBuss).
Utformningen och placering av busshållplatser vid Överbyvägen är inte bestämd. Utformningen av busshållplats kan ske som timglas-, klack- eller körbanehållplats enligt riktlinjerna i Ribuss. Samtliga busshållplatser ryms inom
vägområdet för Överbyvägen. Samråd kommer att ske med trafikförvaltningen angående placering och utformning av busshållplatser.
Cirkulationsplats avses utformas så att de bussar som utgår från Ytterby kan
vända.
U 8. Naturskyddsföreningen i Vaxholm:
Allmänna synpunkter
Kartan på sidan 9 är föråldrad och beskriver möjligtvis förhållandena på 1980/90-talen. Den
omvandling till permanentbostäder som nämns på flera ställen i planbeskrivningen har i prin-
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cip fullbordats. Kartan på sidan 13 anger beteckningen ”gårdsgator” på ett par ställen. Denna beteckning försvann 2007, och ersattes i viss mån av termen ”gångtrafikområde”. Markerade gator har dock varken blivit det ena eller det andra.
Naturskyddsföreningen upprepar önskemålet om en bättre dialog mellan kommunen
och medborgarna, inklusive ideella föreningar. Den lokalkännedom och samlade kompetens
som allmänhet och civilsamhället representerar är väl värd att ta till vara. De motsättningar som blev uppenbara vid folkomröstningen om Norrberget manar till eftertanke, och vi
hoppas på en nystart för samverkan mellan politiker, tjänstemän och kommuninvånarna.
Bebyggelseutveckling
I Vaxholm finns ett stort behov av hyreslägenheter, och Naturskyddsföreningen har därför
förhoppningar om att detaljplanen kommer att ge möjlighet att etablera sådana vid Resarö
Mitt. Detaljplanen är dock mycket diffust skriven och öppnar för flera alternativa byggnadsformer på de flesta platserna. Endast på Ytterby 4:173 och 4:174 förespråkas tydligt byggnader av flerbostadskaraktär och med tanke på den begränsade byggnadsyta som är möjlig,
och att annan verksamhet också skall inrymmas här, blir det inte många lägenheter. Att
upplåtelseformen inte kan regleras i detaljplanen hindrar inte att en avsikt att möjliggöra
hyreslägenheter tydliggörs.
-Naturskyddsföreningen anser därför att en tydligare avsiktsförklaring om att etablera flerbostadshus med hyresrätter bör göras i detaljplanen.
Busshållplatser
Denna samrådsomgång har skapats till följd av en återremittering med uppdrag att placeringen av busshållplatserna skulle behandlas och det är uppseendeväckande att kommunen
trots detta inte lyckats att ens presentera tydliga alternativ och deras för- och nackdelar.
Dock, eftersom det ena av Tyréns förslag inte är möjligt i och med att busslingan försvinner,
återstår egentligen bara förslaget som innebär hållplats för buss mot Engarn på Resarövägen, och buss mot Överby vid Överbyvägen. Eftersom alla servicefunktioner kommer att hamna vid Överbyvägen anser dock Naturskyddsföreningens att det vore smidigare och trafiksäkrare att placera båda busshållplatserna på Överbyvägen, eventuellt inom det gångfartsområde som vi också föreslår (se nedan). Lösningen kräver förmodligen att en del av angränsande
fastigheter tas i anspråk för vägområde inklusive busshållplatser, trottoarer och GC-väg.
-Naturskyddsföreningen förordar att busshållplatserna placeras på Överbyvägen.
Trafik
Det är en utmaning att ordna en trafiklösning vid korsningen Resarövägen/Överbyvägen på
ett både trafiksäkert och effektivt sätt. En cirkulationsplats är en bra lösning för biltrafiken,
men eftersom området passeras av barn till fots och på cykel till och från skolan måste en säker lösning också för oskyddade trafikanter skapas. Oavsett var busshållplatserna placeras
föreslår Naturskyddsföreningen att så kallat gångfartsområde (all trafik sker på de gåendes
villkor) skapas på Överbyvägen. Busshållplatserna skulle eventuellt kunna placeras inom detta område. En sänkning av hastigheterna till gångfart är det effektivaste sättet att minska risken för olyckor, se till exempel Stigson H, Kullgren A. Fotgängares risk i trafiken – Karolinska Institutet, 2010.
I samrådsredogörelsen från förra utställningssamrådet kommenteras vårt förslag om gångfartsområde med att ”förslaget med ett torg norr om kapellet har prövats i samband med församrådet. Denna lösning förkastades då av flera fastighetsägare”. Det hade varit intressant
att få höra dessa fastighetsägares argument och vilka alternativ som de anser vara bättre och
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säkrare. Har stadsbyggnadsförvaltningen säkerställt att dessa fastighetsägare representerar
den allmänna meningen bland Resaröborna?
Kommunen har ställt i utsikt att parkeringen öster om Resarövägen ska förses med separata
in- och utfarter. Detta framgår dock inte tydligt av plankartan.
-Naturskyddsföreningen anser att en slutgiltig utredning om bästa trafiklösning vid korsningen och sista biten av Överbyvägen måste utföras och att därvid alternativ i linje med ovan
prövas. Att parkeringen öster om Resarövägen ska ha separata in-och utfarter bör tydliggöras på plankartan.
Park och natur
Området vid Resarö Mitt är redan idag förhållandevis hårt exploaterat med få gröna områden och glest med träd, till skillnad från resten av öns företrädelsevis lummiga miljöer. I förslaget föreslås nu att den enda parken tas bort och många träd kommer att försvinna runt om
i planområdet. Risken är stor att området kommer att få en kal och ogästvänlig karaktär, särskilt som korsningen Resarövägen/ Överbyvägen kommer att omgärdas av tre parkeringsplatser. Samtidigt är de få gröna plättarna som finns ofta dåligt utnyttjade på grund av att de är
svåråtkomliga eller i sådant läge eller skick att de inte inbjuder till vistelse. Genom att ta vara på de (även små) gröna områden som finns eller kan skapas, och genom att plantera träd
och buskage vid parkeringarna skulle området kunna få ett estetiskt lyft.
I och med att en stor del av områdets västra del avsätts för bostadsbebyggelse kommer en hel
del av det naturområde som idag används av skola och förskolorna att försvinna. Naturskyddsföreningen anser att en annan avvägning av behoven bör göras och att en större del
behöver avsättas som Natur i den västra delen.
-Naturskyddsföreningen föreslår därför att lämpliga områden för park och natur identifieras
och markeras i detaljplanen. Befintliga större träd ska i möjligaste mån sparas och dessutom
bör nya träd och buskage planteras för att göra miljön mer anpassad till Resarös lummiga
karaktär. Området markerat som Natur i den västra delen bör göras större på bekostnad av
yta och antal möjliga fastigheter i angränsande område med beteckningen B.
Byggnadshöjd
I plan- och bygglagen (PBL) 2 kap, 6 § anges att vid planläggning ”ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en
god helhetsverkan” och ”ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas”. I Vaxholms stads översiktsplan, liksom i planförslagets syfte förutsätts ”bibehållen bebyggelsekaraktär”.
Genom att tillåta en nockhöjd för intilliggande byggnad på 12 meter kommer denna att dominera över kapellet och därigenom påverka stadsbilden på ett sätt som inte är förenligt med
PBLs bestämmelser eller med intentionerna i översiktsplanen och detaljplanens syfte.
-Naturskyddsföreningen anser således att tillåten byggnadshöjd på Ytterby 4:173 och 4:174
ska begränsas på samma sätt som på Ytterby 4:596 till 9,5 meter.
Dagvattenhantering
Beskrivningen av dagvattenhanteringen i planbeskrivningen är motsägelsefull. På sidan 6
konstateras att ”planen kommer att innebära en marginell ökning av föroreningar, men medger dock inte sådan förändring av användning och utnyttjande att föroreningsgraden på det
dagvatten som lämnar planområdet bedöms påverkas.” Hur kan en ökning av föroreningarna
innebära att föroreningsgraden inte påverkas? I själva verket visar Tabell 4 och 5 i dagvat-
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tenutredningen att effekten av planen blir att utsläppsmängden för samtliga listade föroreningar kommer att öka.
Enligt PBL 4 kap 10 § bör dagvattenlösningar säkerställa att varken dagvattenflödet eller
föroreningshalterna ökar i jämförelse med flödet respektive föroreningsmängderna innan exploateringen. Om planens genomförande medför att vattenförekomsternas biologiska, fysikaliska eller hydromorfologiska kvalitetsfaktorer påverkas negativt är detta ett brott mot ickeförsämringskravet (EU-domstolen C-461/13).
Dagvattnet hamnar slutligen i Överbyfjärden med ekologisk status ”måttlig” och i Kodjupet
med ekologisk status ”otillfredställande”, vilket i själva verket alltså kräver åtgärder för att
minska utsläppen av särskilt förorenande ämnen (SFÄ).
Kommunen behöver troliggöra att de dagvattenåtgärder som kommer att genomföras också
möjliggör att miljökvalitetsnormerna i recipienten uppnås, annars är det Länsstyrelsens roll
att upphäva planen.
Planförslaget anger att lokalt omhändertagande av dagvatten ska prioriteras. Problemet är
att jordarterna inom planområdet (huvudsakligen berg och lera) inte möjliggör infiltration.
Därför kommer åtgärderna att i princip begränsas till fördröjningseffekter. För att åstadkomma den nödvändiga minskningen av föroreningar som når recipienten föreslår Naturskyddsföreningen anläggning av en eller flera dammar i anslutning till våtmarkerna. Genom att
minska på exploateringsgraden inom området kommer dels mängden hårdgjord yta att minska och dels möjligheter till lokalt omhändertagande att öka.
-Med bakgrund av detta anser Naturskyddsföreningen att utsläpp till recipienterna måste
minskas genom anläggning av dammar, samt minskad exploateringsgrad.
Resarö våtmark
Resarö våtmark används redan idag som reningsanläggning för närliggande bostadsområden
och är därför redan belastad. För att kunna bygga dagvattenhanteringen på reningsprocesser
i våtmarken, skulle antingen våtmarksområdet behöva införlivas i planområdet eller detaljplanebestämmelserna villkoras med att en överenskommelse med markägaren om dagvattenhantering i våtmarken uppnås.
Om reningskapaciteten i Resarö våtmark byggs ut bör dispens från biotopskyddet sökas och
ifall detta beviljas bör en biologisk kompensation tas fram genom att till exempel en bättre eller likvärdig livsmiljö skapas (MÖD 10492-16). Anläggning av dammar enligt ovan kan dock
ses som en förbättringsåtgärd om den görs på ett skonsamt sätt och de värdefullaste delarna
av sumpskogen bevaras.
-Om Resarö våtmark ska fungera som reningsanläggning för dagvatten bör den antingen införlivas i planområdet eller detaljplanebestämmelserna villkoras med en överenskommelse
med markägaren om dagvattenhantering i våtmarken.
Förorenad mark
Den miljötekniska markundersökningen av Ytterby 4:173 visar att marksanering kommer att
behövas för att uppnå kriterier för känslig markanvändning. Det kan dock antas att en fullständig kartläggning inte kunnat göras eftersom tomten fortfarande är bebyggd. En kompletterande utredning är därför nödvändig för att bland annat avgränsa vilket område som behöver saneras.
Enligt praxis ska markföroreningssituationen vara ordentligt utredd och vid behov åtgärdad
innan planen antas. Om förekomst av markföroreningar inte är ordentligt utredd finns det
risk att exploatören inte kan nyttja marken för bebyggelse i enlighet med detaljplanen och
detta kan leda till skadeståndsansvar gentemot kommunen (Svea Hovrätt 7240-12 juni 2012).
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Därför bör det i detaljplanen klargöras vem som ansvarar för undersökning och hantering av
markföroreningar.
- Detaljplanen bör klargöra vem som ansvarar för undersökning och sanering av markföroreningar på Ytterby 4:173.
Allmänna synpunkter
Önskemål om bättre dialog i planärenden noteras. Planprocessen för att inhämta
synpunkter i planärenden framgår av plan- och bygglagens 5 kap enligt ÄPBL
(1987:10).
Karta över översiktlig trafikstruktur på norra delen av Resarö är hämtad från
programmet för norra Resarö, som godkändes år 2003. Det gäller även kartan på
s 9 i planbeskrivningen vid utställningen. De vägar som framgår på kartan över
trafikstruktur har hanterats i de detaljplaner som tagits fram för olika etapper enligt programmet för norra Resarö, varav Resarö mitt är en av de två etapper som
återstår att planlägga. För Resarö mitt ingår Överbyvägen och del av Resarövägen i planområdet, vilka på kartan anges som huvudväg. I planförslaget för Resarö mitt anges de som L-VÄG respektive H-VÄG som planbestämmelse på
plankartan.
Bebyggelseutveckling
Upplåtelseform regleras inte i detaljplaner och därmed inte i planförslaget för
Resarö mitt. I översiktsplan 2030 för Vaxholm( antagen december 2013) anges
att Vaxholm ska erbjuda boende i varierande storlekar och upplåtelseformer på
Vaxön, Rindö och Resarö. I planförslaget för Resarö mitt möjliggörs olika typer
av bebyggelse som både småhus och mindre flerbostadshus.
Busshållplatser
När det gäller förslag om gångfartsområde så finns förslag till liknande i församrådshandlingen till detaljplan för Resarö mitt, från 2002. Synpunkter på detta
förslag framgår av församrådsredogörelsen för inkomna synpunkter efter församrådet, 2008-10-02.
Angående placering av busshållplatser, se svar under yttrande U 6 från Resarö
plangrupp.
Trafik
I planbeskrivningen har efter den första utställningen kompletterats med uppgifter om olika trafikutredningar som utförts under planprocessen under rubriken
”Trafik”. Av utredningarna framgår att olika alternativ har prövats. Med dessa
utredningar som underlag har den trafiklösning tagits fram som illustreras på
plankartan och som framgår av illustrationen på s. 17 i planbeskrivningen.
Angående parkering öster om Resarövägen, se svar under yttrande U 6 från
Resarö plangrupp.
Park och natur
I planförslaget anges del av planområdet i väster som naturområde. Planområdet för Resarö mitt, söder om Överbyvägen och väster om Resarövägen omgär-
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das av naturmark, som är oplanlagd. Naturområdet i planförslaget ingår i ett
obebyggt skogsområde sydväst om skoltomten, där marken ägs av kommunen. I
västra delen av Resarö finns även ett stort sammanhängande skogsbevuxet område, Killingen. Väster om planområdet ligger Resarö våtmark.
Inom planområdet för Resarö mitt saknas större parkytor. En mindre grönyta
finns mellan dagens bussvändslinga och Ytterbyvägen/ Ytterbystrandsvägen.
Denna yta är ca 940 kvm, gräsbeklädd med ett par träd. Denna kommer att försvinna i sin ursprungliga utformning, då den kommer att bli en del av området
för livsmedelsbutiken, området som betecknas med C, enligt planförslaget. Möjlighet kommer däremot att finnas för plantering vid föreslagen cirkulationsplats.
Plankartan kompletteras med planbestämmelsen, n1, plantering ska finnas, ej
parkering, utanför butiken vid korsningen. Detta får studeras närmare vid projekteringen av trafikplatsen. Möjlighet finns även att bibehålla grönytor vid gångoch cykelvägen liksom vid parkeringar i den centrala delen av Resarö mitt.
Angående park och natur, se även svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
Byggnadshöjd
Angående bebyggelsekaraktär, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
Angående byggnaders höjd se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
Dagvattenhantering och Resarö våtmark.
För detaljplanen finns dagvattenutredning utförd av Sweco Environment AB,
december 2013. I denna utredning anges en rad lösningar för dagvatten i form
av LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), vilka ska minska flödena från
tillkommande bebyggelse och reducera den i viss mån ökade föroreningsbelastningen som annars når recipienterna Resarö våtmark, Överbyfjärden och Kodjupet.
Enligt dagvattenutredningen rinner dagvattnet redan idag naturligt till Resarö
våtmark från området som ligger nordväst om skolan. Utbyggnad inom planområdet förutsätter att dagvattnet tas om hand lokalt, på tomtmarken där det renas och fördröjs genom olika typer av LOD-åtgärder. Utredningen visar att dagvattensituationen kan lösas utan att Resarö våtmark blir påverkat och att även
föroreningshalterna kommer att ligga under rekommenderade riktlinjer.
Den paragraf som anges i yttrandet, PBL 4 kap 10§, angående dagvattenlösningar och ickeförsämringskravet saknas. Denna paragraf 4 kap 10§ i nya PBL
(2010:900) anger att i en detaljplan får kommunen bestämma om vegetation och
om markytans utformning och höjdläge medan den i äldre PBL (1987:10) handlar om utställning av översiktsplaner. Detaljplanen för Resarö mitt handläggs enligt ÄPBL.
Förorenad mark
Ansvar för den miljötekniska markundersökningen av Ytterby 4:173 kommer att förtydligas i planhandlingarna. Kompletterande utredning kommer att ut131
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föras av verksamhetsutövaren i enlighet med de rekommendationer som anges i
den miljötekniska markundersökningen utförd av ÅF-Infrastructure AB, april
2017.
U 9. Vänsterpartiet:
Dessa synpunkter grundar sig på ett starkt förankrat förslag från Resarö Plangrupp.
Kommunens planarbete på Resarö sker i ett litet område i taget. Detta innebär att helhetsperspektivet på Resarö inte framhålls i de enskilda detaljplanerna. Vi hänvisar till våra synpunkter på Översiktsplanen, bl.a. vikten av ett sammanhängande grönområde på Killingen och att
detta fortfarande är en förutsättning för alla mindre detaljplaner som efterhand tillåter förtätning och bebyggelse på övrig markyta på Resarö.
ARKITEKTONISKA GREPP SAKNAS
Utseendet på bebyggelsen runt Resarö Mitt får inte ha förortskaraktär. Vi saknar ett målmedvetet arkitektoniskt grepp, som styr upp den tillkommande bebyggelsen. Det intryck skolan,
kapellet och i viss mån den nuvarande butiken ger, måste få vara det som anslår tonen för den
nya bebyggelsen. Vi förordar: träfasader målade i faluröd slamfärg, förskjutningar i höjd
och sidled, träd och växter mellan husen och skärmad belysning på låg nivå. Gärna "gröna"
tak.
Putsade fasader ger förortskaraktär och bör inte finnas här.
ALLTFÖR STORA HUS
l samrådsredogörelsen skriver Stockhalms läns museum följande: Hela Resarö har ett kulturhistoriskt värde och omfattas av 3 kap PBL. Byggnaderna inom det berörda planområdet har
uppförls under olika tider och med olika karaktär. Länsmuseet anser att det framförallt är
småskaligheten som är viktig att ta fasta på i den kommande exploateringen.
Småindustritomten, Ytterby 4:173, ersätts nu av en tomt markerad med BCDS, dvs. bostäder,
centrum, vård och skola. Den ligger på 8- 9 meterskurvan och får byggas 12 meter till nock
och får ha en bruttoarea på 1750 kvadratmeter- ett alldeles för stort hus som blir ca 500-600
m2 på mark om man utnyttjar hela höjden.
Ytterby 4:174 som ligger närmare kapellet får enligt planförslaget bli lika högt (12 m) och ca
dubbelt så stort (1100 m2) på mark som är lika med 40 °/o av tomtarean. Fastigheten är också markerad med BCDS dvs. med samma innehåll. Om byggnaden ska användas för skoländamål (S) måste den bebyggda arean minskas avsevärt och ge plats för skolgård. Prickmarken norr om mot Överbyvägen är inte lämpad som lekplats. Berghällen i södra hörnet av fastigheten 4:174 bör prickmarkeras. Utsikten från kapellets fönster behöver en skärm mot det
stora huset tätt inpå.
Kapellet, som är det vackraste huset i omgivningen kommer att domineras av dessa byggnader även om spiran och den översta spetsen av taket sticker upp över 12 m.
Vi anser att båda husen ska sänkas och att 40 °/o av tomtarean ska minskas till 25 °/o.
Fasadmaterial och färg ska anges enligt ovan.
AFFÄREN
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Att affären får bli 9,5 m hög och 1000 kvm på mark är rimligt. Om den dessutom kan ges en
permanent och vacker del för växter som är denna butiks specialitet, är det mycket lovvärt.
Även denna byggnad måste inordnas i sammanhanget med färg och fasadmaterial.
BUSSHÅLLPLATSERNA
Angående busshållplatserna skriver Stockholms läns museum:
Det ena förslaget innebär att hållplatserna placeras vid vägen, öster om kyrkan. Länsmuseet
framhåller att kyrkan har haft, och fortsättningsvis bör ha, en central och synlig plats i en traditionell bebyggelsemiljö. Placeras hållplatsen framför kyrkan får denna en sekundär framtoning, eftersom kyrkobyggnaden då blir mindre synlig bakom busskurer och annat som hör
en hållplats till. Länsmuseet förordar förslaget där hållplatserna förläggs invid /CA-butiken.
l förslaget står att busshållplatsernas lägen ska utredas vidare, men utformningen av trafiklösningen påverkar hela förslaget. Placeringen bör därför beslutas om samtidigt som planförslaget Resarö Mitt antas. Hur ska vi annars kunna påverka och ha synpunkter på beslutsförslaget? Busshållplatsernas lägen har ju varit en av de stora stötestenarna.
Vi har tidigare framhållit det oönskade i att lägga busshållplatsen längs Resarövägen och att
så många måste korsa Överbyvägen eller Ytterbyvägen för att komma dit.
Särskilt problematiskt blir det i morgonrusningen när många lämnar sina barn till
skolan på i stort sett samma plats.
BOSTADSOMRÅDET NORDVÄST OM SKOLAN
Det har tillkommit en bokstav p på bostadsområdet nordväst om skolan. Det betyder att
husen får byggas ihop i tomtgräns. l förslaget skriver man "Bestämmelserna möjliggör
sammanbyggda hus som parhus" Det framgår inte tydligt om det betyder "såsom parhus"
eller "som t.ex. parhus" eller kedjehus i långa längor. Planen tillåter 30 fastigheter. Det
vore bättre med 5 - 6 något större hus som skulle kunna rymma 4 - 5 bostäder för att försöka få tillbaka öppen mark och växtlighet mellan husen.
INFART OCH PARKERING
Kanske kan tillfarten trots allt bli hyfsad om det förslag som MarkTema AB ritat, blir genomfört. Här finns träd planterat både på mittremsan på Resarövägen, på rondellen och
vid ICAs parkering rakt fram. (Om nu inte busshållplatsen blir där?) Stora träd med kronan ovanför siktlinjen måste planteras så att inte sikten blir skymd för bilar som svänger
vänster från parkeringen vid Resarövägen. Denna parkering är förstorad och det är bra.
Vi vill föreslå en parkeringsfri liten rondell närmast gångtunneln där man kan stanna till
och släppa av barn för att minimera kombinationen av stressade bilister i backande bilar
och barn som har bråttom till skolan.
Kommunen skriver i ett av svaren till samrådsredogörelsen att separat ut- och infart
möjliggörs i planförslaget för parkeringen mittemot Resarö skola. Idén låter bra men
om vi tolkar kartan rätt syns inte detta.
Angående planering av Resarö, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
Angående utformning av bebyggelsen, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
Belysning längs Överbyvägen kommer att studeras i samband med projekteringen av fortsättningen på gång- och cykelvägen längs Överbyvägen. Ansvar för
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belysningen längs Överbyvägen har kommunen, som är huvudman för allmän
plats i detaljplanen för Resarö mitt. I övrigt på Resarö råder enskilt huvudmannaskap för vägarna, för vilka Resarö vägförening är huvudman. Belysning på
kvartersmark för bostäder, centrumverksamhet mm regleras inte genom detaljplanen. Utformning av belysning studeras i samband med projektering av bebyggelsen.
Angående storlek på bebyggelsen, se även svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
Planförslaget kompletteras med planbestämmelser för utformning av tak för
affären. För ny bebyggelse inom planområdet anges trä som fasadmaterial.
Angående affären, se även under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
Busshållplatsen vid Resarövägen illustreras på plankartan. Kapellet ligger
högre än busshållplatsen vid Resarövägen. Kyrkobyggnaden bedöms synas
även om busskur uppförs. Placering av busskuren studeras närmare i samband
med projekteringen av korsningen.
Angående busshållplatserna, se även svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
Angående nya bostadsbebyggelsen nordväst om Resarö skola, se svar under
yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
I det förslag till trafiklösning som finns för Resarö mitt föreslås en avlämningszon efter busshållplatsen, närmare gångtunneln. Här kan man stanna till och
släppa av barn som är på väg till skolan. Det redovisas på den illustration som
finns för denna trafiklösning under rubriken ”Trafik” i planbeskrivningen vid
den andra utställningen. Ytterligare cirkulationsplats utöver rondellen i korsningen Överbyvägen/ Resarövägen/ Ytterbyvägen bedöms inte vara lämplig. Ytterligare en rondell skulle stoppa upp trafiken. Minirondeller kan heller inte användas när det finns bussar som trafikerar här. Avlämningszonen är dessutom
tänkt för att enbart stanna till och sedan åka vidare i samma riktning. Om man
behöver vända och åka tillbaka kan parkeringsplatsen mittemot skolan användas.
Angående infart och parkering, se även svar under yttrande U 6 från Resarö
plangrupp.
Se även stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27.
U 10. Miljöpartiet de gröna:
Trafiksäkerhet
Miljöpartiet de gröna i Vaxholm är mycket positiva till att detaljplanen för Resarö mitt möjliggör planen för en fortsatt gång- och cykelväg utmed Överbyvägen. Detta är sedan länge efterlängtat av Resaröborna och särskilt skolbarnen boende på Överby får äntligen möjligheten
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att cykla säkert till och från skolan. Att det blir fler kollektivtrafiknära cykel- och bilparkeringar ser vi också som en kvalitetshöjande åtgärd för pendlande Resaröbor.
Vi är också positiva till en rondell-lösning i stället för T-korsningen, eftersom den är tänkt att
ge ett lugnare trafikflöde kring de viktiga promenadstråken som förskolorna, skolan och livsmedelsbutiken ger upphov till.
Vi anser dock inte att det är lämpligt att lägga avlämningsrampen för skolbarnen i anslutning
till en busshållplats intill skolan. Ett rejält säkerhetsavstånd krävs för att undvika trafikfara
och allmänt trafikkaos under morgonrusningen. Vi hoppas denna del i planen kommer få en
lika omsorgsfull prövning som övriga busshållplatser i samråd med trafiksäkerhetsexperter
från Trafikverket och SL.
Vi anser inte heller att avsmalningar på Överbyvägen gynnar trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter utan snarare ökar stresskörningar förbi dessa stråk när både bussar och personbilar ska samsas om vägutrymmet i rusningstid. Avsmalningen som finns idag i närheten av förskolan blir obsolet då förskoleverksamheten flyttar till Storäng.

Bebyggelse
I den fördjupade översiktsplanen för Resarö, antagen 1993, anges att ”…en god boendemiljö
ska skapas med bibehållande av ursprunglig bebyggelsemiljö och känsla av skärgårdsö.”
Den anger vidare att tomtstorlek mindre än 1500 kvm endast i undantagsfall ska tillåtas och
att sammanhängande grönområden ska behållas orörda. Planförslaget sägs överensstämma
med översiktsplanen från 1993, vilket vi med hänvisning till ovanstående citat och referat
ställer oss frågande till. Vi är inte emot förtätning i redan bebyggda områden och möjlighet
till varierad bebyggelse, vilket även inbegriper mindre hyresrättsfastigheter, men ställer oss
frågande till hur detaljplaneförslaget kan anses behålla ursprunglig bebyggelsemiljö och
känsla av skärgårdsö och samtidigt rymma hela 30 fastigheter på tomten närmast skolan. MP
förordar en halvering från 30 till 15 fastigheter på denna tomt.
Skolan har vuxit kraftigt under de senaste tio–tjugo åren då elevantalet mer än fördubblats.
Det behöver finnas utrymme för utökad skolverksamhet och följaktligen utökad skolgårdsmiljö inför framtida tillväxt och inflyttning till Resarö.
Vi ser stora fördelar för livsmedelsbutiken som med den nya detaljplanen får möjlighet att
bygga om och till den befintliga butiken och därmed ge utökad service till de boende på ön.
Byggnadshöjd
Fastigheterna 4:173 och 4:174 medger en byggnadshöjd om 12 m. Vi har förståelse för att
avtal har ingåtts med ägaren av fastigheten 4:173 och att tomthöjden är en del i detta, men
anser att fastigheten 4:174 ligger i för nära anslutning till kapellet som är ett kyrkligt kulturminne för att denna byggnadshöjd ska vara rimlig. Vi anser därför att höjden ska sänkas till
9,5 meter som är den byggnadshöjd som tillåts på övriga intilliggande fastigheter. I planförslaget anges dessutom att tvåvåningshus med en höjd på 9,5 meter är lämpliga för området
(sid.11). Detta bör gälla även för fastigheten 4:174.
Trafiksäkerhet
I det förslag till trafiklösning som finns för Resarö mitt föreslås en avlämningszon efter busshållplatsen, närmare gångtunneln. Här kan man stanna till och
släppa av barn som är på väg till skolan. Diskussioner har här förts med Trafikförvaltningen om denna lösning. Busshållplatsen och avlämningsfickan har i
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planförslaget skilts åt genom ett s k ”öra”. Lösningen kommer att studeras närmare vid projekteringen av trafiklösningen för korsningen Överbyvägen/ Resarövägen / Ytterbyvägen.
Avsmalningar av vägar som t ex vid förskolor regleras inte i samband med detaljplaner. Dessa regleras inom ramen för lokala trafikföreskrifter, LTF, för Vaxholm.
Bebyggelse
Angående nya bostadsbebyggelsen nordväst om Resarö skola, se svar under
yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
Angående bebyggelsekaraktär, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
Angående skärgårdskaraktär, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
Angående utrymme för Resarö skola, se svar under yttrande U 6 från Resarö
plangrupp.
Byggnadshöjd
Angående byggnaders höjd, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
U 11. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd:
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar efter granskning ur
miljö- och hälsoskyddssynpunkt att tillstyrka detaljplan Dp382.
Nämnden beslutar att godkänna kontorets tjänsteutlåtande som ett underlag
för det fortsatta planarbetet.
Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende med för området bibehållen bebyggelsekaraktär samt att reglera byggrätter och möjlighet till ny bostadsbebyggelse. Området ska i framtiden kunna användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verksamheter.
Kontoret förespråkar att man minskar mängden dagvatten vid planläggning och nybyggnation genom att minimera andelen hårdgjorda ytor.
Kontoret anser det viktigt att utreda trafikbullersituationen samt de störningar som uppkommer när bostäder och skolverksamheter placeras nära varandra.
Kontoret anser att markens innehåll av föroreningar på fastigheten Ytterby 4:173 ska ligga under Naturvårdsverkets riktvärden för ”känslig markanvändning” KM.
I det fortsatta planarbetet vill SRMH att man utreder vilka olika alternativa energisystem
med låg inverkan på miljön som är möjliga inom området.
Kontorets (SRMH:s) synpunkter
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Kontoret har under arbetet med programförslaget framfört synpunkter på dagvattenhantering,
buller och radon. Synpunkterna har till stor del beaktats i programmet. Kontoret har dock följande ytterligare synpunkter:
Dagvatten
Enligt 9 kap 2§ miljöbalken definieras dagvatten från bl.a. parkeringsytor som
avloppsvatten. Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Kontoret förespråkar att man
minskar uppkomsten av dagvatten vid planläggning och nybyggnation genom att minimera
andelen hårdgjord yta t.ex. genom att använda genomsläppliga material på parkeringsytor
och gröna (vegetationsbeklädda) tak. Det dagvatten som uppkommer bör omhändertas lokalt med infiltration eller renas och fördröjas i befintliga våtmarker innan det når recipient.
Buller
Kontoret anser att bostädernas utformning är en viktig del i det fortsatta planarbetet. Kontoret anser det vidare viktigt att utreda trafikbullersituationen i området så att riktvärdena i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids vid bostäder.
I planområdet planeras bostäder och skolverksamheter nära till varandra vilket kan innebära
störningar som t ex buller för de boende. Störningar kan uppkomma från varutransporter,
skolgårdar och fläktar mm. Det är viktigt att beakta detta i planarbetet.
Markföroreningar
Markens innehåll av föroreningar på fastigheten Ytterby 4:173 ska ligga under Naturvårdsverkets riktvärden för ”känslig markanvändning” KM.
Radon
Enligt planen ska nya byggnader som uppförs klara gällande gränsvärden för radon.
Energiförsörjning
I det fortsatta planarbetet bör man utreda vilka olika alternativa energisystem med låg inverkan på miljön som är möjliga inom området.
Dagvatten
För detaljplanen finns dagvattenutredning utförd av Sweco Environment AB,
december 2013. I denna utredning anges att det har föreslagits en rad lösningar
för dagvatten i form av LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), vilka ska
minska flödena från tillkommande bebyggelse och reducera den i viss mån ökade föroreningsbelastningen som annars når recipienterna Resarö våtmark, Överbyfjärden och Kodjupet.
Buller
Förordning för trafikbuller(2015:216) utomhus vid bostadsbyggnader ska
tillämpas på mål och ärenden som påbörjats från och med 2 januari 2015, då
planuppdrag för detaljplanen för Resarö mitt gavs tidigare tillämpas inte förordningen i detta ärende.
Markföroreningar
Enligt planbeskrivningen kan markföroreningar finnas på fastigheten Ytterby
4:173. Översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts av ÅF Infrastructure AB, april 2017. I samband med ändrad användning av fastigheten
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Ytterby 4:173 ifrån småindustri ska exploatören uppfylla rekommendationerna i
rapporten för ”Översiktlig miljöteknisk markundersökning för Ytterby 4:173”,
april 2017, för att uppfylla minimikravet känslig markanvändning och föroreningshalter ska understiga Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig
markanvändning. Undersökning och sanering av markföroreningar ska ske i
samråd med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
Radon
Nya bostäder ska uppfylla gällande riktvärden för radon.
Energiförsörjning
I förslaget till detaljplan anges i planbeskrivningen under rubriken ”Uppvärmning” att miljövänliga lösningar bör väljas för uppvärmning av nya bostäder.
U 12. Företagarna i Vaxholm:
Företagarna Vaxholm tackar för remissförfrågan och tittar som alltid på planfrågor med ett
särskilt öga på näringsliv och arbetsplatser. Vårt remissvar är av mer generell natur än ett
specifikt svar på de nu aktuella detaljplanerna för Resarö Mitt. Vår spontana oro är som i
många planärenden att verksamheter/verksamhetsytor trängs undan till förmån för bostäder.
Företagarna Vaxholms vision är ett levande samhälle för alla som bor och verkar här liksom
för de som besöker oss. Året runt. Vi tror inte på Vaxholm som en sovstad där invånare måste
pendla ut och arbeta någon annanstans. I de samtal som vi initierar med de politiska partierna i Vaxholm tycks vi överlag vara eniga i den visionen. Av många skäl är ”pendlarförorten”
inte långsiktigt hållbar. Trafiken tätnar, bilköerna växer, transporttiderna ökar på fritidens
och livskvaliténs bekostnad, miljön tar stryk på grund av utsläpp och den miljöpåverkan som
en stor transportapparat kräver (naturresurser, vägar, parkeringar osv). En stad som dagtid
endast befolkas av skolbarn och pensionärer är inte en komplett stad. Möjligheterna måste
finnas att försörja sig utifrån en lokal bas för de som vill.
Plan- och bygglagen, PBL, är styrande för kommunen i planprocesser. Miljölagstiftningen
ställer likaså krav, precis som lagar om barn, förskola och skola, omsorg om äldre och människor med olika behov. Lokalt kan en kommun också besluta om t ex parkeringsnormer (antal p-platser per nyproducerad lägenhet). Men vad och vem säkerställer att det finns arbetsplatser här? Att förutsättningar finns och ges till ett friskt, utvecklingsbart näringsliv som
skapar nödvändig service i så många branscher, åt så många invånare och andra företag?
Hur tillgodoses inriktning och mål i den av kommunfullmäktige beslutade Näringslivsstrategin? Är Näringslivsberedningen och näringslivsansvarig i förvaltningen remissinstanser i
planfrågor?
Resarö Mitt är ett nav för service, kommunikationer, skola, kapell osv. Hur tänker staden
kring att värna arbetsplatser och verksamhetslokaler, med möjligheter till alternativ lokalisering för företag om det behövs? Eller behövs det inte på Resarö? Om inte, i så fall var? Företag som t ex Propellertjänst AB behöver få fortsätta att verka, där inte bostäder planeras med
åtföljande restriktioner för störningar som t ex transporter. Vilka möjligheter har ICA Resarö
att utveckla butiken och intilliggande restauranglokal om de vill? Det är viktigt att komma
ihåg att företag genererar och föder fler företag. Detta är strategiska utvecklingsfrågor som
måste drivas proaktivt.
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Avslutningsvis vill vi understryka att våra ståndpunkter inte är ”företag mot boende”, det är
företag FÖR boendemiljön.+ Idag är det omodernt att bygga ohållbara samhällen.
Syftet med detaljplanen beskrivs på följande sätt i planbeskrivningen vid den
andra utställningen: ”Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende
med bibehållen bebyggelsekaraktär och att reglera byggrätter och möjlighet till
ny bostadsbebyggelse att området i framtiden ska kunna användas för bostäder,
skola, handel, service och liknande verksamheter. Planen medger viss tillbyggnad till befintlig dagligvarubutik och en större yta för parkering till butiken.” Så
ett av huvudsyftena är att ge butiken bättre möjligheter för sin verksamhet både
genom tillbyggnad/utökning av byggnadsyta och genom att bättre kunna rymma
parkering och transporter i anslutning till butiken.
I övrigt finns i detaljplanen möjlighet till verksamheter i de fastigheter som är
belägna närmast den föreslagna cirkulationsplatsen. Det ger möjlighet till lokalisering av verksamheter, både när detaljplanen ska byggas ut, men även ge möjligheter i framtiden för sådana verksamheter även om de inte kommer till direkt.
Självklart ska det finnas utrymme för verksamheter även på Resarö och det naturliga läget för t ex handel och annan service är Resarö mitt.
Vad gäller Propellertjänst har förhandlingar skett under lång tid, då även ersättningsytor diskuterats. I detta fall blev resultatet en omvandling, utan någon ersättningstomt.
Näringslivsberedningen och näringslivs ansvarig kommer framöver att vara remissinstans i planärenden i samband med att olika verksamheter föreslås i planen.

U 13. Roslagsvatten AB:
Planbeskrivning
• S. 17 Teknisk försörjning, Vatten och spillvatten. Det står att området ingår i kommunens verksamhetsområde. Korrekt är att delar av området ingår i kommunens verksamhetsområde.

•

S. 17 Teknisk försörjning, Vatten och spillvatten. Det står att där [allmänna] ledningar
är förlagda till tomtmark säkras området med u. Det finns dock inget u-område inom
den tänkta exploateringen. Det bör förtydligas att eftersom det saknas u-område inom
exploateringsområdet kan de blivande fastigheterna inte självklart försörjas med allmänt VA, då Lantmäteriet inte tillåter ledningsrätt utan u-område, utan att det kan komma att bli nödvändigt för de blivande fastigheterna inom exploateringsområdet att bilda
en gemensamhetsanläggning för VA.

•

S. 17 Teknisk försörjning, Vatten och spillvatten. Av planen framgår att konventionellt
brandpostsystem ska utföras. Brandposter finns idag med något längre avstånd än vad
som konventionellt system innebär.

Genomförandebeskrivning

•

S.1 Genomförandetid. Fråga: räknar man med att även exploateringen/markanvisningen ska vara genomförd inom 5 år?
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•

S. 4 Gemensamhetsanläggningar, tredje stycket. Här framgår att det ska vara möjligt
att bilda gemensamhetsanläggning även för ledningar, men i plankartan anges ’g’ endast som tillgängligt för gemensamhetsanläggning för väg. Plankartan bör
harmoniseras med genomförandebeskrivningen.

•

S. 7. Ekonomiska frågor. Förslag på tillägg: För tillkommande bostäder,
t ex ”Attefallshus”, eller andra förändringar som enligt VA‐taxan genererar anlägg
ningsavgift tillkommer avgift enligt gällande VA‐taxa. Frågor om VA‐ avgifter hanteras
och besvaras av Vaxholmsvatten AB.

Plankarta
 I genomförandebeskrivningen, s.4 , tredje stycket, framgår att det ska vara möjligt att
bilda gemensamhetsanläggning även för ledningar, men i plankartan anges ’g’ endast
som tillgängligt för gemensamhetsanläggning för väg. Plankartan bör harmoniseras
med genomförandebeskrivningen.


Området (utanför planen) från Ytterby 4:951 och vidare mot Ytterby 4:705 är inte detaljplanerat men man lägger in ett E-område för befintlig pumpstation i samband med
den här planen. Kommer området att detaljplaneras senare eller kan även ett u-område för befintliga ledningar, se kartutsnitt nedan, läggas till befintlig plan?



Plankartan kan lämpligen kompletteras med planbestämmelse om fördröjning av dagvatten under rubrik Byggnadsteknik, alltså inte bara ”så långt möjligt infiltreras”. Se
rubrik om dagvatten i genomförandebeskrivning s. 8 och se även exempel på bestämmelse i detaljplan för Norrberget (b1).

AVFALL
Planbeskrivning
 s. 16-17 Enligt planen sker transporter till skolan i dagsläget över skolgården. Det
samma gäller transporter för avfallshämtning. En ny lösning föreslås, där Roslagsvatten vill försäkra sig om att körning över skolgård inte kommer behöva ske. När ny lösning finns planerad för behöver Roslagsvatten få denna på remiss för utlåtande om
möjlighet till hämtning.


s. 20 Avfall. Gällande avfallshantering för verksamheter och förskola/skola, även för
tätare villabebyggelse, där större mängder hushållsavfall uppstår förordar Roslagsvatten krantömda behållare framför konventionella avfallskärl. Krantömda behållare
kan både vara markplacerade och nedgrävda. Så kallade en- och tvåkrokssystem godtas. Roslagsvatten behöver i senare skede få placeringar av krantömda behållare på
remiss för utlåtande om möjlighet till hämtning.
I dagsläget finns ingen återvinningsstation intill livsmedelsbutiken ICA Resarö. Var är
det planerat att ÅVS ska förläggas? Kontakt bör tas med FTI AB.

Genomförandebeskrivning
Inga kommentarer.
Plankarta 1
 I området markerat med B, intill Naturområdet, i västra delen av kartan, är ny väg
med vändplan inritad. Om avfallshämtning kommer att ske längs med denna väg bör
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vägen vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer samt
vara tillräckligt bärig (minst BK2-klassad). För att sopbilen ska kunna vända krävs
en vändplan med minsta radie om 9 meter med hindersfri remsa på ytterligare 1,5
runt om.
När det finns närmare planer för exploatering av området behöver Roslagsvatten få
information om detta på remiss för utlåtande om möjlighet till hämtning.
Planbeskrivning
I planbeskrivningen justeras uppgifterna om verksamhetsområde att del av
planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Inom det nya bostadsområdet nordväst om skolan avses gemensamhetsanläggning kunna bildas för vatten och spillvatten samt vägar. Lydelsen för
planbestämmelsen för gemensamhetsanläggning, g, ändras så att möjlighet
finns till bildande av gemensamhetsanläggning för olika ändamål.
Konventionellt system för brandvattenförsörjning avses utföras inom planområdet med hänsyn till de verksamheter som planeras som förskolor.
Genomförandebeskrivning
Markanvisningen avses kunna ske när detaljplanen för Resarö mitt har vunnit
laga kraft.
Genomförandebeskrivningen kompletteras enligt önskemål angående tillkommande bostäder för bl a Attefallshus.
Plankarta
I planförslaget för Resarö mitt redovisas pumpstation för spillvatten på fastigheten Överby 29:79, där en befintlig pumpstation finns idag. Området vid
Västerskogsvägen omfattas inte av aktuell detaljplan. Den del av norra Resarö
som ligger vid Västerskogsvägen ingår i planområdet för Resarö samhälle, Dp
392. Planarbetet är påbörjat men inga beslut finns tagna för det fortsatta planarbetet. Behov av u-områden för ledningar vid Västerskogsvägen kommer
att studeras i denna detaljplan.
Planbestämmelse för g, gemensamhetsanläggning på plankartan ändras till
enbart gemensamhetsanläggning så att även ledningar möjliggörs förutom väg.
Planbestämmelsen för dagvatten under rubriken ”Byggnadsteknik” kompletteras så att förutom infiltration även fördröjning ska ske inom varje fastighet.
Avfall
För Resarö skola planeras transporter och sophämtning ske via väg norr
om skolan med infart från Överbyvägen. Nuvarande väg för transporter över
skolgården tas bort.
Information om krantömda behållare noteras. Angående återvinningsstation
har FTI AB inte lämnat några synpunkter på planförslaget.
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Vägen inom området med nya bostäder, B, nordväst om Resarö skola är illustrerad på plankartan. Vid närmare projektering av vägen avses bredden på
vägen och vändplanen anordnas för trafik för bl a sopbil och transporter till
skolan.
När närmare planer finns för exploatering av området med nya bostäder
kommer Roslagsvatten AB att få information om detta. Remiss till Roslagsvatten AB för utlåtande om möjlighet till hämtning av avfall sker vid bygglovsprövningen.

U 14. Telia Sverige Net Fastigheter AB, TSNFAB:
Med anledning av det samrådsunderlag som översänts vad gäller ny utställning angående
förslag till detaljplan för Ytterby 4:686 med flera i Vaxholm har Telia Sverige Net Fastigheter AB (TSNFAB) följande att erinra.
TSNFAB innehar en telestationsbyggnad på fastigheten Ytterby 4:597 .
TSNFAB hemställer att ett E-område för användning Tekniska anläggningar eller Telestation läggs i plankartan som sammanfaller med anläggningen samt att det i planbeskrivningen anges att en telestation finns och kommer att kvarstå.
Vid nybyggnation runt fastigheten krävs ett avstånd på minst 10 m från anläggningen.
TSNFAB förutsätter vidare att inga förändringar företas som påverkar TSNFAB:s anläggning och utrustning. Om förändringar företas ska kommunen eller exploatören ha klargjort
vem som står kostnaderna samt att dessa säkras upp via avtalsförbindelse. Telestationsbyggnaden inrymmer känslig teknisk utrustning.
Av vikt är också de ledningar/kabelstråk som finns i området. Kablage och ledningar ägs
av Skanova AB vilka också måste ges tillfälle att uttala sig i ärendet.
På plankartan anges E, teknisk anläggning för det område där telestationen ligger.
Detta framgår även av planbeskrivningen på s. 19 vid den andra utställningen.
Remiss har skickats till Skanova vid den nya utställningen av planförslaget för Resarö mitt. Något svar har inte inkommit. Skanova har dock svarat vid den tidigare
utställningen av detaljplanen som ägde rum våren 2014. Någon förändring av planförslaget bedöms därefter inte ha skett som påverkar Skanovas ledningar.

Synpunkter från föreningar, fastighetsägare, boende och övriga
U 15. Fastighetsägare till Ytterby 4:503:
Den föreslagna planen medger för storskalig bebyggelse. Bibehåll istället den småskaliga Resarökaraktären. Planlägg för småhus snarare än flerbostadshus.
Småskalig bebyggelsekaraktär är ett begrepp som det kan råda delade uppfattningar om. I planen anges begränsningar för nockhöjd och byggnadsareor samt
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planbestämmelser för utformning av byggnader som avses kunna leda till utformning av en bebyggelse som kan anses som småskalig. I planen anges även
bestämmelser för fasadmaterial och takutformning som grundas på utformningen av den befintliga bebyggelsen på Resarö. Bebyggelsen bedöms på detta vis
även ges en skärgårdskaraktär.
Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyggelse. I syftet med detaljplanen anges även att området i framtiden ska kunna
användas för skola, handel, service och liknande verksamheter förutom för bostäder samt att möjlighet ges till ny bostadsbebyggelse. Inom det område som
föreslås för ny bostadsbebyggelse nordväst om Resarö skola, området som betecknas på plankartan med B, bostäder, ges möjlighet att uppföra småhus i form
av t ex parhus, radhus eller kedjehus men även mindre flerfamiljshus.
Angående bebyggelsekaraktär, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
U 16. Fastighetsägare till Ytterby 4:720:
Resarö får gärna utvecklas och bebyggas enligt mig men mitt önskemål är att bykänslan är
kvar och att det inte byggs höga hus och att de hus som byggs håller bykänslan karaktär med
låga hus som har träpanel, eller byggs i charmig lantlig stil, inte höghus som är 12 m långa
enligt förslag. Låga parhus möjligen med 2 plan.
Jag motsätter mig också planering av en förskola för plats 100 barn ! Det är möjligen ekonomiskt att bygga en stor förskola men det är inte gynnsamt för små barn som utvecklas bäst
och mår bättre i en miljö där de inte skall interagera med så många personer. 100 barn +
personal är en för stor förskola. Det är då bättre att bygga två eller tre mindre förskolor med
plats för 40- max 50 barn på varje. Förslag är en ny förskola på planerad plats vid Storäng
och en där nuvarande Ytterby förskola är belägen är ett nytt förslag från mig. En tredje på
Överby/ eller vid paviljongen.
Höjden på byggnader inom planområdet föreslås vara 9,5 m som högsta nockhöjd inom alla fastigheter. Möjlighet finns att bygga lägre hus, då högsta nockhöjd anges. Någon längd på byggnader anges inte i planförslaget. Angående
byggnaders höjd, se även svar under yttrande U 19.
I planförslaget för Resarö mitt anges att bebyggelse ska utformas med träfasader.
Angående karaktär på bebyggelsen, se svar under yttrande U 6 från Resarö
plangrupp.
I planförslaget för Resarö mitt ges möjlighet till olika markanvändningar som
BCDS, bostäder, centrum, vård- och skolverksamhet. Med skolverksamhet menas även förskola. Möjlighet till skola, förskola mm anges för tre fastigheter söder om Överbyvägen förutom på skoltomten. Någon storlek på förskola i form
av antal avdelningar anges inte i planförslaget.
Förslag till placering av förskolor noteras. I planförslaget för Resarö mitt hanteras de förslag till åtgärder som ryms inom planområdet för Resarö mitt.
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I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 6 från Resarö
plangrupp.
U 17. Fastighetsägare till Ytterby 4:411:
Överbyvägen
Enligt Ert brev daterat 2017-11-15 bedöms detaljplanen inte medföra betydande miljöpåverkan. Detta kan inte sägas om förhållandena på vår fastighet Ytterby 4:411 och Vaxholms
kommuns fastigheter Ytterby 4:601 och 4:564.
Under de senaste åren har vi sett följderna av de åtgärder som gjorts av kommunen i samband med utbyggnaden av Resarö mitt. Alltsedan skolan byggdes på dess nuvarande plats har
dagvattnet från skolområdet i hög grad letts från skolområdet ner mot Överbyvägen (ett stort
rör mynnar ut vid Överbyvägen vid fastigheten Ytterby 4:701) och sedan dess blev det ofta
översvämningar och ökat vattenflöde in på vår tomt. Vid byggandet av cykelbanan fördes
dessutom allt regnvatten från norra sidan av Överbyvägen över till den södra sidan. Dikena
försvann. Att diket på den norra sidan inte behövdes kan man ju förstå eftersom allt vatten
fördes över till den södra sidan men där behövs ju verkligen ett dike som kan samla upp vattnet. Avrinningen mot Resarö våtmark är ju obefintlig då inget dike finns. Nu samlas allt vatten på fastigheterna söder om Överbyvägen.
Trots att vi påvisat dessa problem tidigare, bl.a. när vi lämnade synpunkter på detaljplanen i
våra brev 2009-08-04 och 2014-03-25 till Stadsdelsförvaltningen, har ingenting åtgärdats.
Nu är situationen värre än någonsin. Vår fastighet är helt översvämmad. Utefter fastigheterna Ytterby 4:172 och 4:701 finns ett dike men vid tomtgränsen till vår fastighet har det dike
som fanns innan cykelbanan anlades inte återställts. l november i år förbättrades diket utefter
ovannämnda fastigheter men till råga på allt gjordes en ränna in till mitten av vår tomt i stället för att fortsätta att gräva ett dike längs med Överbyvägen.
Som det ser ut nu kan man tro att Resarö våtmark börjar på vår fastighet och inte efter Ytterby 4:594. Avrinningen från Resarö våtmark fungerar överhuvudtaget inte mot Överby som
var tänkt och avrinningen mot Ytterby och Kodjupet fungerar ej heller utan vattnet förblir
stillastående. Man har tillfört ökade flöden utan att se till att avrinningen fungerar. Allt detta
stillastående vatten är dessutom ett eldorado för mygg. Bara vi inte får samma problem som
vid Dalälven.
l detaljplanen talas det om att Resarö våtmark kan klara de ökade vattenflödena från den planerade bebyggelsen med radhus och flerbostadshus söder om vår tomt. Så länge inget görs åt
dikena och avrinningen från Resarö våtmark, kommer det att bli ökad översvämning på vår
tomt och kommunens tomter längre bort på Överbyvägen. l utredningen som gjordes av Sweco står det faktiskt att just i planområdet söder om Överbyvägen kommer förhöjda dagvattenmängder att bli följden av den nya bebyggelsen.
Vår fastighet Ytterby 4:411 söder om Överbyvägen har blivit helt förstörd liksom även Ytterby
4:601, som nu ägs av Vaxholms kommun. På dessa fastigheter odlades tidigare potatis m.m.
Man kan fortfarande se spår av vinbärsbuskar på Ytterby 4:601. Nu har det alltså blivit så illa ställt att man undantar Ytterby 4:411, 4:601 och 4:564 från detaljplanen. Det kan inte bara
ha att göra med den geotekniska utredning som utfördes av Tyrens AB i maj 2014, där man
konstaterade att marken kan bebyggas men att det kommer att bli dyrbart på grund av de dåliga markförhållandena. Nu är ju området dessutom så vattensjukt att man inte kan bygga för
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den skull. Så var inte läget år 2009 då vi fick en ritning på ett förslag till planlösning där flera hus var inritade på ovannämnda tomter, också på vår. Detta är ju bevis nog att Vaxholms
kommun har förorsakat det extremt höga vattentillflöde som skett på dessa tomter. Vi kräver
ersättning för den försämring som skett på vår tomt samt att problemet med dagvattnet åtgärdas.
Krokvägen/Västerskogsvägen
l de senaste ändringarna av detaljplanen har man på kartan markerat hörnet på vår tomt med
u1. Vi vill veta varför man här gör en speciell markering och av vilken anledning. Ingen information har givits. Dikena längs hela Västerskogsvägen och Krokvägen skall enligt planen
skötas av Resarö vägförening, även om ingenting gjorts på åratal. Som nu leds dagvatten från
norr och väster om oss genom ett rör under Västerskogsvägen till vår sida och ner längs
Krokvägen. Det innebär att allt vatten från Västerskogsvägen och övre delen av Krokvägen
leds över till vår sida. Hela problemet med vattenavrinningen lastas över på oss. För övrigt
har denna ledning av vattnet över till vår sida av vägen gjorts utan att diskutera med oss, något avtal finns ej.
Infarten till vår tomt uppe på Krokvägen är om vår och höst så vattensjuk att vi inte kan köra
in med bil utan att riskera att fastna, vilket hänt ett par gånger. Vår tomt ligger nu ca ½ meter
under vägbanan efter alla vägförbättringar med grus etc. som gjorts. Med den tunga trafik
som har skett och sker faller mycket av gruset ner i diket med den följd att vattnet rinner långsamt och söker sig väg in på vår tomt. l och med all nybyggnation och trädfällning har dagvattnet ökat. Diket utefter vår tomt måste rensas oupphörligen på grus, stenar och löv så att
inte vattnet blir stående. Det är vad vi får göra, och inte bara utefter vår tomt utan även längre ner på Krokvägen för att vattnet skall rinna vidare, då andra tomtägare väl anser att det är
Vägföreningens uppgift.
Bebyggelse
Den planerade bebyggelsen på del av Ytterby 4:289 och 4:294 ligger på grönområdena väster om skolan, alltså ovanför vår tomt söder om Överbyvägen Det framgår inte av planförslaget hur nära de planerade husen, radhus, småhus och flerbostadshus, kommer att ligga bergsluttningen. Ej heller hur vägar etc. är planerade. Förutsätter att vi kommer att få möjlighet
att lämna synpunkter och att vi blir kallade till eventuella möten trots att vi ej är permanentboende.
Tomtstorlek
Som vi tidigare framfört anser vi, med tanke på de planer som Vaxholms kommun har med
ovannämnda bebyggelse, att det inte borde finnas något hinder med att stycka vår tomt på
norra sidan av Överbyvägen. Den känsla av skärgårdsmiljö, som kommunen vill
fasthålla genom att tomtstorleken måste vara minst 1500 kvm här, har sedan länge
försvunnit på denna del av Resarö. Det stod dessutom i tidigare erhållen planbeskrivning
att "samhället karakteriseras av mindre tomter med varierad placering och utformning av
bostadshus".
Överbyvägen
Dagvattenutredningen som utfördes av Sweco Environment AB, 2013, redovisar bl a avrinning och flödesvägar för dagvattnet inom planområdet för Resarö
mitt. Karta över avrinningsområden och flödesvägar finns under rubriken ”Teknisk försörjning” i planbeskrivningen vid den andra utställningen. Dagvattnet redovisas för olika avrinningsområden vars indelning beror av markens terrängför-
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hållanden och lutningar. Enligt dagvattenutredningen redovisas oförändrade förhållanden för flertalet av de olika avrinningsområden indelade i delområden.
Avrinning av dagvatten från skolområdet sker enligt dagvattenutredningen till
Överbyvägen men även till Resarö våtmark. Avrinning från delar av skolområdet sker även till Resarövägen och Ytterbyvägen. Enligt dagvattenutredningen
finns dike söder om Överbyvägen bl a utanför fastigheten Ytterby 4:411.
Tillrinning av dagvatten till Resarö våtmark som är lågpunkt inom området sker
via dike utmed Överbyvägen. I dagvattenutredningen anges att det är ett stort
problem med dåligt skötta diken, trummor och brunnar i området vilket gör att
dagvattenhanteringen inte fungerar tillfredsställande. Det behöver ske en årligt
återkommande skötsel av trummor, brunnar och diken för att översvämningar
inte ska ske. Skötselprogram avses därför tas fram och tas i bruk för diken, brunnar och trummor längs Överbyvägen. Kommunen har påbörjat arbetet med att
förbättra dikena och avrinningen av dagvatten utmed Överbyvägen.
Från det område väster om skolan där nya bostäder föreslås avrinner dagvattnet västerut till Resarö våtmark redan idag, vilket framgår av karta över avrinningsområden och flödesvägar för delområde 6 i planbeskrivningen. Av dagvattenutredningen framgår även lösningar för hantering av dagvattnet inom det nya
bostadsområdet söder om fastigheten Ytterby 4:411 och öster om Resarö våtmark. Det handlar om olika lösningar för LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, för rening och fördröjning av dagvattnet.
Vattennivån i Resarö våtmark och i diket utmed Överbyvägen styrs enligt utredningen av WRS av förhållandena vid utloppspunkten, vilket är där stigen från
Killingeskogen korsar diket som går i öst-västlig riktning genom våtmarken.
Fastigheten Ytterby 2:7 där denna utloppspunkt ligger är inte i kommunens ägo.
Kontakt avses tas med denna fastighetsägare för möjliga åtgärder i utloppspunkten.
För Resarö våtmark finns särskild utredning ” PM förstudie av Resarö våtmark” utförd av WRS (Water Revival Systems) 2010-03-01. Resarö våtmark
ligger enligt denna utredning väster om planområdet dvs utanför planområdet.
Fastigheten Ytterby 4:411 som ligger söder om Överbyvägen ligger därmed inte
inom Resarö våtmark. I detta sammanhang bör dock nämnas att del av området
söder om Överbyvägen redan i arbetsplanen för väg 1006, Överbyvägen från
1932 redovisas som sank mark.
Del av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:601 och 4:564 har utgått ur planområdet
med hänsyn till den utförda geotekniska utredningen som utfördes av Tyréns
AB, maj 2014. Utredningen visade att markförhållanden för dessa fastigheter
kräver speciella åtgärder vad gäller grundläggningen.
Krokvägen / Västerskogsvägen
I planförslaget vid den andra utställningen anges på s. 19 i planbeskrivningen
angående u1-område att marken ska vara tillgänglig för dike för avledning av
dagvatten på plankartan med hänsyn till befintligt dike som ligger inom fastigheten Ytterby 4:411. I genomförandebeskrivningen anges vidare på s. 6. För att
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hantera dagvattnet inom Krokvägen inom Resarö vägförenings huvudmannaskapsområde, anges (u1) - marken ska vara tillgänglig för avledning av dagvatten, vilket gör det möjligt för vägföreningen att efter avtal eller annan överenskommelse med fastighetsägaren bibehålla befintligt dike. Ändringen att planbestämmelsen, u1, införs på fastigheten Ytterby 4:411 framgår även av tillägg till
utlåtande, daterat 2017-10-18.
Bebyggelse
Planförslaget möjliggör nya bostäder nordväst om Resarö skola på del av fastigheterna Ytterby 4:289, 4:294 och 4:601, men närmare utformning och placering av bebyggelsen bestäms i samband med ansökan om bygglov. Prövning av
bygglovansökan sker i enlighet med planbestämmelserna i lagakraftvunnen detaljplan. Enligt plan- och bygglagen så ska berörda ges tillfälle att yttra sig om
bygglovansökan innebär avvikelse från detaljplan.
I förslaget till detaljplan anges som planbestämmelse för placering av byggnader inom planområdet att minsta avstånd från fastighetsgräns för byggnad är 4,0
meter. För komplementbyggnad till friliggande huvudbyggnad för bostadsändamål anges att minsta avstånd till fastighetsgräns är 2 m.
Tomtstorlek
Den norra delen av fastigheten Ytterby 4:411 som ligger norr om Överbyvägen
består av ca 2792 kvm. Grannfastigheter med mindre yta än 1500 kvm har fastighetsbildats innan programmet för norra Resarö togs fram (2002). Att stycka
denna del av fastigheten Ytterby 4:411 bedöms inte lämpligt med hänsyn till
att mindre tomtstorlek än 1500 kvm inte medgivits efter programmet för Norra
Resarö.
U 18. Fastighetsägare till Ytterby 4:706:
Yrkar på att i framtiden kunna använda marken söder om Överbyvägen som egen fastighet
med infart från Överbyvägen.
Marken söder om Överbyvägen som ingår i fastigheten Ytterby 4:706 ingår ej i
planområdet. Frågan hanteras därför inte inom förslaget till detaljplan för Resarö
mitt. Marken utgörs även av del av Resarö våtmark.
U 19. Fastighetsägare till Ytterby 4:541:
Mindre bygghöjd
Jag anser att man skulle minska totalhöjden till 8 m för byggnationer för att bibehålla skärgårdskaraktär.
I planförslaget anges byggnadernas höjd som planbestämmelse för högsta
nockhöjd för huvudbyggnader som föreslås vara 9,5 m för samtliga huvudbyggnader. För två fastigheter, Ytterby 4:173 och 4:174 anges dock nockhöjden som
högsta tillåtna nockhöjd över nollplanet, + 17, 5 m som möjliggör 9,5 m nockhöjd. Nockhöjd är byggnadens högsta punkt dvs yttertakets högsta del. Enstaka
uppstickande delar såsom skorstenar, ventilationshuvar, antenner eller motsvarande anses inte vara delar av yttertaket och räknas därmed inte in i nockhöjden.
Nockhöjden 9,5 m möjliggör två våningar. I planbestämmelsen för högsta nockhöjd förtydligas dock att skorsten, antenn och liknande får uppföras därutöver.
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Totalhöjd är ett byggnadsverks hela höjd inklusive till exempel skorstenar, master
och hisschakt.
I närliggande planområden på norra Resarö anges för byggnaders höjd, högsta
byggnadshöjd och högsta antal våningar. Byggnadshöjden mäts generellt från
den blivande markens medelnivå vid byggnaden till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning mot byggnaden berör byggnadens
tak. Takkupor kan även påverka byggnadshöjden. I planförslaget för Resarö mitt
har i samrådsförslaget angivits som högsta byggnadshöjd 6, 5 m vilket medger
två våningar. Bestämmelser om byggnadshöjd kan vara svårtolkade vilket kan
leda till tillämpningsproblem. I planförslaget för Resarö mitt har nockhöjd valts
för att reglera byggnaders höjd som anger en byggnads faktiska höjd. Förenklat
kan sägas att en byggnadshöjd om 6,5 m motsvarar ungefär en nockhöjd om
9,5 m.
För två fastigheter söder om Överbyvägen, Ytterby 4:173-174, ändras i planförslaget planbestämmelsen för nockhöjd till högsta tillåtna nockhöjd över nollplanet, + 17,5 m, räknat i höjdsystemet RH 2000. Detta innebär att byggnaderna
högst kan uppgå till denna höjd över nollplanet i höjdsystemet RH 2000, vilket
avses möjliggöra en nockhöjd av 9,5 m. RH 2000 är ett enhetligt nationellt
höjdsystem som statliga Lantmäteriet har ansvaret för.
Skärgårdskaraktär kan tolkas olika, men med detta menas här ett småskaligt
och varierat intryck som inspireras av traditionell skärgårdsbebyggelse. Det
handlar om husens utformning, materialval och färgsättning. I planförslaget för
Resarö mitt anges bl a att bebyggelsen ska utformas med träfasader och bestämmelser angående takutformning. Se även stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
U 20. Fastighetsägare till Ytterby 4:796:
Nedanstående personer vill lämna följande synpunkter på dp 382 Resarö Mitt:
1) Att bygghöjden på fastigheten 4:174 justeras ned till 9,5 m och att dess sammanlagda bruttoarea vid fastighetsbildning minskas till maximalt 30 procent av fastighetens landareal för
att ta hänsyn till den småskaliga bebyggelsekaraktären på ön.
2) Att den sammanlagda bruttoarean vid fastighetsbildning på fastighet 4:173 minskas till
motsvarande 30 procent av fastighetens landareal och därmed i storlek i enlighet med 4:174 i
syfte ta hänsyn till den småskaliga bebyggelsekaraktären på ön. En bruttoarea vid fastighetsbildning på fastighet 4:173 skulle kunna göras till 40 procent om bygghöjden justeras ned till
9,5 meter.
3) Att antalet fastigheter på området bredvid Resarö skola minskas från 30 stycken till 15-20
stycken i syfte ta hänsyn till den småskaliga bebyggelsekaraktären på ön.
4) Det är olämpligt att inte busshållplatsernas lägen är fullt utredda innan detaljplanen beslutas i och med att trafikplaneringen är en viktig del av markanvändningen i planområdet.
Den del av fastighet 4:598 som föreslås bli parkeringsyta behöver därför styckas av så att det
finns handlingsfrihet att behålla den lösning på busshållplats som finns i dag om denna visar
sig vara mest lämplig för trafiksäkerheten vid en framtida utredning.
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5) Femminutersparkeringen längs med Resarövägen, där föräldrar snabbt kan släppa av sina
skolbarn, behöver utökas för att underlätta trafikflödet i morgonrusningen. I detaljplanen är
det svårt att avgöra om så har skett jämfört med dess utformning i dag.
1) För fastigheten Ytterby 4:174 anges i planförslaget högsta sammanlagda
byggnadsarea som 40 % av fastighetens areal och för Ytterby 4:173 anges
högsta sammanlagda bruttoarea, 1750 kvm. Byggnadsarea är i princip byggnadens yta på marken. Bruttoarea är area av alla våningsplan begränsad av omgivande väggars utsida, t ex ingår även källare och vind. Fullständig beskrivning
för mätregler redovisas i Svensk standard, SS21054:2009.
Angående byggnaders höjd och storlek, se svar under yttrande U 6 från Resarö
Plangrupp. Se även svar angående byggnaders höjd under yttrande U19.
2) och 3) Angående småskalig bebyggelsekaraktär, se svar under yttrande
U15.
3) Angående ny bostadsbebyggelse nordväst om skolan, se svar under yttrande
U 6 från Resarö plangrupp.
4) Angående busshållplatser, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
Det är på del av fastigheten Ytterby 4:483 och del av 4:598 som parkering illustreras för butiken i planförslaget. Del av Ytterby 4:598 föreslås för personalparkering och för transporter till butiken. Parkeringen på del av Ytterby 4:483 behövs som parkeringsyta för besökare till befintlig livsmedelsbutik. I planförslaget kan butiken byggas ut från ca 600 kvm till 1000 kvm byggnadsarea vilket
framgår av området som betecknas med C, centrum, på plankartan. En utökning
av butiken innebär att fler p-platser behöver anordnas som möjliggörs genom
att parkering ersätter bussvändslingan på Ytterby 4:483. En del av fastigheten
Ytterby 4:483 ingår även i vägområdet för korsningen och en del av Ytterby
4:598 ingår i vägområdet för Krokvägen/ Lillvägen.

5) I det förslag till trafiklösning som finns för Resarö mitt föreslås en avlämningszon efter busshållplatsen, närmare gångtunneln. Här kan man stanna till
och släppa av barn som är på väg till skolan. Diskussioner har här förts med Trafikförvaltningen om denna lösning. Busshållplatsen och avlämningsfickan har i
planförslaget skilts åt genom ett s k ”öra”. Lösningen kommer att studeras närmare vid projekteringen av trafiklösningen för korsningen Överbyvägen/ Resarövägen / Ytterbyvägen.
I övrigt se även stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
U 21. Fastighetsägare till Ytterby 4:298:
Enligt planen så ska infarten till min tomt Ytterby 4:298 ingå i en gemensamhetsanläggning.
Då de som ingår i denna enbart är kommunen och jag, så ser jag att vi borde redan idag för-
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handla/ besluta om hur detta ska se ut. Jag undrar också hur kommunen ställer sig till mitt tidigare yttrande U73. Summan av kardemumman, då kommunen nu vill fastställa detaljplanen
så måste man kunna vara redo att förhandla/ besluta angående dessa punkter.
I planförslaget för Resarö mitt är infartsvägen till Ytterby 4:298 illustrerad utanför fastighetsgränsen till Ytterby 4:298 från Krokvägen. Infartsvägen anges som
gemensamhetsanläggning, g, inom planområdet för fastigheterna Ytterby 4:181
och 4:767 samt Ytterby 4:298. In- och utfart till Ytterby 4:181 och 4:767 kan
även ske från Lillvägen.
Av köpekontraktet 1999-09-15, då kommunen köpte del av Ytterby 4:298, framgår att fastighetsägaren till Ytterby 4:298 fick ombesörja, bekosta och underhålla med personbil körbar väg till fastigheten intill dess att detaljplan omfattande
stamfastigheten Ytterby 4:298 genomförs. Fastigheten ingår i detaljplanen för
Resarö samhälle, Dp 392. För denna detaljplan har planarbete påbörjats men
inga beslut finns fattade för det fortsatta planarbetet.
Någon försäljning av del av den norra delen av Ytterby 4:181 är inte aktuell med
hänsyn till att denna fastighet här är relativt smal.
U 22. Fastighetsägare till Ytterby 4:433:
Utdrag ur planbeskrivningen:
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
”Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen
bebyggelsekaraktär…”
Översiktliga planer (december 2013).
”I denna anges för Resarö mitt bl. a att området skall detaljplaneläggas i syfte att underlätta
för permanentboende med bibehållen byggnadskaraktär..”
Fördjupad översiktsplan för Resarö (september 1993).
”..att en god boendemiljö skall ska skapas med bibehållande av ursprunglig bebyggelsemiljö
och känsla av skärgårdsö.”
Natur. Mark och vegetation
”Utanför kapelltomten på fasigheten Ytterby 4:174, där finns även träd och en berghäll som
avses sparas.”
Bebyggelseområden.
”Planbestämmelserna för bebyggelsens utformning har syftet att nya byggnader ska kunna
infogas i den befintliga miljön med tillbörlig hänsyn till denna.”
Kulturhistoriskt intressanta miljöer.
”Hela norra Resarö har ett kulturhistoriskt värde och omfattas av 3 kap PBL.”
Service.
”Kapellet på fastigheten Ytterby 4:175 är ett kyrkligt kulturminne enligt 4 kap 4§ kulturmiljölagen (KML).
Med ovanstående som grund får det ses som helt otänkbart att bygga 3-våningshus och frångå de planbestämmelser som gäller för övriga hus på Resarö.
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För att ”freda” kapellet och skapa en trafiksäker kommunikation mellan parkering och förskola/skola kan den NV tomtgränsen på kapelltomten förlängas över Ytterby 4:174 ner till
Överbyvägen. Parkeringen förlängs fram till sagda tomtgräns. Den kvarstående ”rutan”
prickmarkeras så att befintlig natur behålls. Från parkeringen bör en gångväg anordnas för
att underlätta lämning och hämtning av barn. Ev. måste tomtgränsen flyttas något ytterligare
för att få plats med gångvägen till skolan. Längre avstånd mellan bostäder och klockstapel
med tillhörande klockringning är att föredra ur störningssynpunkt för de boende. Klockringningen hörs över större delen av Resarö och är ett mycket uppskattat inslag på ön.
Den utökade parkeringsytan kan med god logistikplanering bidra att underlätta för en trafiksäker lämna/hämta plats för barnen. Den rådande lösningen på Resarövägen i dag är i det
närmaste kaotisk under morgonen med otillräckligt antal p-platser köande bilar och barn som
kliver ut på ”fel” sida mot trafiken innan pappa/mamma hinner stoppa dem. Av naturliga orsaker måste föräldrarna lämna bilen och följa med in på förskolan. Problemen blir inte mindre av att vissa lastbilssläp parkeras på avlämningsplatsen. Parkeringen bör anordnas med separat in- och utfart och utformas på så sätt att antalet backningsrörelser minimeras. Med tanke på erfarenheterna från dagens situation är det en orimlighet att busshållplatsen samordnas
med avlämningsplats.
Det känns väldigt oklokt att inte lösa trafiksituationen tillsammans med detaljplanen för att
hitta bästa möjliga lösning för framtiden.
Angående planens syfte, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
Angående bebyggelsekaraktär, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
Angående småskalig bebyggelse , se svar under yttrande U 15.
Parkeringen öster om Resarövägen och Resarö skola är utökad i planförslaget
för Resarö mitt. Parkeringen planeras få separat in- och utfart genom att refug
delar av in- och utfarten, så att två filer bildas för infart respektive utfart. Möjlighet finns även att ordna in- och utfart från parkeringen på olika håll, då utfartsförbud saknas utmed Resarövägen utanför parkeringen.
Angående störningar för boende från klockstapeln får detta studeras i samband
med att utbyggnad av bostäder sker i närområdet.
Gång- och cykelväg finns utmed korsningen Överbyvägen/ Resarövägen, kapelltomten och skoltomten fram till gångtunneln, i princip längs samma sträcka
som tidigare var tillfart för bilar till Resarö skola och kapellet. Från parkeringen
kommer även gångväg att anordnas fram till denna gång- och cykelväg. Skolan
avses få tillfart via ny väg(gemensamhetsanläggning) från Överbyvägen som
även betjänar de nya bostäderna nordväst om skolan. Kapellet avses få tillfart
via parkeringen norr om sin fastighet.
Angående avlämningsplats, se svar under U 20.
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Trafiksituationen vid Resarö skola har studerats i samband med planarbetet
för Resarö mitt.
I övrigt se även stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
U 23. Fastighetsägare till Ytterby 4:171:
Sedan mer än 15 år har boende på Resarö framställt önskemål och krav på en småskalig
skärgårdsmiljö. Detta finns omvittnat i stort sett alla sammanhang där kommunen efterfrågat
samråd. Vi har till och med haft en process om namnval för att undvika tankar på en centrumplanering. Det kan inte finnas en politiker eller tjänsteman som är okunnig om innevånarnas
önskemål.
Målet för detaljplanearbetet skall vara att först planera en trygg mötesplats för boende, skolbarn och expanderade trafik. Sedan på återstående mark föreslå en ”bebyggelse med bibehållen ursprunglig bebyggelsemiljö och känsla av skärgårdsö.”(översiktsplanen).
Allt talar för att detta är folkviljan.
Överallt i samhället bland samhällsplanerare, hos socialtjänster, polis, för att inte tala om alla kulturinstitutioner och i media, har insikten vuxit om betydelsen av boendemiljö på de boendes villkor samt hur detta skapar förutsättningar på gott och ont.
Ofta är det stadsarkitekten i kommunen som informerar politiker om vikten av en långsiktig
och för de boende hållbar byggnadsutveckling. Risken finns annars att politiker faller för en
ekonomisk kortsiktig exploatering som i detta fall. Ofta har stadsarkitekten ett reellt och pågående samråd med de boende, så att förslagen är förankrade när de återkommer till politikerna.
Utställningen av planförslaget måste i nuläget avvisas på följande grunder.
A. Något samrådsmöte har inte skett enligt lagen om samråd PBL. Ett lagbrott!
Det håller inte att åberopa ett gammalt samråd, dels på grund av föreslagna tekniska- och
stora mark- och miljöförändringar med slopande av tidigare gränsvärden för byggnaders
storlek.
Ett annat skäl är att det gått för lång tid sedan tidigare samråd.
Det finns även kritik mot tidigare samrådsmöten. Man har då utlyst samråd men inte levt upp
till syftet med samrådet enligt lagen. Detta kan omvittnas av alla som inte fått plats, inte kunnat höra eller inte fått fråga eller inte fått svar.
B. Trafikverket anger att trafikplanen skall vara klar beträffande markanvändning samt att ett
avtal om huvudmannaskap upprättas innan detaljplan kan avslutas. Befolkningsutvecklingen
har varit stor under tiden som idéerna om trafikplatsen diskuterades med Trafikverket. En flödesanalys och planerat behov 20 år framåt måste utgöra grunden för markbehovet innan bebyggelsen planeras.
Tar man mera mark i anspråk för trafikplanen ges nya möjligheter för bättre lösningar.
Förslag
Inga beslut om markanvändning för bostäder förrän trafikplaneringen och skolans behov är
klart. Man måste ha frihet att ta den mark som behövs för bästa planlösning.
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C. En byggexploatering med 12 m höga hus och en trafikplanering i andra hand är tvärt emot
målet ovan. Det bryter mot utvecklingen som boende önskat och som förespeglats i tidigare
handlingar såsom översikts- och i detaljplaner.
Man talar om vård, skola och service behov. Finns det ett realistiskt underlag att etablera
vård och service?
Förslag
Vi yrkar på ett generellt förbud mot högre hus än 9 m och 2 våningar och större markyta än
240 kvm för fastigheter. Affär och skolbyggnader kan undantas men skall utformas layoutmässigt så att ett harmoniskt samspel sker med karaktären på övrig bebyggelse. Resarö Mitt
kan ha en röd bebyggelse som ansluter till den övriga äldre bebyggelsen.
Som den här processen hanterats har det kostat otroligt tid för tjänstemän, politiker och engagemang för boende under mer än 10 år. Den har splittrat politiska partier, lett till kommunstyrelse avgång, krävt onödiga konsultinsatser och olika interimslösningar. Den har påverkat politiska val och kommer att göra det igen.
Resarö Mitt är inte en lämplig plats för byggexploatering.
Kan det vara dags att lyssna på folkviljan.?
Angående småskalighet, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
A. Samråd för förslaget till detaljplan för Resarö mitt hölls under tiden 18 maj –
7 augusti 2009. Samrådsmöte ägde rum den 8 juni år 2009. Den 24 september
2013 hölls ett informationsmöte för förslag till detaljplan för Resarö mitt, Dp
382. Utställning av planförslaget har därefter skett vid två tillfällen den 3 mars31 mars 2014 samt under tiden den 22 november- 19 december 2018.
Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till
insyn och påverkan. Samråd kan ske på olika sätt t ex som offentligt möte eller
samrådsutställning eller som brev med information om samrådet. I detta fall har
förutom att samrådsmöte hållits, utskick skett till berörda med information om
att samrådshandlingar finns utställda på biblioteket liksom i kommunhuset.
För utställning finns inte enligt PBL något krav på möte, däremot ska kungörelse för planförslaget anslås på kommunens anslagstavla och i ortstidningar med
information om utställningen. Utställningstiden ska vara minst 4 veckor. För utställning nr 1 och nr 2 har information skickats ut till berörda om utställning av
planhandlingarna i kommunhuset och att planförslaget även finns att se på biblioteket under utställningstiden. Angående planprocessen, se även svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
I plan- och bygglagen anges inte någon tidsgräns för hur lång tid det får vara
mellan olika skeden av planprocessen. I plan- och bygglagen (1987:10) finns
däremot bestämmelser om att ändras planförslaget väsentligt efter utställningen
ska ny utställning ske. Någon motsvarande bestämmelse för att något nytt samråd ska ske finns inte. De ändringar som bedömts innebära sådan väsentlig ändring av planförslaget för Resarö mitt att det behövde ställas ut på nytt är främst
förändringen av planområdet med hänsyn till utförd geoteknisk utredning samt
ändringen av markanvändningen för fastigheten Ytterby 4:173.
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De förändringar som skett av planförslaget efter samrådet framgår av samrådsredogörelsen och efter den första utställningen av utställningsutlåtandet daterat
2014-05-26. Efter den första utställningen finns även ett tillägg till utlåtandet
som redovisar de förändringar som skett av planförslaget inför den andra utställningen efter återremissen i kommunstyrelsen, 2014-06-12. I nu aktuellt utlåtande, detta utlåtande, finns inkomna yttranden under den andra utställningen redovisade med kommentarer av stadsbyggnadsförvaltningen samt de förändringar
av planförslaget som föreslås efter den andra utställningen. Föreslagna ändringar
redovisas på s. 76-78.
B. Föreslagen trafiklösning i planförslaget med cirkulationsplats och placering
av busshållplatser har studerats i samband med planarbetet för Resarö mitt i flera olika trafikutredningar som finns angivna i planbeskrivningen. Föreslagen
trafiklösning avses främja trafiksäkerheten och har utarbetats i samråd med Trafikförvaltningen och Trafikverket.
Skoltomten för Resarö skola har med hänsyn till framtida behov av utbyggnad
utökats i planförslaget. Skoltomtens areal, med markanvändningen S, har även
studerats mot bakgrund av hur stor friyta som anges av Boverket för skolverksamheter. Enligt Boverket är ett rimligt mått på friyta 30 kvm per barn i grundskolan och 40 kvm per barn i förskola. I planförslaget har Resarö skola idag mer
friyta per elev, ca 50 kvm per elev. Resarö skola har idag ca 450 elever. Angående utrymme för Resarö skola, se även svar under yttrande U 6 från Resarö
plangrupp.
C. Angående byggnaders storlek, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
Angående byggnaders höjd, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
I ”Översiktsplan 2030 för Vaxholm” anges att Resarö mitt ligger centralt på
norra Resarö och ska detaljplaneläggas med syfte att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär mm men det anges även att området
kring Resarö mitt är ett strategiskt bra läge för utveckling av samhällsservice
och verksamheter för boende. I syftet med detaljplanen för Resarö mitt anges att
området i framtiden ska kunna användas för skola, handel, service och liknande
verksamheter förutom för bostäder samt att möjlighet ges till ny bostadsbebyggelse. Det innebär att handel, service och liknande verksamheter kanske inte
kommer direkt inom planområdet men möjlighet ges i planen att bygga ut sådana verksamheter.
Se även stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp samt svar under yttrande U 27.
U 24. Fastighetsägare till Repslagaren 23:
Planen uppfyller inte syftet
Jag invänder mot att utställningsförslaget inte överensstämmer med planens syfte som enligt
Planbeskrivningen är att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär
och att reglera byggrätter.
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Jag anser att byggnader som är 12 m i nock och ca 1100 kvm i platta (4:174 och 4:173) inte
bibehåller bebyggelsekaraktären på ön, här reglerar inte planförslaget byggrätten utan snarare maximerar den.
Planförslaget utelämnar näringslivet.
Jag tror inte på Vaxholm som en sovstad där invånare måste pendla ut och arbeta någon annanstans. Men vem säkerställer att det finns arbetsplatser här? Resarö Mitt är och blir ett
nav för service, kommunikationer, skola, kapell osv. Hur tänker staden kring att värna arbetsplatser och verksamhetslokaler, med möjligheter till alternativ lokalisering för företag om det
behövs? Eller behövs det inte på Resarö? Om inte, i så fall var? Företag, som t ex Propellertjänst AB, behöver få fortsätta att verka, så att inte bostäder planeras med åtföljande restriktioner för störningar som t ex transporter. Vilka möjligheter har ICA Resarö att utveckla butiken och intilliggande restauranglokal om de vill? Det är viktigt att komma ihåg att företag
genererar och föder fler företag. Detta är strategiska utvecklingsfrågor som måste drivas
proaktivt.
Idag är det omodernt att bygga ohållbara samhällen.
Angående planens syfte se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
I planförslaget ges möjligheter till arbetsplatser genom att planen medger centrum-, vård- och skolverksamheter förutom bostäder. Angående arbetsplatser,
se svar under yttrande U12 från Företagare i Vaxholm.
Angående Propellertjänst AB, så har förhandlingar skett under lång tid. Ersättningsytor har diskuterats. Se även stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 12 från företagare i Vaxholm.
Planen möjliggör att livsmedelsbutiken kan utvecklas och intilliggande restauranglokal genom att centrumverksamheter (C) föreslås för butikstomten.
Se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27.
U 25. Fastighetsägare till Ytterby 4:751:
Angående förslag på ombyggnation Resarö mitt Vi vill protestera mot förslaget som ligger
gällande DP382 med alldeles för höga byggnader i Resarö centrum. Husen passar inte i miljön och vi ser mycket lägre byggnader avsedda för äldreboende på denna plats.
För den äldre sommarhusbebyggelsen på Resarö anges i ”Studier av bebyggelsekaraktären inom norra Resarö” att kännetecknande för den är ofta reslig fasad
med ibland souterrängvåning förutom huvudvåning och övervåning/ vindsvåning. Studien togs fram, 2003-06-05, som underlag för detaljplaneringen av norra Resarö.
Angående byggnaders höjd, se även svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
I planen föreslås förutom centrum- och skolverksamhet, bostäder. Bostäder möjliggörs genom markanvändningen B, vilket kan vara bostäder för äldre, men
även bostäder för särskilt boende möjliggörs genom markanvändningen, D. Med
särskilt boende avses boende för äldre med stort behov av vård och omsorg.
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I övrigt se även stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27.
U 26. Fastighetsägare till Ytterby 4:701:
Nu kan jag pusta ut? Grinden blir kvar? Infarten flyttas inte.. Hoppas att björkarna som är ut
mot vägen får vara då de tar mycket utav vattnet som samlas i dikena.
Efter varje vinter är min infart täckt med vatten. Låter som små bekymmer, men påverkar vår
vardag och trivsel mycket.
Breddningen av Överbyvägen som föreslås i planen avses ligga utanför häcken
och det träd som står på fastigheten. Infarten bedöms därmed inte påverkas.
Björkarna som står längs Överbyvägen avses sparas i möjligaste mån. Detta får
studeras närmare vid en breddning av Överbyvägen.
Dagvattenutredning har utförts för planområdet av SWECO Environment AB,
december 2013. Höjdsättning och omhändertagande av dagvatten inom respektive fastighet svarar respektive fastighetsägare för. Dagvattenhanteringen kommer
att studeras vidare i samband med genomförandet av detaljplanen och en projektering för en breddning av Överbyvägen.
U 27. Fastighetsägare till Ytterby 4:748 m fl (namnlista med 18 namn):
PLANEN UPPFYLLER INTE SYFTET
Jag protesterar mot att utställningsförslaget inte överensstämmer med planens syfte som enligt Planbeskrivningen är: "att underlättaför permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär och att reglera byggrätter... "
Jag anser att byggnader som är 12 m i nock och ca 1100 kvm respektive ca 600 kvm i platta
(4:174 och 4: 173) inte bibehåller bebyggelsekaraktären på ön, här reglerar inte planförslaget
byggrätten utan snarare maximerar den. Det räcker med att Ica är stort i Resarö Mittområdet,
resten måste hållas småskaligt.

INGEN FÖRORT
Jag vill inte att Resarö ska bli som en förort och är emot att den centrala delen av ön ska
domineras av stora lådliknande hus som dessutom ligger tätt.
TRADITIONELL ARKITEKTUR
Jag vill ha traditionell arkitektur med träfasader med Falurödfärg (matchar skolan
och kapellet) eller annan naturlig slamfärg, förskjutningar i höjd- och sidled, träd och
buskar mellan husen och belysning på låga stolpar. Jag vill att alla berörda byggnader
ska ha dessa "utseenderestriktioner" inskrivna i detaljplanen.
KAPELLET SKA FRAMTRÄDA
Jag vill att Kapellet ska få vara och kännas som den högsta byggnaden "mitt i byn" och inte överskuggas av husen bakom.
AFFÄREN
Jag vill att ICA ska få all tänkbar nytta av nya planen, men utseendet är viktigt eftersom
byggnaden är så stor och exponerad. Jag ser gärna att inspirationen kommer från lanthandel och tycker det skulle vara trevligt med en restaurang eller kafedel i byggnaden.
BUSSHÅLLPLATSERNA
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Jag tycker att det blir fel att kommunen planerar att ta ett beslut innan busshållplatsernas
lägen är fullt utredda. Det är inte ok att först fastställa mark för bebyggelse och parkering och sedan planera trafiken i vad som blir över. Om nuvarande rundkörseln tas bort
så blir kommunens tidigare förslag att flytta busshållplatsen till Resarövägen det enda alternativ som i stora drag finns kvar.
Jag tycker att busshållplatsens läge inte bör ändras därför att en flytt gör att många fler
fotgängare måste korsa Överbyvägen. Detta skulle innebära att olycksrisken i morgontrafiken blir ännu större och att den praktiska och välanvända femminutesparkeringen
skulle kortas betydligt. I detta förslag hamnar in- och utsvängande bussar mitt i röran av
avsläppta barn och stressade bilister.
Jag vill trycka på att om kommunen i slutändan, trots min lokalkännedom, ändå
väljer att genomföra hållplatsflytten så är många träd vid parkering, rondell och
mittremsa ett måste.
BOSTADSOMRÅDET NORDVÄST OM SKOLAN
Jag vill att det planerade bostadsområdet i skogen nordväst om skolan antingen skall
få färre antal hus än 30 eller att det blir ett mindre antal villaliknande flerbostadshus.
Detta så att lite av naturen mellan husen kan behållas.
PARKERINGEN MITT EMOT SKOLAN
Jag vill ha en avsläppningszon med en parkeringsfri liten rondell närmast gångtunneln
där man smidigt kan stanna till och släppa av barn för att minimera kombinationen av
stressade bilister i backande bilar och barn som har bråttom till skolan.
BARNEN SKA FÅ TA PLATS
Jag vill att barnperspektivet ska analyseras och beskrivas. Det kommer att bli fler barn på
Resarö och barnen måste få plats att leka. Avsätt mer mark till barnen och skolan norr om
skoltomten. Barnperspektivet måste analyseras och föras fram i en detaljplan som nästan
uteslutande berör skola, förskola och bostäder. Detta är mycket viktigare än exploatering
för kortsiktiga vinster!
Här nedan ges stadsbyggnadsförvaltningens svar under rubrik 1-9 till de inkomna synpunkterna som anges i yttrandet U 27.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PLANEN UPPFYLLER INTE SYFTET
INGEN FÖRORT
TRADITIONELL ARKITEKTUR
KAPELLET SKA FRAMTRÄDA
AFFÄREN
BUSSHÅLLPLATSERNA
BOSTADSOMRÅDET NORDVÄST OM SKOLAN
PARKERINGEN MITT EMOT SKOLAN
BARNEN SKA FÅ TA PLATS

1. Planen uppfyller inte syftet:”Att underlätta för permanentboende med
bibehållen bebyggelsekaraktär och att reglera byggrätter…”
När det gäller syftet med planeringen av Resarö så anges i ”Översiktsplan 2030
för Vaxholm” att Resarö mitt ligger centralt på norra Resarö och ska detaljpla157
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neläggas med syfte att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär mm men det anges även att området kring Resarö mitt är ett strategiskt bra läge för utveckling av samhällsservice och verksamheter för boende. I
översiktsplanen anges också att boende ska erbjudas i varierande storlekar och
upplåtelseformer på bl a Resarö.
I den fördjupade översiktsplanen anges 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 tillskapas med bibehållande av den ursprungliga bebyggelsekaraktären och känslan av skärgårdsö.””Målsättningen bör vidare vara att
bibehålla och utveckla ett levande samhälle ….varför möjligheter för verksamheter bör ges utrymme i planeringen”. bl a att i anslutning till butik och skola
föreslås ett område markeras för ytterligare servicefunktioner som butik/kiosk
och servicebostäder. Detta redovisas som område S i förslaget till markanvändningskarta i fördjupningen av översiktsplanen. Det anges vidare angående omvandling/ förtätning av bostäder att graden av möjlig förtätning kan ej preciseras
utan får studeras i respektive detaljplan.
Av ovanstående framgår att planförslaget för Resarö mitt överensstämmer med
”Översiktsplan 2030 för Vaxholm” vad gäller syftet med planeringen men även
med ”Fördjupning av översiktsplan för Resarö. Detaljplanen för Resarö mitt syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär
och att reglera byggrätter samt ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse. Planens
syfte är även att området i framtiden ska kunna användas för skola, handel, service och liknande verksamheter. Mot denna bakgrund föreslås markanvändning
för både bostäder, skol-, vård- och centrumverksamhet i detaljplanen för Resarö
mitt och ges möjlighet till även annan typ av bebyggelse än en- och tvåbostadshus i högst två våningar för att möjliggöra olika typer av servicefunktioner som
ofta kräver större ytor.
I planförslaget för Resarö mitt regleras byggrätten för bebyggelsen inom planområdet genom att ange högsta sammanlagda byggnadsarea eller bruttoarea.
Samma planbestämmelser anges i princip för den befintliga bostadsbebyggelsen
i Resarö mitt som för övriga norra Resarö, i syfte att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär. I syftet med detaljplanen anges
därutöver även att området i framtiden ska kunna användas för skola, handel,
service och liknande verksamheter förutom för bostäder samt att möjlighet ges
till ny bostadsbebyggelse.
Med skärgårdskaraktär menas här ett småskaligt och varierat intryck som inspireras av traditionell skärgårdsbebyggelse. Det handlar om husens utformning,
materialval och färgsättning. I planförslaget för Resarö mitt anges bl a att bebyggelsen ska utformas med träfasader och bestämmelser angående takutformning
som sadeltak.
I samband med programmet för norra Resarö beslutade arbets- och planeringsutskottet att en studie skulle göras för att förtydliga och utveckla programmets beskrivning av områdets karaktärsdrag för att ge en enhetlig syn på bebyggelsen
vad gäller bebyggelsens karaktär. ”Studier av bebyggelsekaraktären inom norra Resarö” togs fram 2003-06-05 och som underlag för detaljplaneringen av
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området. Studien redovisar riktlinjer för hur kompletteringar av bebyggelsen får
ske inom olika delområden. I studien anges att det är svårt att avgränsa distinkta
delområden med olika karaktär utifrån bebyggelsens tillkomsttid och utifrån
byggnadernas tidstypiska utformning. Även inom de äldsta områdena har hus
byggts under en längre tid och uppvisar därmed olika ”stilar”. Dessutom har omvandlingsprocessen till åretruntboende medfört att moderna byggnader uppförts
över hela Resarö.
En indelning i studien har gjorts utifrån huvudsaklig byggnadstyp, bebyggelsetäthet, terräng samt kulturmiljövärde. De bebyggelsekaraktärer som redovisas
är: - Sommarvillor
- Sportstugebebyggelse
- Området ovan Ytterby gruva
- Samhället där bebyggelsen är tätare
- Hamnområdet
- Kulturlandskapet vid Överby
Av dessa delområden ingår de bebyggda delarna av planområdet för Resarö mitt
i ”Samhället”. Inom delområdet anges bl a att variation finns inom området för
bebyggelsen. För delområdet ”Samhället” anges i studien som riktlinjer att en
friare utformning är möjlig men att byggnaderna ska ansluta i material och färgsättning till de äldre delarna på Resarö vilket innebär träfasader i falurött eller
ljusa kulörer samt sadeltak eller brutna sadeltak.
För den äldre sommarhusbebyggelsen i studien anges angående byggnadernas
höjd att kännetecknande för den är ofta reslig fasad med ibland souterrängvåning förutom huvudvåning och övervåning/ vindsvåning, dvs tre våningar. Branta tak med utrymme för vindsvåning. Av detta framgår att det förekommer bebyggelse med tre våningar i fasad på norra Resarö. I planförslaget för Resarö
mitt anges 9,5 m som högsta nockhöjd för bebyggelsen, vilket möjliggör två våningar. För två fastigheter för vilka tidigare angavs högre nockhöjd föreslås
nockhöjden ändras och anges som högsta tillåtna nockhöjd över nollplanet, +
17, 5 m, räknat i höjdsystem RH 2000 . Detta möjliggör en nockhöjd av 9,5 m
som medger två våningar.
I planen föreslås för Ytterby 4:173-174 ändringar som påverkar upplevelsen av
byggnadernas storlek och utformning som bl a lägre nockhöjd och takutformning.
2. Ingen förort och inga stora lådliknande som ligger tätt..
I”Översiktsplan 2030 för Vaxholm” att Resarö mitt ligger centralt på norra
Resarö och ska detaljplaneläggas med syfte att underlätta för permanentboende
med bibehållen bebyggelsekaraktär mm men det anges även att området kring
Resarö mitt är ett strategiskt bra läge för utveckling av samhällsservice och
verksamheter för boende. I den fördjupade översiktsplanen anges bl a att i anslutning till butik och skola föreslås ett område markeras för ytterligare servicefunktioner som butik/kiosk och servicebostäder. Mot denna bakgrund föreslås i
planförslaget för Resarö förutom bostäder även möjlighet till andra verksamheter som skola, handel, service och liknande.

159

VAXHOLMS
STAD

s. 55(79)
Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382

Av ”Studier av bebyggelsekaraktären inom norra Resarö” framgår att även inom
de äldsta områdena har hus byggts under en längre tid och uppvisar därmed olika ”stilar” och att omvandlingsprocessen till åretruntboende medfört att moderna byggnader uppförts över hela Resarö. För delområdet ”Samhället” framgår
att det här finns mindre tomter och tätare bebyggelse och att inom området finns
det servicefunktioner som skola, förskola och matvaruaffär. Detta innebär att här
ligger bebyggelsen redan tätare än i många andra delar av norra Resarö samt att
det finns olika servicefunktioner som förekommer i mindre centrum.
Planförslaget innebär reglering av byggrätter och fastighetsbildning för befintlig
bebyggelse och komplettering av befintliga verksamheter samt att möjlighet ges
till ny bostadsbebyggelse i småhus eller små flerbostadshus. Planbestämmelserna medger i princip samma byggrätt för bostadsbebyggelsen som på övriga delar
av norra Resarö. Det gäller i princip alla befintliga en- och tvåbostadshus. För
övrig bebyggelse anges byggrätten som den sammanlagda byggnadsarean i %
av fastighetens areal från 20%, 25% till 40% av fastighetens areal med undantag
för Ytterby 4:173 där sammanlagd bruttoarea anges. Endast tre av fastigheterna
söder om Överbyvägen har större byggrätt än 20% av fastighetens areal. Detta
innebär att flertalet av fastigheterna inom planområdet kan endast bebyggas till
20% dvs en femtedel av tomtytan.
3. Traditionell arkitektur
Fasadmaterial för sommarvillorna är enligt studien av trä eller puts. För delområdet ”Samhället” anges i studien som riktlinjer att en friare utformning är möjlig men att byggnaderna ska ansluta i material och färgsättning till de äldre delarna på Resarö vilket innebär träfasader i falurött eller ljusa kulörer samt sadeltak eller brutna tak. Mot denna bakgrund angavs tidigare som planbestämmelse
för Resarö mitt även puts som fasadmaterial förutom trä. För ny bebyggelse föreslås nu planbestämmelsen ändras så att ny bebyggelse inom planområdet ska
utföras med trä som fasadmaterial. Syftet med detta är att bebyggelsen här ska
harmoniera med bebyggelsen i omgivningen.
Under karaktärsdragen angående färgsättning anges för kulörer för inre området med sportstugor förutom falurödfärg även mörka kulörer. Mörka kulörer
anges även finnas bland sommarstugebebyggelsen och egnahemsvillorna. För
sommarvillorna anges för fasaderna träpanel oljemålad i ljusa kulörer eller falurött. För samhället anges träfasader och eller ljusa kulörer och att variation
finns. Mot denna bakgrund anges inte någon planbestämmelse för färg för ny
bebyggelse inom Resarö mitt. I planbeskrivningen kompletteras dock syftet med
detaljplanen angående utformning och färgsättning för bebyggelsen.
I planförslaget för Resarö mitt anges 9,5 m som högsta nockhöjd för bebyggelsen, vilket möjliggör två våningar. För bebyggelsen med en högsta nockhöjd av
9,5 m anges bestämmelser för takutformning genom planbestämmelsen, f1, bl a
sadeltak, brutet sadeltak och minsta takvinkel. För de två fastigheter där planen
tidigare angav 12 m som högsta nockhöjd, vilket möjliggjorde tre våningar föreslås nockhöjden ändras till högsta tillåtna nockhöjd, +17, 5 m, över nollplanet
i höjdsystem RH 2000. Denna nockhöjd möjliggör en nockhöjd av 9,5 m som
medger två våningar. På plankartan införs även en bestämmelse, f2, för dessa
fastigheter som saknar planbestämmelse för takutformning. I bestämmelsen fö-
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reslås endast sadeltak tillåtas. Bestämmelsen, f2, införs för fastigheterna Ytterby
4:173-174 och livsmedelsbutiken, men inte för kapellet och Resarö skola.
Förskjutningar i höjd- och sidled går att göra med de planbestämmelser som
anges för byggnader inom planområdet.
Belysning längs Överbyvägen kommer att studeras i samband med projekteringen av fortsättningen på gång- och cykelvägen längs Överbyvägen. Ansvar för
belysningen längs Överbyvägen har kommunen, som är huvudman för allmän
plats i detaljplanen för Resarö mitt. I övrigt på Resarö råder enskilt huvudmannaskap för vägarna, för vilka Resarö vägförening är huvudman. Belysning på
kvartersmark för bostäder, centrumverksamhet mm regleras inte genom detaljplanen. Utformning av belysning studeras i samband med projektering av bebyggelsen.
Efter den första utställningen utfördes en översyn av träd och vegetation inom
planområdet. Planbeskrivningen kompletterades efter den första utställningen
under rubriken ”Mark och vegetation” angående befintlig vegetation. På fastigheten Ytterby 4:174 norr om kapelltomten finns bl a en berghäll och en del träd i
det sydöstra hörnet som avses sparas vid en utbyggnad. Plankartan kompletteras
med planbestämmelsen, n1, plantering ska finnas, ej parkering, utanför livsmedelsbutiken vid korsningen. På plankartan prickmarkeras även berghällen på fastigheten Ytterby 4:174. På detta vis sparas även träd och vegetation i anslutning
till fastigheten med kapellet (Ytterby 4:175). Träd och buskar finns möjlighet att
plantera utan planbestämmelser mellan byggnader på fastigheterna.
4. Kapellet ska framträda
Höjden på kapellet är inmätt +22,81 m över nollplanet. Spiran är ca 1,8 m högre.
Marknivån vid kapellet är + 10,8 m. Marknivån för Ytterby 4:174 är ca +8-9 m,
dvs lägre än för kapellet. Marknivån för Ytterby 4:173 är också lägre ca+ 8- 9
m. Nockhöjden för dessa två fastigheter ändras till högsta tillåtna nockhöjd,
+17,5 m, över nollplanet räknat i höjdsystemet RH 2000, vilket möjliggör en
nockhöjd av 9,5 m som medger två våningar. Detta innebär att kapellet kommer
att vara högre, ca 5,30 m högre vid en markhöjd av ca 8 m. Spiran är därutöver
ännu högre.
Plankartan kompletteras med prickmark för berghällen på fastigheten Ytterby
4:174. På detta vis sparas även träd och vegetation i anslutning till fastigheten
med kapellet (Ytterby 4:175). Detta påverkar även möjligheten att se kapellet
från Resarövägen och Överbyvägen, då växtligheten på sina håll är relativt tät på
kapelltomten, både sett från Resarövägen och från Överbyvägen. Träden består
både av lövträd och barrträd.
5. Affären
Planen medger viss tillbyggnad till befintlig dagligvarubutik och en större yta för
parkering till butiken. Ett av syftena med planen är att ge butiken bättre möjligheter för sin verksamhet både genom utökning av byggnadsarean och genom att
bättre kunna rymma parkering och transporter i anslutning till butiken.
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I planen medges tillbyggnad av befintlig dagligvarubutik och en större yta för
parkering till butiken. Affären kan byggas ut från ca 600 kvm till 1000 kvm. Det
innebär även behov av fler p-platser för affären vilket möjliggörs genom att parkering ersätter bussvändslingan. Enligt gällande parkeringsnorm antagen av
kommunfullmäktige år 2014 krävs minst 35 p-platser varav 30 för besökare.
Livsmedelsbutiken är därmed beroende av att befintlig bussvändslinga tas bort
för att kunna utvecklas.
Markanvändningen C, centrum, ger möjlighet till butiker men även andra centrumverksamheter som kafé och restaurang.
6. Busshållplatsen
Busshållplatsers lägen regleras inte i detaljplanen. Samråd kommer här att ske
med väghållaren och Trafikförvaltningen angående utformning och placering
av busshållplatser. Väghållare för Resarövägen är Trafikverket. Placering och
utformning av busshållplatser kommer att ske enligt Trafikförvaltningens riktlinjer som baseras på bl a lagar och förordningar. Riktlinjer finns för utformning
i dokumentet, ”Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik”, RiBuss.
Som underlag för trafiklösningen för Resarö mitt har ett flertal utredningar utförts som framgår av planbeskrivningen under rubriken ”Trafik”. Vid samrådet
för förslaget till detaljplan för Resarö mitt redovisades även två alternativ för
trafiklösningen, cirkulationsplats med slopad bussvändslinga samt med bibehållen bussvändslinga vid livsmedelsbutiken. Av samrådsförslaget framgår att butikens utvecklingsmöjligheter begränsas om bussvändslingan blir kvar. Förslaget
till trafiklösning har även diskuterats med Trafikverket (tidigare Vägverket) och
trafikförvaltningen(tidigare SL) som båda har framfört att alternativet med cirkulationsplats är att föredra bl a utifrån trafiksäkerhet. En trafikstudie har även
utförts av Tyréns AB på uppdrag av kommunen i samarbete med Trafikverket
och Trafikförvaltningen. Med de utredningar som tagits fram som underlag har
därefter den trafiklösning tagits fram som illustreras på plankartan.
Enligt den föreslagna trafiklösningen så flyttas busshållplatsen för bussen mot
Stockholm från bussvändslingan vid livsmedelsbutiken till Resarövägen utanför
Resarö skola. På plankartan illustreras denna busshållplats vid Resarövägen utanför Resarö skola, på mark som i planen föreslås som huvudväg, H-väg.
Bussvändslingan tas bort för att möjliggöra parkering till livsmedelsbutiken. Se
även svar ovan angående ”Affären”.
Placeringen av busshållplatsen vid Resarö skola bedöms även vara positiv med
hänsyn till de föräldrar som går med sina barn till skolan, då flertalet bor norr
om Överbyvägen. Föräldrarna behöver i detta fall inte passera över Överbyvägen
igen för att ta bussen. Barnen behöver inte heller gå över Överbyvägen från skolan för att ta bussen. Busshållplatsen avses vara avskild från avlämningsfickan
som ligger närmare gångtunneln genom ett s. k öra. Diskussioner har förts med
Trafikförvaltningen om denna lösning. Bussfickan är även avskild från gångoch cykelvägen till Resarö skola.
Anledningen till att busshållplatsen på Överbyvägen inte illustreras är att den
kan lösas på olika sätt som alla ryms inom vägområdet för Överbyvägen. Se ne-
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dan. Busshållplats på vägen mot Överby kan placeras väster om matvaruaffären,
på mark som föreslås som allmän plats, L-väg. Hållplatsen kan utformas som
klack-, körbane- eller timglashållplats. Marken tillhör idag Ytterby 4:173. Denna del av Ytterby 4:173 avses lösas in av kommunen för allmän plats, lokalväg,
när detaljplanen för Resarö mitt vinner laga kraft.
Efter den första utställningen utfördes en översyn av träd och vegetation inom
planområdet. Gång- och cykelvägar inom planområdet ska placeras så att befintliga träd och befintlig vegetation kan sparas i möjligaste mån. Detta gäller bl a
fortsättningen av gång- och cykelvägen längs Överbyvägen och området kring
cirkulationsplatsen. Det finns även befintlig växtlighet och träd vid de befintliga
parkeringarna i Resarö mitt som avses sparas. Detta avses att studeras närmare
vid projekteringen av trafikplatsen. Plankartan kompletteras med planbestämmelsen, n1, plantering ska finnas, ej parkering, utanför livsmedelsbutiken vid
korsningen.
7. Bostadsområdet nordväst om skolan
Antalet fastigheter som kan bildas inom bostadsområdet nordväst om skolan är
högst 30 st enligt planförslaget. Färre fastigheter kan dock bildas beroende på
hur byggrätten utnyttjas inom området. Föreslagen utnyttjandegrad 20% av fastighetens areal som byggnadsarea gör att stor flexibilitet kan erhållas vad gäller
storlek, hustyper och upplåtelseformer. Det kan handla om både fristående enbostadshus eller radhus/ kedjehus/ parhus. Möjlighet finns även att bygga mindre
flerbostadshus i två våningar inom området eller delar av området.
Inom planområdet föreslås även naturområde, väster om bostadsområdet, förutom att natur bedöms kunna sparas mellan husen, då endast 20%, en femtedel
av hela området kan bebyggas.
8. Parkeringen mittemot skolan
I det förslag till trafiklösning som finns för Resarö mitt föreslås en avlämningszon efter busshållplatsen, närmare gångtunneln. Här kan man stanna till och
släppa av barn som är på väg till skolan. Det redovisas på den illustration som
finns för denna trafiklösning under rubriken ”Trafik” i planbeskrivningen vid
den andra utställningen. Den illustreras även på plankartan.
Ytterligare cirkulationsplats utöver rondellen i korsningen Överbyvägen/ Resarövägen/ Ytterbyvägen bedöms inte vara lämplig. Ytterligare en rondell skulle
stoppa upp trafiken. Minirondeller kan heller inte användas när det finns bussar
som trafikerar här. Avlämningszonen är dessutom tänkt för att enbart stanna till
och sedan åka vidare i samma riktning. Om man behöver vända och åka tillbaka
kan parkeringsplatsen mittemot skolan användas.
9. Barnen ska få ta plats
Planförslaget kommer att kompletteras med uppgifter om barnperspektivet.
I detaljplanen för nya Rindö skola, Dp 400, har för ytan för skolan angivits till ca
40 kvm per elev för skolgården. Resarö skola har ca 450 elever vilket innebär att
det bör finnas ca 40 x 450= 18 000 kvm yta för skolgården.
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Ytan för Resarö skola, byggnad och skolgård, är enligt planförslaget för Resarö
mitt, Dp 382, ca 30 200 kvm. Om denna yta minskas med ytan för skolbyggnaderna blir ytan för skolgård =ca 25 400 kvm. Detta ska jämföras med den yta
som räknats fram ovan. Resarö skola får enligt planförslaget ca 50 kvm per elev.
Detta är mer än de 30 kvm per elev som anges i yttrandet. Någon ytterligare yta
för Resarö skola föreslås därför inte i planförslaget. Därutöver finns möjligheter
till fler skolbyggnader på fastigheterna Ytterby 4:172-174, då markanvändningen
föreslås bli BCDS. Byggrätten för dessa fastigheter är angiven som största sammanlagda byggnadsarea i kvm som % av fastighetens areal resp som högsta bruttoarea i kvm. Byggnader med mindre byggnadsarea kan utföras dvs hela byggrätten behöver inte utnyttjas.
I planen föreslås en mindre del av planområdet i nordväst som naturområde.
Planområdet söder om Överbyvägen och väster om Resarövägen, omgärdas i övrigt av naturmark, som inte är planlagd. Naturområdet sydväst om skoltomten ingår i ett obebyggt skogsområde, där marken ägs av kommunen. Möjlighet finns i
framtiden att avsätta mera mark för skoländamål om behov finns.
Samtliga nedanstående yttranden U 27-U 119 har inkommit med liknande yttranden
som U 27 som redovisas ovan.
U 28.

Fastighetsägare till Ytterby 4:539

U 29.

Boende Löjviksvägen 11, brf Löjvikshöjden

U 30.

Fastighetsägare till Överby 6:54

U 31.

Fastighetsägare till Ytterby 4:722

U 32.

Fastighetsägare till Ytterby 4:835

U 33.

Fastighetsägare till Ytterby 4:731

U 34.

Fastighetsägare till Överby 18:1

U 35.

Fastighetsägare till Ytterby 4:591

U 36.

Fastighetsägare till Överby 6:24

U 37.

Fastighetsägare till Ytterby 4:562

U 38.

Fastighetsägare till Ytterby 4:688

U 39.

Fastighetsägare till Ytterby 4:552

U 40.

Boende Kompassv 12, brf Löjvik 2

U 41.

Fastighetsägare till Ytterby 4:741

U 42.

Fastighetsägare till Ytterby 4:791

U 43.

Fastighetsägare till Ytterby 4:718

U 44.

Fastighetsägare till Överby 1:119

U 45.

Fastighetsägare till Ytterby 4:237
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U 46.

Fastighetsägare till Överby 1:102

U 47.

Boende Trossvägen 53, brf Löjvikshöjden

U 48.

Fastighetsägare till Ytterby 4:577

U 49.

Fastighetsägare till Ytterby 4:59

U 50.

Fastighetsägare till Ytterby 4:37

U 51.

Fastighetsägare till Ytterby 4:846

U 52.

Boende Trossvägen 9, brf Löjvikshöjden

U 53.

Fastighetsägare till Ytterby 4:577

U 54.

Fastighetsägare till Överby 1:191

U 55.

Fastighetsägare till Överby 2:101

U 56.

Fastighetsägare till Överby 29:10

U 57.

Fastighetsägare till Överby 29:10

U 58.

Fastighetsägare till Överby 2:101

U 59.

Boende Backstigen 3D, brf Backstigen

U 60.

Boende Trossvägen 26, brf Löjvikshöjden

U 61.

Boende Trossvägen 26, brf Löjvikshöjden

U 62.

Fastighetsägare till Ytterby 4:513

U 63.

Fastighetsägare till Ytterby 4:830

U 64.

Fastighetsägare till Ytterby 4:859

U 65.

Fastighetsägare till Ytterby 4:803

U 66.

Fastighetsägare till Överby 6:16

U 67.

Fastighetsägare till Överby 2:27

U 68.

Fastighetsägare till Ytterby 4:84

U 69.

Fastighetsägare till Överby 29:17

U 70.

Fastighetsägare till Ytterby 4:582

U 71.

Fastighetsägare till Ytterby 4:741

U 72.

Fastighetsägare till Överby 29:4

U 73.

Fastighetsägare till Ytterby 4:503

U 74.

Fastighetsägare till Ytterby 4:50

U 75.

Fastighetsägare till Ytterby 4:819

U 76.

Fastighetsägare till Överby 6:27
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U 77.

Fastighetsägare till Överby 6:27

U 78.

Fastighetsägare till Ytterby 4:237

U 79.

Fastighetsägare till Ytterby 4:621

U 80.

Fastighetsägare till Ytterby 4:234 m fl fast

U 81.

Fastighetsägare till Ytterby 4:725

U 82.

Fastighetsägare till Överby 2:73

U 83.

Fastighetsägare till Ytterby 4:503

U 84.

Fastighetsägare till Överby 1:133

U 85.

Fastighetsägare till Ytterby 4:397

U 86.

Fastighetsägare till Överby 6:40

U 87.

Fastighetsägare till Överby 2:35

U 88.

Fastighetsägare till Överby 2:87

U 89.

Fastighetsägare till Ytterby 4:545

U 90.

Boende Trossvägen 10, brf Löjvikshöjden

U 91.

Fastighetsägare till Överby 6:51

U 92.

Fastighetsägare till Ytterby 4:721

U 93.

Fastighetsägare till Ytterby 4:721

U 94.

Fastighetsägare till Ytterby 4:765

U 95.

Fastighetsägare till Ytterby 4:441

U 96.

Fastighetsägare till Överby 2:34

U 97.

Fastighetsägare till Ytterby 4:765

U 98.

Fastighetsägare till Överby 29:54

U 99.

Fastighetsägare till Ytterby 4:797

U 100. Fastighetsägare till Ytterby 4:797
U 101. Fastighetsägare till Ytterby 4:831
U 102. Fastighetsägare till Engarn 1:13-14
U 103. Fastighetsägare till Överby 16:2 m fl

Namnlista, 14 st namn

U 104. Fastighetsägare till Överby 1:135 m fl

Namnlista, 18 st namn

U 105. Boende Backstigen 3F, brf Backstigen m fl

Namnlista, 12 st namn

U 106. Fastighetsägare till Ytterby 4:660
U 107. Fastighetsägare till Engarn 1:4
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U 108. Fastighetsägare till Överby 2:32
U 109. Fastighetsägare till Engarn 1:4
U 110. Fastighetsägare till Överby 2:32
U 111. Fastighetsägare till Ytterby 4:58
U 112. Fastighetsägare till Ytterby 4:248
U 113. Fastighetsägare till Överby 2:89
U 114. Fastighetsägare till Ytterby 4:830
U 115. Fastighetsägare till Ytterby 4:18
U 116. Fastighetsägare till Överby 1:52
U 117. Fastighetsägare till Ytterby 4:524
U 118. Fastighetsägare till Ytterby 4:42
Ovan under yttrande U 27 ges stadsbyggnadsförvaltningens svar under rubrik 19 till de inkomna synpunkterna som anges i yttrandena U 27- U 118.
Nedan anges ett flertal yttranden som delvis liknar yttrande U 27 , som innehåller rubrikerna:
1. PLANEN UPPFYLLER INTE SYFTET
2. INGEN FÖRORT
3. TRADITIONELL ARKITEKTUR
4. KAPELLET SKA FRAMTRÄDA
5. AFFÄREN
6. BUSSHÅLLPLATSERNA
7. BOSTADSOMRÅDET NORDVÄST OM SKOLAN
8. PARKERINGEN MITT EMOT SKOLAN
9. BARNEN SKA FÅ TA PLATS
En del yttranden har tagit bort delar av yttrande U 27 och en del har gjort tillägg till yttrandet.
U 119. Fastighetsägare till Överby 6:30:
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet. Innehåll under rubrikerna 1,2,8 och 9 är med.
Se stadsbyggnadsförvaltningens svar angående yttrande U 27.
U 120. Boende Överby Skolväg 5B, Brf Överby:
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet. Innehåll under rubrikerna 1,2, 3, 4, 5, 6 och 9 är med .
Jag vill att det planerade bostadsområdet i skogen nordväst om skolan bordläggs. Skogen utgör en central del av ön och utnyttjas av öbor dagligen. Närheten till naturen är en av de bidragande faktorerna till varför flyttat till, och trivs på ön.
Se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .
U 121. Fastighetsägare till Överby 2:82:
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Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast innehållet under rubrik 1.
PLANEN UPPFYLLER INTE SYFTET
Jag protesterar mot att utställningsförslaget inte överensstämmer med planens syfte som enligt Planbeskrivningen är: ”att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär och att reglera byggrätter...”
Jag anser att byggnader som är 12 m i nock och ca 1100 kvm respektive ca 600 kvm i platta
(4:174 och 4:173) inte bibehåller bebyggelsekaraktären på ön, här reglerar inte planförslaget
byggrätten utan snarare maximerar den. Det räcker med att Ica är stort i Resarö Mittområdet, resten måste hållas småskaligt.
Angående syfte med planen, se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27.
U 122. Fastighetsägare till Överby 29:2:
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet med
tillägg. Innehåll under rubriken 5 är med. Tillägg se nedan.

BOSTADSOMRÅDET SYDVÄST OM SKOLAN
Det är en underbar yta för alla skolbarn och förskolor idag. Bevara skogsytorna så som de
ser ut idag.
PARKERINGS YTA
Välj era områden väl, barnens säkerhet måste komma först. Med stora maskiner och grushögar i vägen syns inte de små förskolebarnen när de passerar mellan Ytterby förskola och parkeringen idag.
Parkeringen på andra sidan vägen vid gångtunneln är en säker passage för skolans barn så
att de slipper passera bilvägen. Se till att den finns kvar.
Angående naturområden, se svar under yttrande U 27.
Markanvändningen för fastigheten Ytterby 4:173 har ändrats vid utställning
nr 2 i planförslaget för Resarö mitt till bostäder, centrum-, vård- och skolverksamhet. Ytan norr om Överbyvägen redovisas i planförslaget som allmän plats,
L-VÄG. Det innebär att entreprenadverksamheten där kommer att avvecklas.
Parkeringen i planförslaget på andra sidan gångtunneln under Resarövägen
kommer att vara kvar.
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .
U 123. Fastighetsägare till Ytterby 4:773:
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet. Innehåll under rubrikerna 1, 3, 4,5, 6, och 7 är med.
Se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27.
U 124. Fastighetsägare till Överby 2:27:
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Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg. Tillägget se nedan.
Ta inte bort mer grönområden, vart ska våra barn då hålla till. Det är med naturen runt
ikring barn utvecklas och mår bra i själen. Det gör vi alla!!
Angående naturområden, grönområden, se svar under yttrande U 27.
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .
U 125. Fastighetsägare till Överby 2:57:
Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg. Tillägget se nedan.
Tillägg:
Vi vill också för det första framhålla att vägnätet inte är anpassad för det stora antalet invånare som numer finns på Resarö. Att då bygga ett stort antal nya bostäder, vars ägare med
hög sannolikhet också kommer att vara bilburna är inte någon bra idé. Även om bebyggelsen
ligger vid Resarö Mitt kommer det ofrånkomligen innebära fler oönskade bilar också på resten av ön.

Vi vill också framhålla att bussförbindelserna till Stockholm måste förbättras. Vi skulle gärna
slippa köra två bilar till Engarn varje dag, men med de förbindelser som finns - och som innebär att man riskerar att få stå och vänta på anslutningsbuss vid Engarn i 20 min, när man redan har pendlat i 40 min - så är det inte något alternativ att lämna bilarna hemma. Vi är
övertygande om att fler direktlinjer till Stockholm eller Danderyds sjukhus skulle innebära
fler gående och cyklande Resaröbor!
OBS! Skogen är en viktig plats för barnen att utvecklas i både fysiskt att få springa runt samt i
utbildningssyfte. Skövlas skogen så tar ni bort fantastiska lek- och träningsområden för barn
samt försämrar miljön.
Jag hoppas att ni tänker efter noga och inte bara ser Resarö som ett område man kan skövla
och sälja ut till högst bjudande.
Korsningen Resarövägen/ Överbyvägen / Ytterbyvägen föreslås bl a byggas om
med en cirkulationsplats. I planen föreslås även möjlighet att bredda Överbyvägen. I planförslaget för Resarö mitt är kommunen huvudman för lokalvägar, som
Överbyvägen. Vägnätet i övrigt på Resarö är utbyggt enligt de detaljplaner som
gäller för dessa områden. Huvudman för dessa vägar är Resarö vägförening.
Förbättring av kommunikationer till och från Resarö regleras inte i samband
med detaljplanen för Resarö mitt. Möten i syfte att förbättra kollektivtrafiken
hålls kontinuerligt mellan trafikförvaltningen och Vaxholms stad.
Angående naturområde, se svar under yttrande U 27.
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .
U 126. Fastighetsägare till Ytterby 4:572:
Delvis liknande yttrande som U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan.
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SKÄRGÅRDSMILJÖN ÄR VÄRDET l VAXHOLMS KOMMUN BARNEN SKA FÅ TA PLATS
Det som gör Vaxholm attraktiv for oss borgare och fastighetsägare är skärgårdsmiljön, och
det privatliv som Resarö erbjuder oss fast boende. Vi önskar inte att skapa en ö med massvis
av trafik av turister som skall kolla på ett museum runt gruvan, vart det inte finns möjlighet
att skapa tillfartsvägar och utrymme. Och det är precis samma sak med DP382 för Resarö
mitt. Denna typ av "center'' får kommunen placera annanstans, än Resarö.
I planförslaget för Resarö mitt möjliggörs bostäder, vårds-, skol- och centrumverksamhet i planen som avses betjäna i första hand de boende på Resarö. Se
även svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .
U 127. Fastighetsägare till Överby 6:15:
Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan.
Vi är många som bor på Resarö och har flyttat hit för lugnet, småskaligheten samt ö-känslan.
Det är viktigt att bevara Resarö som är unikt område i Stockholm. Det heter ju Vaxholm stad
inte förorten Vaxholm. Förändringar som genomförs är bestående och därmed ska de vara
väl anpassade till Resarö och inte säljas till något byggföretag hur som helst.
OBS!!! 12 meter är för högt. Bevara Resarö kapell som högsta punkt och inte bara spiran.
OBS! Det är inte trevligt att mötas av en parkeringsplats. Tänk på att det ska upplevas som en
ö och inte en infartsparkering.
OBS! Skogen är en viktig plats för barnen att utvecklas i både fysiskt att få springa runt samt i
utbildningssyfte. Skövlas skogen så tar ni bort fantastiska lek- och träningsområden för barn
samt försämrar miljön.
Jag hoppas att ni tänker efter noga och inte bara ser Resarö som ett område man kan skövla
och sälja ut till högst bjudande.
Angående småskalighet, se svar under yttrande U 15.
Angående byggnaders höjd, se svar under yttrande U 27.
Angående kapellet, se svar under yttrande U 27.
Vaxholms stad avser att genom markanvisning genomföra utbyggnad av bostäder på kommunal mark inom planområdet. I program för markanvisningen
anges förutsättningar för och krav på utformning av bebyggelsen.
I planförslaget för Resarö mitt anges i planbeskrivningen under rubriken ”Natur” att i området vid Resarö mitt finns befintliga träd och befintlig vegetation
bl a vid dagens bussvändslinga och parkeringen vid kapellet. Dessa ska så långt
möjligt sparas vid utbyggnaden av cirkulationsplatsen, gång- och cykelvägar
samt parkeringar. I planen kompletteras med planbestämmelse angående plantering vid parkeringen för ICA utmed planerad cirkulationsplats.
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I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .
U 128. Fastighetsägare till Överby 1:42:
Delvis liknande yttrande som under U 27, men endast en mindre del av innehållet tas upp. Innehåll under rubrikerna 1, 2, 4,och 6 med.
Jag vill inte att Resarö ska bli som en förort och är emot att den centrala delen av ön ska domineras av stora lådliknande hus som dessutom ligger tätt.
Jag anser att byggnader som är 12 m i nock och ca 1100 kvm respektive ca 600 kvm i platta
(4:174 och 4:173) inte bibehåller bebyggelsekaraktären på ön. Det räcker med att Ica är stort
i Resarö Mittområdet.
Jag vill att Kapellet ska vara och kännas som den högsta byggnaden ”mitt i byn” och inte
överskuggas av husen bakom
Jag tycker att det blir fel att kommunen planerar att ta ett beslut om vägar och bebyggelse innan busshållplatsernas lägen är fullt utredda.
Se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27.
U 129. Fastighetsägare till Ytterby 4:506:
Delvis Liknande yttrande som U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan.
Växtlighet
Jag vill att naturen får ta plats och att bebyggelse och infrastruktur som busshållsplatser,
mm blandas med träd och buskar.
I planförslaget för Resarö mitt anges i planbeskrivningen under rubriken ”Natur” att i området vid Resarö mitt finns befintliga träd och befintlig vegetation
bl a vid dagens bussvändslinga och parkeringen vid kapellet. Dessa ska så långt
möjligt sparas vid utbyggnaden av cirkulationsplatsen, gång- och cykelvägar
samt parkeringar. Angående vegetation se svar under yttrande U 6 från Resarö
plangrupp.
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .
U 130. Fastighetsägare till Ytterby 4:506:
Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan.
Man flyttar till Resarö för att det är en pittoresk skärgårdsidyll utan storstadsmiljöns varierande inslag där barnen kan få växa upp i en trygg och harmonisk miljö. Om man inte från
kommunens sida har förstått vad som gör ett boende i Vaxholm attraktivt och värt att bevara,
så har man gravt missuppfattat sitt ansvarsområde. Det görs alldeles för många godtyckliga
bedömningar av bla bygglov på Resarö, där flera boende ifrågasätter syfte samt kompetens
hos kommunens ansvariga. Ni måste agera konsekvent och ansvarsfullt gentemot kommuninvånarna samt lyssna på deras åsikter. Har ni inte detta intresse och intention så bör ni omgående ställa era platser till förfogande.
Bygglov på Resarö prövas enligt plan- och bygglagen (2010:900) och de gällande detaljplaner som finns.
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Detaljplaner tas fram enligt de regler som framgår av plan- och bygglagen.
Planförslaget för Resarö mitt upprättas enligt den tidigare plan- och bygglagen
(1987:10), ÄPBL.
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .
U 131. Fastighetsägare till Ytterby 4:730:
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet och
tillägg. Tillägg se nedan. Innehåll under rubrikerna 1,7, 8 och 9 med.
FASTIGHETEN 4:181
Fastigheten 4:181 tillåts styckas i 4 delar för bebyggelse som tillåter bostäder, centrum och
vård. I planen bör begreppet vård specificeras ytterligare. För den norra delen av denna fastighet kan inte 9,5 m nockhöjd anses bibehålla kringliggande bebyggelse. Vidare anses inte
fastighetens servitut för skaftväg mot Krokvägen lämpa sig för sådan typ av verksamhet BCD.
Den norra delen av fastighetens (4:181) användning bör ändras till maxhöjd 6 m, och begränsas till B, bostäder, enfamiljshus, (fril). Konsekvenser och beskrivning hur anslutningen
mot Krokvägen skall ske saknas i förslaget (gemensamhetsanläggning, g). Alternativ förslag
är att norra delen av fastigheten tas bort från planområdet och planeras tillsammans med övriga ej planlagda fastigheter längs Krokvägen.
I planförslaget möjliggörs styckning av fastigheterna Ytterby 4:767 och 4:181
som tillsammans kan styckas i högst fyra tomter genom planbestämmelsen, e2,
högsta antal fastigheter.
På s.10 i planbeskrivningen vid den andra utställningen anges angående beteckningen D, vård, att med denna avses t ex äldrevård, barnavård och vårdboende.
I planförslaget anges byggnaders höjd som högsta nockhöjd, 9,5 m från medelmarknivån. Detta möjliggör byggnader med två våningar. Samma planbestämmelse gäller för friliggande en- och två bostadshus inom planområdet. Angående
byggnaders höjd, se även svar under yttrande U 19.
In- och utfart till fastigheterna Ytterby 4:767 och 4:181 avses ske mot Lillvägen eller via gemensamhetsanläggning för väg mot Krokvägen. I gemensamhetsanläggningen ingår fastigheten Ytterby 4:298. Detta framgår på s. 17 i planbeskrivningen vid den andra utställningen samt i genomförandebeskrivningen på
s. 4. Fastigheterna gränsar mot Lillvägen och Krokvägen. I planbeskrivningen
förtydligas att gemensamhetsanläggningen föreslås i den sydvästra delen av fastigheten Ytterby 4:767 och 4:181.
Ifråga om servitut anges i genomförandebeskrivningen på s. 4 att befintligt avtalsservitut för väg/ utfart som fastigheten Ytterby 4:181 har över Ytterby 4:188
kan ändras eller upphävas vid ändrad användning.
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .
U 132. Fastighetsägare till Ytterby 4:730:
Delvis liknande yttrande som under U 27 anges. Innehåll under rubrikerna 1,7, 8 och 9 är
med.
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Samma yttrande som ovan.
Se svar ovan under yttrande U 131.
Se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .
U 133. Fastighetsägare till Ytterby Överby 2:56:
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet. Innehåll under rubrikerna 1, 2, 3, 4 , 5 och 6 med.
Se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27.
U 134. Fastighetsägare till Ytterby 4:388:
Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan.
Jag har hört förklaringen att kommunen tar höjd så att man har möjlighet att bygga en gymnastiksal på 4:174 men det gör inte saken bättre. Jag tycker inte att den centrala positionen
passar för en så stor och lådliknande byggnad som en gymnastiksal/idrottshall. Om en ny
gymnastiksal av någon anledning måste byggas passar en sådan byggnad bättre på baksidan
av skolan. Det är då bättre att bygga färre hus på 4:289 och spara lite mark där för den här
typen av framtida behov.
I planförslaget möjliggörs bostäder, centrum-, vård- och skolverksamheter på
fastigheten Ytterby 4:174 med möjlighet att bebygga 40% av fastighetens areal.
Nockhöjden föreslås ändras från 12 m till en högsta tillåtna nockhöjd av + 17,5
m över nollplanet räknat i höjdsystem RH 2000. Detta möjliggör en nockhöjd på
9,5 m som medger att två våningar kan utföras. Gymnastiksal/ idrottshall finns
möjlighet att uppföra inom skoltomten (S, skola och förskola).
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .
U 135. Fastighetsägare till Ytterby 4:112:
Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan.
Såsom varande fastighetsägare till Ytterby B 4:112 vill jag anföra följande:
Allmänt:
Förslaget, innebärande bl a bebyggelse av flervåningshus för servicefunktioner och flerfamiljsbostäder samt trafikplats, kan inte anses vara i linje med den "Fördjupade översiktsplanen för Resarö", antagen i september 1993. Däri anges " .....att en god boendemiljö ska skapas med bibehållande av ursprunglig bebyggelsemiljö och känsla av skärgårdsö"
Förslaget verkar i dessa delar i helt motsatt riktning, nämligen mot en stadsmiljö! Detta är
särskilt anmärkningsvärt då de som bor på Resarö
 sökt sig dit just för att slippa stadsmiljö och därför ej heller önskar någon ytterligare
förtätning
 uppskattar närheten till Vaxholms stad och de vård- och allmänna servicefunktioner
som där finns att tillgå
 att något behov av "centrum" således ej finns
 den allmänna utvecklingen går åt motsatt håll, nämligen att "små lokala centrumkonstellationer" saknar utvecklings- och bärkraft och därmed successivt avvecklas!
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Jag yrkar därför att den del av planen som avser
 trafikplats i korsningen vid kyrkan, samt
 flervåningshusen invid kyrkan och skolan
omarbetas.
I övrigt:
I övrigt ger jag mitt stöd till de mer detaljerade synpunkter som formulerats av Resarö Plangrupp. Se U 6.
I ”Fördjupning av översiktsplan för Resarö”anges 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 tillskapas med bibehållande av den ursprungliga bebyggelsekaraktären och känslan av skärgårdsö.””Målsättningen
bör vidare vara att bibehålla och utveckla ett levande samhälle ….varför möjligheter för verksamheter bör ges utrymme i planeringen”. I den fördjupade
översiktsplanen anges bl a att i anslutning till butik och skola föreslås ett område
markeras för ytterligare servicefunktioner som butik/kiosk och servicebostäder.
Detta redovisas som område S i förslaget till markanvändningskarta i fördjupningen av översiktsplanen. Det anges vidare angående omvandling/ förtätning
av bostäder att graden av möjlig förtätning kan ej preciseras utan får studeras i
respektive detaljplan. Mot denna bakgrund föreslås servicefunktioner i Resarö
mitt.
I planförslaget ges möjlighet till olika markanvändningar som bostäder, vård,
skola och centrumverksamheter. I centrumverksamheter ingår butiker, service,
kontor, bank, kyrka, bio, bibliotek, föreningslokaler, restauranger mm. Då olika
markanvändningar medges i planförslaget innebär det större flexibilitet om behov finns även av annat än t ex bostäder på samma plats.
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 6 från Resarö
plangrupp men även svar under yttrande U 27.
U 136. Fastighetsägare till Ytterby 4:608:
Yttrande som under U 134 med tillägg anges. Tillägget se nedan.
Yttrande U 134 med svar från stadsbyggnadsförvaltningen redovisas ovan.
Jag blir djupt olycklig och oroad av ert förslag till denna förändring av Resarö. Det smärtar i
hjärtat över planerna.
Dessutom är jag mycket besviken och arg över hur ni ens har tanken att bygga bostäder på
detta viset på lilla Resarö - en skärgårdsö. Vi som bor här är inte intresserade av denna typ
av bebyggelse! Traditionell skärgårdsarkitektur med bevarad småskalig skärgårdskänsla är
passande på Resarö.
Ert förslag är ICKE acceptabelt. Ni får komma med ett annat förslag, som jag/vi som bor här
anses passa bättre in i miljön här! Fråga oss som bor på ön hur vi önskar bebyggelsen som
jag/vi tycker smälter in i miljön här. Det hjälper jag/vi gärna till med. Jag/vi som valt att bo
här måste ha möjlighet att påverka planen - demokrati.
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Tackar på förhand för att ni lyssnar på mig/oss om min/vår oro över utvecklingen som jag/vi
inte accepterar i denna plan!
Nedan följer en kopia av släktings skrivelse som jag instämmer med.
Se yttrande U 136 ovan.
Angående småskalig bebyggelse, se svar under yttrande U 27.
Angående skärgårdskaraktär, se svar under yttrande U 27.
Möjlighet att påverka ges under arbetet med att ta fram en detaljplan som består
av flera skeden som programsamråd, plansamråd och utställning innan en detaljplan kan antas. Under dessa olika skeden ges möjlighet för remissinstanser och
fastighetsägare samt andra berörda att inkomma med synpunkter på planhandlingarna. Inkomna synpunkter sammanställs i programsamrådsredogörelse, samrådsredogörelse respektive utställningsutlåtande. I dessa handlingar bemöts de
synpunkter som inkommit och anges de eventuella ändringar som föreslås utföras av planhandlingarna.
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27.
U 137. Fastighetsägare till Överby 1:34:
Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan.
JAG PROTESTERAR MOT PLANERNA PÅ EN FLYKTINGFÖRLÄGGNING PÅ RESARÖ
Väldigt många på ön känner oro och olust över att det planeras en flyktingförläggning på ön.
De känner att de då inte vågar låta sina barn gå ensamma till skolan för att nämna en anledning. Även vi kvinnor känner oro för vår säkerhet. Många eller de flesta som valt att bosätta
sig på Resarö har gjort det för att de vill att barnen ska växa upp i en trygg miljö i skärgårdsmiljö. Trots att det är långt ifrån stan och krångligt för ungdomarna. Är säker på att många
väljer att lämna ön om detta blir verklighet, särskilt de som har bäst ekonomisk möjlighet att
välja. Det är redan några som valt att flytta pga dessa planer. Och fler kommer det bli.
ÄVEN FÖRÄLDRAR OCH ÄLDRE MÅSTE FÅ MÖJLIGHET TILL VÄLMÅENDE.
Jag önskar att kommunen satsar mer på trivsel, rekreation och motion. Där vi Vaxholmsbor
kan trivas och må bra. Resarö saknar till exempel motionsspår, gym mm med bra parkeringsmöjligheter som kan nyttjas av alla åldrar.
I dagsläget finns inga planer eller beslut om att uppföra tillfälliga boenden för
nyanlända på Resarö.
I planförslaget ges möjlighet till olika markanvändningar som bostäder, vård,
skola och centrumverksamheter. I centrumverksamheter ingår butiker, service,
kontor, bank, kyrka, bio, bibliotek, föreningslokaler, restauranger mm. Det kan
handla om t ex lokaler för gym.
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .
U 138. Fastighetsägare till Överby 1:34:
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Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg anges.
Samma yttrande som U 136 ovan. Se svar ovan angående tillägget.
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .
U 139. Boende Trossvägen 63, brf Löjvikshöjden:
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet och
förkortat med tillägg. Innehåll under rubrikerna 2, 5, 7, och 9 med tillägg. Tillägg se nedan.
Vi motsätter oss bygge på Resarö. Det räcker med att Ica är stort i Resarö Mittområdet, resten måste hållas småskaligt.
Jag tycker att busshållplatsens läge inte bör ändras därför att en flytt gör att många fler fotgängare måste korsa Överbyvägen. Detta skulle innebära att olycksrisken i morgontrafiken
blir ännu större och att den praktiska och välanvända femminutersparkeringen skulle kortas
betydligt. I detta förslag hamnar in- och utsvängande bussar mitt i röran av avsläppta barn
och stressade bilister.
Skogen bakom skolan ska vara orörd, inget ska byggas där. Barnen leker där och träden är
det som håller uppe ön. Om träd fälls kan det resultera i problem med avrinningar och luften
på Resarö.
Anledningen till varför vi flyttade till Resarö var känslan att bo på landet. Vad som behövs på
Resarö är en restaurang/pub för samkänslan, en cykelbana hela vägen bort till Överby-badet
samt bättre belysning runt hela ön så barn och vuxna kan röra sig ute.
Pengarna kommunen avser lägga på Resaröbygge föreslår vi istället att ni lägger på att bygga en kommunal simhall med spa-avdelning med utsikt över havet. En bra plats är där skolan
som ska rivas står idag. Man kan även ha ett gym i simhallen och det kommer locka många
besökare om det också reklameras som en SPA. Kanske med en utomhus-jaccuzzi på vintern.
Angående småskalighet, se svar under yttrande U 15.
Angående busshållplatser, se svar under yttrande U 27.
Angående naturområde, se svar under yttrande U 27.
I planförslaget för Resarö mitt ingår möjlighet att bygga fortsättningen av gångoch cykelvägen längs Överbyvägen fram till Överby och vändslingan för busstrafiken. Gång- och cykelvägen är idag utbyggd från dagligvarubutiken till
Överbyslingans korsning med Överbyvägen.
Ang belysning, se svar under yttrande U 27.
I planförslaget ges möjlighet till olika markanvändningar som bostäder, vård,
skola och centrumverksamheter. I centrumverksamheter ingår butiker, service,
kontor, bank, kyrka, bio, bibliotek, föreningslokaler, restauranger, pub mm. Det
kan handla om t ex simhall och lokaler för gym.
I övrigt stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .
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U 140. Fastighetsägare till Engarn 1:8:
Vi vill inte ha trevåningshus och större bostadskomplex på Resarö!
Det skall vara småskaliga skärgårdshus och ingen förortsbebyggelse.
Inom planområdet för Resarö mitt föreslås möjlighet att uppföra byggnader med
en högsta nockhöjd av 12 m endast på två fastigheter Ytterby 4:173 och 174 vilket möjliggör trevåningshus. Nockhöjden för dessa fastigheter ändras till högsta
tillåtna nockhöjd över nollplanet, + 17,5 m, räknat i höjdsystem RH 2000. Dennockhöjd möjliggör en nockhöjd av 9, 5 m som medger två våningar. För byggnader på alla övriga fastigheter föreslås även en högsta nockhöjd av 9,5 m som
möjliggör två våningar. Detta gäller även livsmedelsbutiken.
Småskalig bebyggelsekaraktär är ett begrepp som det kan råda delade uppfattningar om. I planen anges begränsningar för nockhöjd och byggnadsareor som
bedöms kunna leda till utformning av en bebyggelse som kan anses som småskalig. I planen anges även bestämmelser för fasadmaterial och takutformning
som grundas på utformningen av den befintliga bebyggelsen på Resarö. Bebyggelsen bedöms på detta vis ges en skärgårdskaraktär.
Skärgårdskaraktär kan tolkas olika, men med detta menas här ett småskaligt
och varierat intryck som inspireras av traditionell skärgårdsbebyggelse. Det
handlar om husens utformning, materialval och färgsättning. I planförslaget för
Resarö mitt anges bl a att bebyggelsen ska utformas med träfasader och bestämmelser angående takutformning.
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar angående yttrande U 27.
Samtliga nedanstående yttranden U 141--U 163 har inkommit med liknande yttranden
som U 140 som anges ovan. Stadsbyggnadsförvaltningens svar se ovan efter U 140.
U 141. Fastighetsägare till Engarn 1:8
U 142. Fastighetsägare till Ytterby 4:477
U 143. Fastighetsägare till Ytterby 4:648
U 144. Fastighetsägare till Ytterby 4:477
U 145. Fastighetsägare till Ytterby 4:408
U 146. Fastighetsägare till Ytterby 4:853
U 147. Fastighetsägare till Ytterby 4:393
U 148. Fastighetsägare till Ytterby 4:237
U 149. Fastighetsägare till Ytterby 4:237
U 150. Fastighetsägare till Ytterby 4:791
U 151. Boende Trossvägen 38E, brf Löjvikshöjden
U 152. Fastighetsägare till Ytterby 4:792
U 153. Fastighetsägare till Överby 6:2
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U 154. Fastighetsägare till Engarn 1:8
U 155. Fastighetsägare till Ytterby 4:95
U 156. Fastighetsägare till Överby 10:2
U 157. Fastighetsägare till Ytterby 4:607
U 158. Fastighetsägare till Ytterby 4:607
U 159. Fastighetsägare till Ytterby 4:480
U 160. Fastighetsägare till Ytterby 4:480
U 161. Fastighetsägare till Ytterby 4:243
U 162. Fastighetsägare till Ytterby 4:243
U 163. Fastighetsägare till Ytterby 4:186
U 164. ICA Resarö, Ytterby 4:597-598, 4:483
1 .Kan det vara en idé att låta transporter kunna svänga in på ICA-marken direkt efter "telestationen" för att sen köra ut på Lillvägen, för att undvika att det backas på Lillvägen. Att
man lämnar möjlighet till infart där, så man inte hamnar i problem senare om det visar sig att
det är ett bättre alternativ.
2. Sophämtning kommer ske samma väg som transport, har de några/krav önskemål som måste tas hänsyn till?
3.
Hur stora möjligheter har ägare till fastigheter i närheten av ICA att opponera sig mot en ny
större byggnad om utställt planförslag vinner laga kraft? T ex om bygglov söks för en byggnad 20x50m med 9,5 i nockhöjd.
Det saknas möjligheter att svänga in på ICA´s tomt när det redovisas utfartsförbud längs Överbyvägen. En infart här innebär också att biltransporterna måste
korsa gång- och cykelbanan som finns på denna sida av Överbyvägen. Gångoch cykelbanan leder fram mot övergångsstället över Överbyvägen, där många
barn och vuxna passerar på sin väg till och från butiken, Resarö skola samt till
den föreslagna busshållplatsen vid skolan. In- och utfart för transporter till butiken är tänkt att ske från Lillvägen medan in- och utfart för besökare föreslås ske
från Ytterbystrandsvägen.
Angående sophämtning gäller för kommunens avfallshantering bl a avfallsförordningen och föreskrifter om avfall samt plan- och bygglagen och miljöbalken.
Prövning av avfallshanteringen sker i samband med ansökan om bygglov.
Prövning av bygglovansökan sker i enlighet med planbestämmelserna i lagakraftvunnen detaljplan. Enligt plan- och bygglagen så ska berörda ges tillfälle att
yttra sig om en ansökan om bygglovansökan innebär avvikelse från detaljplan.
Enligt planbestämmelserna anges som största byggnadsarea 1000 kvm och som
högsta nockhöjd 9,5 m för butikstomten.
Inkommet yttrande efter utställning nr 2
U 165. Fastighetsägare till Överby 29:51:
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Yttrandet inkom efter utställningstiden.
Vi äger fastigheten Överby 29:51 som enligt planförslaget Dp 382 berörs om Överbyvägen
breddas. Enligt förslaget skall vår tomt - två meter in från tomtgränsen utmed Överbyvägen –
omvandlas, vilket innebär ca 245,1 m2 i sin helhet.
Vi motsätter oss detta starkt av flera skäl:
Om vägen breddas åt söder, som i nuvarande förslag, kommer detta innebära en betydligt
större miljöpåverkan i området som helhet; Dels då en del av vår tomt som består av berg
måste sprängas bort. Sprängningarna skulle i så fall utföras endast några meter från vårt
hus, vilket kan utgöra en stor risk för skador och sättningar. (Vårt hus som ursprungligen är
från 1700-talet har lerklinade väggar som kan ta skada av en sprängning.) Och dels då det
krävs omfattande sprängningar vid bergsknallen snett nedanför stallet vid Överby gård. Gårdensbebyggelse (och därmed också kulturvärde) samt hästskötseln skulle också
försämras kraftigt.
Avståndet mellan vårt hus och vägen kommer att förändas drastiskt och de träd och buskar
som idag utgör ett naturligt skydd mot vägen försvinner. En förminskning av tomten och husets placering närmare vägen skulle naturligtvis också innebära en kraftig värdeminskning
för vår fastighet. Vi var i kontakt med flertalet mäklare i samband med förra detaljplanen,
som då menade att om detta genomfördes så kunde värdet på fastigheten minska med ca 1
till1,5 mkr.
Idag har priserna gått upp väsentligt och den summa är idag betydligt högre ca 1,5 till 2 mkr.
Det kommer således vara en liknande summa vi kräver om vägen breddas på vår tomt. Tittar
man på ekonomin för kommunen, så kommer det bli betydligt dyrare att lösa in marken på
den södra sidan än det norra, där det inte finns några privata tomter. Den norra sidans ängsmark är gissningsvis betydligt billigare vid inlösen. Vår stora vackra gran, som enligt många
är ett riktmärke på Överby, skulle enligt kommunens skiss fällas, eftersom den finns inom det
planerade området som planeras för väg.
På norra sidan av Överbyvägen finns inga fastigheter, och betydligt färre berg som behöver
sprängas bort. Att bredda vägen på den sidan i samband med bygge av gång- och cykelväg,
skulle med andra ord vara bättre både ekonomiskt för kommunen, samt för de boende i Överby och för miljön. Vi har varit i kontakt med fastighetsägare till Överby 29:40 som också är
för en breddning av vägen på denna norra sida. Fastighetsägaren berättade att det är sankmark på den södra sidan Överbyvägen efter infarten till den gamla parkeringen till fotbollsplanen (där det idag står en hockey-rink). Och att bygga väg på sankmark anser vi är onödigt
dyrt att genomföra med kommuninvånarnas pengar. Vi ifrågasätter också starkt den storlek
som vägen kommer att få enligt planförslaget, med tanke på kommunens vilja att ” bibehålla
det ursprungliga områdets karaktär och känslan av skärgårdsö.”Vägen utanför vår tomt är
idag 5,40 m bred, om den breddas enligt nuvarande plan kommer den att bli bredare än 5070-vägen som går från ICA Resarö upp till Engarn. Det är en orimligt stor breddning som inte är nödvändig och som påtagligt kommer att förstöra områdets karaktär. I nuläget är 40sträckan från el-centralen och fram till ICA ca 5,70, d v s 30 cm bredare än utanför vår tomt.
Det skulle därför rimligtvis räcka att bredda vägen till ca 6 m och ändå få gott om plats för
bussarna. En sådan mindre breddning skulle gissningsvis utan problem kunna genomföras på
norra sida, intill den planerade cykelvägen.
Innan vi köpte vår tomt hösten 2009 ringde vi upprepade gånger till Vaxholm kommun och
pratade med bygglovhandläggare. Vi frågade bland annat vilka planer som fanns för området
runt vår tomt för att slippa oväntade överraskningar i framtiden. Han nämnde inte några planer på att bredda vägen över vår tomt, trots att det uppenbarligen måste funnits en detaljplan
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på det området redan då? Tvärtom sa han att inget skulle hända i närliggande område fram
till och med 2030.
Vi har full förståelse för att vägen måste breddas av säkerhetsskäl och den sedan länge planerade gång- och cykelbanan välkomnar vi varmt. Vad vi däremot inte kan förstå är varför man
väljer att bredda på den södra sidan därdet finns privata fastigheter, flera berg, samt hästskötseln på Överby Gård. Vi förstår heller inte varför breddningen måste vara så stor som i
förslaget.
Vi anser att både breddning av väg och gång- och cykelbana bör ligga på den norra sidan av
Överbyvägen och kommer inte att acceptera att vår tomt, så nära vårt hus, används för att
skapa en väg lika stor som en 50-70-väg.
Yttrandet har inkommit efter utställningstiden. Enligt plan- och bygglagen kan den
som inte senast under utställningstiden framfört synpunkter på planförslaget förlora
rätten att överklaga kommunens antagandebeslut. Det framgår i PBL(1987:10) av 5
kap 24 §. Yttrande har dock även inlämnats under tiden för den första utställningen
av planförslaget för Resarö mitt. Se utlåtande, daterat 2014-05-26.
Det utrymme som föreslås för Överbyvägen i planförslaget för Resarö mitt (Dp
382) framgår av gällande detaljplan 358 för Lövudden som omger Överbyvägen.
För fastigheten Överby 29:51 redovisas i denna detaljplan att plangränsen går
ca 4 m in på fastigheten Överby 29:51 från fastighetsgränsen vid Överbyvägen.
Breddningen av Överbyvägen avses ske med hänsyn till bergsskärningen utmed
vägen på fastigheten Överby 29:51. Detta får studeras närmare i en detaljprojektering för breddning av Överbyvägen.
För fastigheten Överby 29:51 föreslås markanvändningen ändras, så att hela fastigheten omfattas av planbestämmelsen B, bostäder. Det innebär att markanvändningen för en mindre del av fastigheten utmed Överbyvägen som ingår i vägområdet för
Överbyvägen( L-väg) enligt planförslaget vid den andra utställningen ändras till B,
bostäder. På plankartan anges denna mark som kvartersmark för B, bostäder, prickmarkerad och försedd med utfartsförbud. Underrättelse har skickats till de berörda
fastighetsägarna om detta.
Underrättelse efter utställning nr 2
Revideringar efter utställningen föreslås. Berörda fastighetsägare, 2 st, har genom brev underrättats om föreslagna revideringar efter utställningen och har fått en möjlighet att yttra sig
över dem. Ändringen är:
 Markanvändningen ändras till B, bostäder, för en mindre del av fastigheten Överby
29:51 som ingår i planområdet som en del av vägområdet för Överbyvägen ( L-VÄG).
Inkomna yttranden i samband med underrättelse
U 166. Fastighetsägare till Överby 29:51:
Vi som är ägare av fastigheten Överby 29:51 har tagit del av detta förslag. Vi uppskattar detta förslag där vår mark i fortsättningen förblir bostadsmark, samt att en utbyggnad av Överbyvägen sker på dess norra sida.
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Förslaget till detaljplan möjliggör breddning av Överbyvägen och utbyggnad av
gång- och cykelvägen. Gång- och cykelvägen kommer att anläggas på den norra
sidan av Överbyvägen. En eventuell breddning av vägen till 7 m körbana kommer att ske på den södra sidan av Överbyvägen utanför fastighetsgränsen till
Överby 29:51.
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 avvägning mellan olika intressen. Efter utställningen har planförslaget
reviderats. Underrättelse har sänts till berörda fastighetsägare. Det föreslås i övrigt inte någon
väsentlig ändring av planförslaget utan endast ändringar och kompletteringar som inte
påverkar detaljplanens innebörd.
Efter den andra utställningen har i huvudsak följande ändringar utförts av planförslaget:
Plankarta med planbestämmelser
 Markanvändning ändras till B, bostäder, för en mindre del av fastigheten Överby
29:51 vid Överbyvägen.
 Planbestämmelse, f2, införs för fastigheterna Ytterby 4:173-174 och butikstomten (Ytterby 4:483, 4:597-598) angående utformning av tak.
 Högsta tillåtna nockhöjd i meter över nollplanet införs för fastigheterna Ytterby
4:173 och 4:174, räknat i höjdsystem RH 2000. Nockhöjden anges som +17,5 m över
nollplanet vilket möjliggör byggnader med en högsta nockhöjd av 9,5 m över markens medelnivå.
 Planbestämmelsen om fasadmaterial ändras så att ny bebyggelse inom planområdet
endast får ha trä som fasadmaterial.
 Planbestämmelsen, e2, högsta antal fastigheter, kompletteras med att 3D fastighetsbildning får ske därutöver med undantag för bostadsändamål.
 Prickmark införs med hänsyn till berghäll på del av Ytterby 4:174. (Prickmark finns
även i denna del av planområdet för del av fastigheten med kapellet -Ytterby 4:175).
 Planbestämmelse om g, marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
väg justeras så att text om väg tas bort.
 Planbestämmelse införs på butikstomten (C- centrum) vid cirkulationsplatsen att, n1,
plantering ska finnas, men ej parkering.
 Planbestämmelse p1, kompletteras så att både huvudbyggnader och/eller komplementbyggnader får byggas i fastighetsgräns vid sammanbyggda hus.
 Text under rubriken ”Planbestämmelser” ändras så att meningen som ”Befintliga
byggnader som tillkommit i laga ordning....osv” tas bort.
 Planbestämmelse, e1, under ”Utnyttjandegrad” ändras så att formulering om laga ordning tas bort.
 Planbestämmelse om dagvatten kompletteras med att dagvatten även ska fördröjas.
 Justering görs av gräns för område med parkering, P, vid korsningen för Resarövägen/ Överbyvägen.
 Prickmark tas bort för området med bostäder, B, nordväst om Resarö skola. Prickmark redovisas inom planområdet mot väg(allmän plats eller ga enligt plankartan).
(Prickmark finns dock för fastigheterna Ytterby 4:181 och 4:767 även mot omgivande
bebyggelse).
 Justeringar utförs bl a av prickmark och u-område. Beteckningen JC, tas bort från
planbestämmelserna som saknas på plankartan.
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Illustrationstext införs för områden för tekniska anläggningar som transformatorstation, telestation, Pumpstation etc.
Illustration införs för separat in- och utfart vid parkeringen mot Resarövägen.
Grundkartan kompletteras med uppgifter om befintliga gatuhöjder.
Under rubriken ”Upplysning” införs information om att undersökning och sanering av
markföroreningar ska ske i samråd med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsmyndighet (SRMH) på fastigheten Ytterby 4:173, se planbeskrivningen s. 8.

Planbeskrivning
 Syftet för detaljplanen förtydligas under rubriken ”Planens syfte och huvuddrag” angående bl a bebyggelsekaraktär i området med hänsyn till storlek, utformning av tak
och fasad, material samt färgsättning.
 Komplettering av text under rubriken ”Program” angående bl a ”Studier av bebyggelsekaraktären inom norra Resarö” samt
 Komplettering av text under rubriken”Översiktliga planer” för fördjupning av översiktsplanen för Resarö angående Resarö mitt.
 Avsnitt om barnperspektiv införs under rubriken ”Barnperspektiv”.
 Justering av text under rubriken ”Teknisk försörjning” att delar av planområdet ingår i verksamhetsområdet för VA.
Genomförandebeskrivning
 Text om exploateringsavtal kompletteras under rubriken ”Avtal och överenskommelser”.
 Komplettering angående servitut utförs under rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor”.
 Komplettering angående 3D fastighetsbildning under rubriken ”Fastighetsrättsliga
frågor”.
 Komplettering under rubriken ”Ekonomiska frågor” angående ”Attefallshus”.
Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras i enlighet med föreslagna ändringar av
plankartan. I övrigt har endast redaktionella ändringar av planförslaget genomförts.
Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under programsamrådet (P), församrådsskedet (FS), samrådsskedet (S), utställning nr 1 (U1) och/eller utställning nr 2 (U2) 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 antagande att informeras om möjligheten att överklaga beslutet:
 Fastighetsägare till Ytterby 4:62 (S)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:64 (FS)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:69 (FS), (S)
 Fastighetsägare och boende till Ytterby 4:171 (FS), (S), (U1), (U2)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:173 (FS), (U1)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:179 (FS), (S)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:183 (FS), (S), (U1),
 Fastighetsägare till Ytterby 4:184 (P), (FS)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:186 (U1), (U2)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:188 (U1), (U2)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:297 (FS)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:298 (U1), (U2)
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Fastighetsägare till Ytterby 4:393 (U2)
Fastighetsägare till Ytterby 4:397 (U2)
Fastighetsägare till Ytterby 4:411 (FS), (S), (U1), (U2)
Fastighetsägare till Ytterby 4:434 (S), (FS)
Fastighetsägare till Ytterby 4:483 (U1)
Fastighetsägare till Ytterby 4:591 (FS), (U2)
Fastighetsägare till Ytterby 4:597 (U1)
Fastighetsägare till Ytterby 4:598 (U1)
Fastighetsägare till Ytterby 4:624 (FS), (S), (U2)
Fastighetsägare till Ytterby 4:670 (U1)
Fastighetsägare till Ytterby 4:701 (S), (U1), (U2)
Fastighetsägare till Ytterby 4:706 (U2)
Fastighetsägare till Ytterby 4:721 (U2)
Fastighetsägare till Ytterby 4:730 (U1), (U2)
Fastighetsägare till Ytterby 4:745 (FS)
Fastighetsägare till Ytterby 4:766 (FS)
Fastighetsägare till Överby 6:2 (FS), (U2)
Fastighetsägare till Överby 29:40,29:49 (P), (FS),(S), (U1), (U2)
Fastighetsägare till Överby 29:51 (U1)
Fastighetsägare till Överby 29:54 (P), (FS), (U2)
ICA Resarö (FS), (S), (U1), (U2)
Ytterby B samfällighetsförening (FS)
(U1)Resarö vägförening (P), (U1)

Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under programsamrådet (P), försam
rådsskedet (FS), samrådsskedet (S), utställning nr 1 (U1) och/ eller utställning nr 2 (U2) 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 (S)
 Överby villaägarförening (P), (FS)
 Resarö föräldraförening (P), (FS), (S)
 Resarö båtklubb (P)
 Resarö plangrupp (P), (U1), (U2)
 Naturskyddsföreningen i Vaxholm (P), (U1), (U2)
 Resarö Marina, Ytterby 4:6 (FS)
 Ett flertal fastighetsägare och boende vid program samråd (P), församråd (FS),
samråd(S), utställning nr 1(U1), utställning nr 2(U2).

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN den 23 maj 2018

Paula Sund
Planarkitekt
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Del av Ytterby och Överby, Resarö mitt m.m.
Dp 382

Vaxholms stad

Tillägg till utlåtande efter utställning
Efter utställning
I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 20 februari 2014 § 11 har förslaget till detaljplan
varit utställt under tiden den 3 mars – 31 mars 2014.
Efter utställningen har revidering och ändringar av planförslaget utförts som framgår av utlåtandet efter utställningen. Utlåtandet med justeringar godkändes av kommunstyrelsens planeringsutskott enligt § 32/ 2014-05-27. Se vidare Utlåtande efter utställningen, daterat 2014-0526.
Det framkom i ett sent skede att markförhållandena i en del av planområdet söder om Överbyvägen kräver speciella åtgärder vad gäller grundläggningen enligt en geoteknisk utredning
som utförts av Tyréns AB, maj 2014. Med dagens teknik går det att bebygga marken men
kostnaderna för grundläggning kommer att bli exceptionellt höga bl a med hänsyn till den utnyttjandegrad som föreslås i planen. I samband med att planförslaget togs upp i kommunstyrelsens planeringsutskott 2014-05-27 § 32 för beslut om att föreslå kommunstyrelsen att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande undantogs den berörda marken
från antagande. Det gäller delar av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och 4:601. I föreliggande planförslag har planområdet ändrats med hänsyn till den utförda geotekniska utredningen, så att dessa delar av de ovannämnda fastigheterna har utgått.
Planförslaget togs efter behandlingen i planeringsutskottet upp i kommunstyrelsen 2014-0612 för beslut om att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande med undantag för skrafferat område på plankartan med del av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och
4: 601. Kommunstyrelsen beslutade enligt § 50/ 2014-06-12 att återremittera ärendet till planeringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats.
Efter återremissen i kommunstyrelsen har alternativa lägen för busshållplatser studerats. Det
finns flera förslag till utformning av busshållplatser som ryms inom vägområdet i planförslaget för Resarö mitt. Utformningen av busshållplatser ska ske enligt RIBUSS-08, riktlinjer för
utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik. I planförslaget regleras inte placering och utformning av busshållplatser utan dessa avses studeras närmare vid kommande projektering av trafikplatsen i samråd med Trafikverket och trafikförvaltningen. På plankartan
illustreras endast busshållplatsen vid Resarövägen vid Resarö skola.
Möten har även hållits efter återremissen mellan fastighetsägarna till Ytterby 4:173 och kommunen angående planläggningen av fastigheten Ytterby 4:173 i förslaget till detaljplan för Resarö mitt. Fastigheten föreslogs vid utställningen i mars 2014 för småindustri och centrumändamål, som betecknades som JC på plankartan. I föreliggande planförslag föreslås markanvändningen för fastigheten ändras till BCDS, för bostäder, centrum, vård samt skola och förskola. Ett intentionsavtal från mars 2016 ligger till grund för förslaget och för ett exploateringsavtal mellan fastighetsägarna och kommunen. I övrigt bekräftas av avtalet att den del av
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fastigheten Ytterby 4:173 som ligger norr om Överbyvägen föreslås som allmän plats, LVÄG, lokalväg i detaljplanen.
I övrigt har mindre ändringar och kompletteringar av planförslaget utförts. Dessa framgår nedan.
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning
Efter att planförslaget tagits upp i kommunstyrelsen 2014-06-12 har planförslaget reviderats.
Tidigare revideringar och ändringar framgår av utlåtandet efter utställningen, daterat 2014-0526, som godkänts av kommunstyrelsens planeringsutskott.
I detta tillägg till utlåtandet framgår revideringar och ändringar som utförts efter 2014-06-12.
De ändringar som föreslås av planförslaget bedöms innebära sådan väsentlig ändring av
planförslaget som föranleder en ny utställning. Det gäller främst förändring av planområdet och ändring av markanvändningen. I övrigt har mindre ändringar och kompletteringar
utförts som inte påverkar detaljplanens innebörd.
Efter utställningen har sammanfattningsvis följande ändringar utförts av planförslaget:
Plankarta med planbestämmelser
 Planområdet ändras, så att delar av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och 4:601, söder om Överbyvägen utgår. Planområdet justeras så att en mindre del av Ytterby s:10
ingår norr om Överbyvägen. Mindre justering utförs även av kvartersmarken för bostäder, B, så att del av höjdparti i den sydvästra delen ingår i kvartersmarken.
 Markanvändningen ändras för fastigheten Ytterby 4:173 från JC (småindustri och
centrum) till BCDS (bostäder, centrum, vård, skola och förskola) på plankartan. Planbestämmelsen under ”Användning av kvartersmark” för JC, småindustri och centrum
utgår, då endast denna fastighet hade denna beteckning.
 Markanvändningen ändras för fastigheten Ytterby 4:176 från CS (centrum och
skola, förskola) till endast S (skola och förskola) på plankartan. Planbestämmelsen under ”Användning av kvartersmark” för CS, centrum, skola och förskola utgår, då endast denna fastighet hade denna beteckning.
 Planbestämmelsen: e2, högsta antal fastigheter under ”Utnyttjandegrad” kompletteras
så att fler fastigheter får bestämmelsen på plankartan. Det gäller fastigheterna
Ytterby 4: 181 och 4:767 norr om Lillvägen samt Ytterby 4:175 som saknar sådan bestämmelse. För Ytterby 4:4:181 och 4:767 tillsammans anges 4 fastigheter som högsta
antal och för Ytterby 4:175 en fastighet.
 Planbestämmelsen: e3, Största sammanlagda byggnadsarea i kvm är 20% av fastighetens landareal dock högst 240 kvm per byggnad, ändras. Största storlek om 240 kvm
per byggnad tas bort från planbestämmelsen. Lydelsen av planbestämmelsen e3 under
”Utnyttjandegrad” blir efter ändring densamma som för e5.
För fastigheterna Ytterby 4:175, 4:767, 4:181 som tidigare hade beteckningen e5 ändras beteckningen till e3, som har samma byggrätt och lydelse efter ändring som planbestämmelsen e5 under ”Utnyttjandegrad” hade tidigare.
 För planbestämmelsen e4 ändras beteckningen, så att på plankartan anges endast e4 .
Lydelsen av planbestämmelsen framgår under planbestämmelserna under ”Utnyttjandegrad” med ingen ändring av byggnadsarean för de fastigheter Ytterby 4:597-598,
4:483 som e4 gäller för.
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Byggrätten ändras för fastigheten Ytterby 4:173 med beteckningen e5 på plankartan.
Lydelsen för planbestämmelsen e5 under ”Utnyttjandegrad” ändras till största sammanlagda bruttoarea i kvm är 1750 kvm.
Ny planbestämmelse införs under ”Begränsning av markens bebyggande”, u1, marken ska vara tillgänglig för dike för avledning av dagvatten. Denna bestämmelse
anges för fastigheten Ytterby 4:411 i korsningen Krokvägen/ Västerskogsvägen med
hänsyn till befintligt dike.
Ny planbestämmelse införs under ”Placering, utformning, utförande”, p1, huvudbyggnad får uppföras i gräns mellan fastigheter. Denna bestämmelse anges för området på plankartan nordväst om Resarö skola som betecknas med B, bostäder. Bestämmelsen möjliggör sammanbyggda bostadshus som parhus.
Planbestämmelsen för prickmark, Byggnad får inte uppföras kompletteras på
plankartan utmed Krokvägen och Västerskogsvägen med en bredd av 6,0 m. Bredden
anpassas vid befintliga byggnader. För komplementbyggnader anges korsprickad
mark, marken får endast bebyggas med uthus och garage. För Ytterby 4:172 och 4:173
kompletteras med prickmark på plankartan med en bredd av 4 m utmed planerad väg,
vilken redovisas som g( gemensamhetsanläggning) på plankartan.
Området på plankartan nordväst om Resarö skola som betecknas med B, bostäder
kompletteras längs fastighetsgränsen med prickmark med en bredd av 4 m.
Planbestämmelsen utfartsförbud, körbar utfart får inte anordnas, kompletteras utmed
fastigheterna Ytterby 4:172 och 4:174 söder om Överbyvägen samt utmed Ytterby
4:176 vid Resarövägen på plankartan.
Planbestämmelse för 3D fastighetsbildning kompletteras med att detta inte får ske för
bostadsändamål. Detta gäller bestämmelse under ”Administrativa bestämmelser” angående 3D fastighetsbildning. För e2 under ”Utnyttjandegrad” tas uppgift om 3D fastighetsbildning utöver högsta antal fastigheter bort.
E, område för teknisk anläggning placeras öster om fastigheten Ytterby 4:171 på allmän plats för L-väg. Planbestämmelsen utfartsförbud, körbar utfart får inte anordnas
kompletteras mot Överbyvägen för E-området.
Planbestämmelsen för parkering under ”Markens anordnande” justeras till att inom
tomtmark byts ut mot inom egen fastighet.

Planbeskrivning
 Text för ”Miljökvalitetsnormer” är uppdaterad under ”Tidigare ställningstaganden”.
 Text om ”Måldokument” under avsnittet ”Tidigare ställningstaganden” är borttaget.
 Text under avsnittet” Förutsättningar, förändringar och konsekvenser” för ”Markföroreningar” kompletteras med utförd miljöteknisk markundersökning för fastigheten
Ytterby 4:173.
 Text under avsnittet ” Förutsättningar, förändringar och konsekvenser” för ”Störningar” angående externt industribuller är ändrad, då industriverksamhet inte finns
inom planområdet.
Genomförandebeskrivning
 Under ”Avtal och överenskommelser” kompletteras med text om avtal med fastighetsägaren till Ytterby 4:173 samt angående avtal med Trafikverket.
 Under ”Fastighetsrättsliga frågor” kompletteras med text om avtal med fastighetsägaren till Ytterby 4:173.
 Under ”Tekniska frågor och utredningar” kompletteras med text om utförd miljöteknisk markundersökning för fastigheten Ytterby 4:173.
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Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras i enlighet med föreslagna ändringar av
plankartan. I övrigt har endast redaktionella ändringar av planförslaget genomförts. Grundkartan har även uppdaterats liksom fastighetsförteckningen till planförslaget.
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN den 18 oktober 2017

Paula Sund
Planarkitekt
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Detaljplan för

Del av Ytterby och Överby, Resarö mitt m.m.
Dp 382

Vaxholms stad

Utlåtande
Uppdrag
Detaljplanen baseras på ett planprogram för norra Resarö som har varit ute på samråd. Programsamråd har hållits om förslag till planprogram 2002-10-07—2002-11-11. För att läsa mer
om programsamrådet hänvisas till samrådsredogörelsen för planprogrammet daterad 2003-0313, reviderad 2003-03-27.
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslöt den 1 december
2004 § 166 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan.
Samråd
Uppdraget gällde att ta fram ett planförslag för Överbyvägen. Planuppdraget har därefter utvidgats till att omfatta även bebyggelsen runt korsningen av Resarövägen och Överbyvägen
där bl a livsmedelsbutiken, Resarö skola och annan offentlig service ligger. Då planområdet
har utvidgats och programmet för norra Resarö inte innehöll någon principskiss för bebyggelsens utformning gav APU istället förvaltningen genom § 10/2006-02-01 i uppdrag att samråda
om en ny skiss för ny bebyggelse innan ett planförslag upprättas. Samrådet har kallats för församråd. Församrådet har ägt rum under tiden den 20 februari- 12 april 2006. Ett församrådsmöte har hållits den 8 mars 2006. Mötet finns sammanfattat i minnesanteckningar. För att
läsa mer om församrådet hänvisas till samrådsredogörelsen för församrådet daterad 2008-1002.
I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 april 2009 § 29 har samråd hållits om förslag
till detaljplan. Samrådet har ägt rum under tiden den 18 maj 2009 – 7 augusti 2009. Ett samrådsmöte har hållits den 8 juni 2009. Mötet finns sammanfattat i minnesanteckningar. Under
samrådet inkom totalt ca 60 yttranden. Många fastighetsägare var positiva till förslaget som
helhet. Många framförde synpunkter på trafiksäkerheten och redovisade alternativ till utformning av korsningspunkt och placering av busshållplatser. Föräldraföreningen som representerade 120 medlemmar samt åtta enskilda fastighetsägare förordade rondellalternativet. 27 likalydande yttranden och 4 enskilda yttranden förordade att busshållplatserna ligger kvar vid
livsmedelsbutiken (ICA). För mer information om samrådet hänvisas till samrådsredogörelsen, daterad 2014-02-20.
Den 24 september 2013 har ett möte om den fortsatta planeringen av Resarö Mitt hållits i Resarö skola. Information om mötet har sänts till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Minnesanteckningar finns sammanfattade från mötet.
Utställning
I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 20 februari 2014 § 11 har förslaget till detaljplan
hållits utställt för granskning. Utställningen, som kungjordes på kommunens anslagstavla, i
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 3 mars, genomfördes under tiden den 3 mars –
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31 mars 2014 på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr. Information om utställningen sändes till berörda sakägare enligt fastighetsförteckning och myndigheter m.fl. enligt
sändlista. Handlingarna har under utställningstiden även visats på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se .
Under utställningen har inkommit 112 yttranden varav 19 från remissinstanser och föreningar.
Samma yttrande som Resarö plangrupp lämnat in har skickats in av 76 st fastighetsägare på
Resarö. Några fastighetsägare har skickat in fler yttranden.
Flera yttranden framför att det är viktigt att bevara skärgårdskaraktären samt befintlig vegetation och träd. Det anges även vara väsentligt att bevara miljön utmed vägarna. Det framförs att
kapellet är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som måste tas hänsyn till. Nockhöjden 12 m
på den närliggande fastigheten Ytterby 4:174 ifrågasätts därför. Flera yttranden tar upp frågor
om utformningen av ny bebyggelse och typ av upplåtelseform.
Flera yttranden tar upp trafik- och vägfrågor som att en trafikutredning saknas som underlag
som belyser olika trafiklösningar ur trafiksäkerhetssynpunkt. Många är positiva till en cirkulationsplats men vill ha busshållplatsen kvar vid bussvändslingan vid ICA-butiken. Parkeringarna anges inte heller få dominera infarten till Resarö. Transportvägen söder om skolan från
Resarövägen avfärdas i flera yttranden, då den anges försämra kontakten med skogen för
skolbarnen. Flera framför att gång- och cykelvägen ska fortsätta på den norra sidan och att
Överbyvägen även ska breddas på denna sida.
Andra frågor som behandlas i yttranden är osäkerhet kring VA-kapaciteten och problem med
dagvatten samt restriktioner för småindustritomten.
Av sammanställningen nedan framgår att några yttranden har inkommit efter utställningstiden
dvs efter den 31 mars 2014. Dessa yttrande redovisas även.
Efter utställningen har några förslag till revideringar gjorts. Ägare till 2 fastigheter har underrättats om detta. Dessa har inkommit med synpunkter på revideringsförslagen.
Inkomna yttranden
Remissinstanser och föreningar
U 1. Länsstyrelsen
U 2. Norrvatten
U 3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
U 4. Storstockholms brandförsvar
U 5. Försvarsmakten
U 6. Trafikverket (f d Vägverket)
U 7. Lantmäteriet
U 8. Resarö plangrupp (Resarö bygdeförening m fl)
U 9. Trafikförvaltningen (f d SL)
U 10. Resarö vägförening
U 11. Naturskyddsföreningen
U 12. Vänsterpartiet
U 13. Miljöpartiet de gröna
U 14. Socialdemokraterna
U 15. Socialnämnden
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16.
17.
18.
19.

Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddsnämnd (SRMH)
Roslagsvatten AB
E.ON
Stadsbyggnadsnämnden

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Fastighetsägare, boende och övriga
Fastighet/Adress
Fastighetsägare till Ytterby 4:477
Fastighetsägare till Ytterby 4:701
Fastighetsägare till Ytterby 4:558
Fastighetsägare till Ytterby 4:188
Fastighetsägare till Ytterby 4:411
Fastighetsägare till Ytterby 4:730
Fastighetsägare till Ytterby 4:173
Fastighetsägare till Ytterby 4:136
Fastighetsägare till Överby 1:159
Fastighetsägare till Ytterby 4:751
Fastighetsägare till Engarn 1:8
Fastighetsägare till Överby 4:172
Fastighetsägare till Ytterby 4:19
Fastighetsägare till Ytterby 4:57
Fastighetsägare till Ytterby 4:433 och 4:514
Fastighetsägare till Ytterby 4:575
Fastighetsägare till Ytterby 4:590
Fastighetsägare till Ytterby 4:47
Fastighetsägare till Överby 1:113
Fastighetsägare till Ytterby 4:429
Fastighetsägare till Överby 29:74
Fastighetsägare till Ytterby 4:853
Fastighetsägare till Ytterby 4:237
Fastighetsägare till Ytterby 4:539
Fastighetsägare till Ytterby 4:480
Fastighetsägare till Ytterby 4:589
Fastighetsägare till Ytterby 4:489
Fastighetsägare till Ytterby 4:388
Fastighetsägare till Ytterby 4:329
Fastighetsägare till Ytterby 4:763
Fastighetsägare till Ytterby 4:452
Fastighetsägare till Ytterby 4:137
Fastighetsägare till Ytterby 4:541
Fastighetsägare till Överby 29:51
Fastighetsägare till Överby 6:31
Fastighetsägare till Överby 1:190
Fastighetsägare till Överby 2:101
Fastighetsägare till Överby 16:2
Fastighetsägare till Överby 4:129, 139
Fastighetsägare till Engarn 1:14, föreningen Engarn
Fastighetsägare till Överby 29:54
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Fastighetsägare till Överby 29:40 och 29:49
ICA (Ytterby 4:598, 4:597,4: 483)
Fastighetsägare till Överby 1:13
Fastighetsägare till Överby 1:129
Fastighetsägare till Överby 29:17
Fastighetsägare till Överby 6:23
Fastighetsägare till Ytterby 4:157
Fastighetsägare till Överby 6:15
Fastighetsägare till Ytterby 4:852
Fastighetsägare till Överby 1:36
Fastighetsägare till Överby 1:198
Fastighetsägare till Ytterby 4:829
Fastighetsägare till Ytterby 4:298
Fastighetsägare till Överby 28:1 och Ytterby 4:216
Fastighetsägare till Ytterby 4:83
Fastighetsägare till Ytterby 4:670
Fastighetsägare till Ytterby 4:183
Fastighetsägare till Ytterby 4:60
Fastighetsägare till Ytterby 4:58
Fastighetsägare till Ytterby 4:497
Fastighetsägare till Ytterby 4:637
Fastighetsägare till Ytterby 4:796
Fastighetsägare till Överby 6:27
Fastighetsägare till Ytterby 4:251
Fastighetsägare till Överby 1:133
Fastighetsägare till Ytterby 4:520
Fastighetsägare till Ytterby 4:258
Fastighetsägare till Ytterby 4:276
Fastighetsägare till Överby 1:173
Fastighetsägare till Ytterby 4:848
Fastighetsägare till Ytterby 4:141
Fastighetsägare till Överby 6:44
Fastighetsägare till Ytterby 4:30, 4:522 och 4:723
Fastighetsägare till Överby 19:2
Fastighetsägare till Ytterby 4:186
Fastighetsägare till Ytterby 4:547
Fastighetsägare till Överby 23:1
Fastighetsägare till Överby 1:194
Fastighetsägare till Överby 25:1
Fastighetsägare till Ytterby 4:59
Fastighetsägare till Överby 6:17
Fastighetsägare till Överby 21:2
Fastighetsägare till Ytterby 4:171

Yttranden över underrättelse efter utställningen
Fastighetsägare
U 104. Fastighetsägare till Ytterby 4:173
U 105. Fastighetsägare till Ytterby 4:175
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Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning av och kommentarer till inkomna synpunkter
Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i kursiv stil. Förvaltningens svar markeras med indragen vänstermarginal.
U 1. Länsstyrelsen i Stockholms län:
Avstår från att lämna yttrande över utställningsförslaget.
Länsstyrelsen lämnade även samrådsförslaget till detaljplan utan erinran.
Remissinstansernas synpunkter
U 2. Norrvatten AB:
I det aktuella området ligger roslagsvattens ledning som norrvatten sköter driften av. En huvudvattenledning med dimensionen 300 mm. För arbeten inom ledningsrättsområdet för huvudvattenledningen erfordras godkännande utav Roslagsvatten. När projektering påbörjas av
kommande anläggningar, vägar och byggnader mm inom eller intill ledningsrättsområdet,
ska handläggare på Norrvatten kontaktas. Som bilaga lämnas allmänna bestämmelser och
anvisningar för markarbeten inom eller intill jordförlagda anläggningar.
Informationen noteras.
U 3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):
Avstår från att yttra sig.
U 4. Storstockholms brandförsvar (SSBF):
Yttrandet behandlar hanteringen av tekniska olycksrisker och möjlighet till räddningsinsatser.
Med tekniska olycksrisker avses i detta sammanhang sådana olycksrisker, exempelvis brand,
explosion och utsläpp av farliga ämnen.
Hantering av olycksrisker
SSBF har med hänsyn till tillgängligt material inget att anmärka på aktuell detaljplan,
utifrån ett olycksriskperspektiv.
Möjlighet till räddningsinsatser
Framkomlighet och tillgänglighet för brandförsvarets fordon vid händelse av räddningsinsats
måste beaktas i det fortsatta arbetet och i projekteringen.
Inom aktuell plan måste tillgång till släckvatten säkerställas. SSBF förordar ett konventionellt brandpostsystem. Detta innebär ett maximalt avstånd på 150 meter mellan brandposterna, det vill säga maximalt 75 meter från uppställningsplats för räddningstjänstens fordon
till närmsta brandpost.
Framkomlighet och tillgänglighet för brandförsvarets fordon vid händelse av räddningsinsats avses beaktas i det fortsatta arbetet. I planbeskrivningen kompletteras
med uppgifter om att konventionellt brandpostsystem planeras inom planområdet.
Brandposternas placering ses över vid genomförandet av detaljplanen.
U 5. Försvarsmakten:
har inget att erinra i rubricerat ärende.
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U 6. Trafikverket:
anger att sedan detaljplanens samrådsskede har planförslaget genomgått flertalet förändringar
vad gäller planområdets omfattning, markanvändning, trafiklösningar och planbestämmelser.
Trafikverket (f .d. Vägverket) har tidigare yttrat sig i detaljplaneprocessens tidigare skeden.
Utöver detta har Trafikverket och Vaxholms stad sammanträtt i frågor kopplade till detaljplanen under år 2010 och år 2013.
I tidigare yttranden har dåvarande Vägverket yttrat att myndigheten inte motsätter sig de då
planerade åtgärderna och att den såg positivt på t.ex. cykelbanan utmed Överbyvägen och att
kommunen övertar huvudmannaskapet för samma väg. Vägverket menade sig dock inte ha
några möjligheter att bekosta någon av åtgärderna i planen, utan att kostnadsansvaret för
nämnda åtgärder måste åligga någon annan än den statliga väghållningsmyndigheten. Detta
ställningstagande kvarstår för Trafikverkets räkning. Arbete med att ta fram ett föravtal där
detta regleras pågår för närvarande, och ska åtföljas av ett genomförandeavtal innan detaljplanen antas.
Trafikverket ser alltjämt positivt på de föreslagna trafiksäkerhetshöjande åtgärderna utmed
Överbyvägen inklusive den föreslagna gång- och cykelvägen. Också den föreslagna cirkulationsplatsen välkomnas, där Trafikverket är av åsikten att väghållningsmyndigheten inte kan
belastas av anläggningskostnader, men där cirkulationsplatsen naturligt får statligt huvudmannaskap då både Resarövägen (väg 1003) och Ytterbyvägen (väg 1006) har detsamma.
I övrigt har Trafikverket ingen erinran mot föreliggande detaljplaneförslag.
Förslag till föravtal avseende åtgärder i samband med genomförande av detaljplan
för Ytterby 4:686 m fl (Resarö mitt och Överbyvägen) finns framtaget. Genomförandeavtal avses tas fram inför genomförandet av de åtgärder som påverkar de allmänna vägarna eller dess vägområde.
U 7. Lantmäteriet
Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen för del av Ytterby och Överby, Resarö mitt
mm har vunnit laga kraft, är att med stöd av detaljplanen avstycka föreslagna tomtplatser och
inrätta gemensamhetsanläggningar mm. Delar av planen som bör förbättras.
Planbeskrivning/Genomförandebeskrivning
Det bör tydliggöras huruvida parkeringsplatserna (P) avses avstyckas som egna fastigheter
eller om de ska fortsätta tillhöra en kommunal fastighet.
Det bör tydliggöras hur övriga transporter (t ex besökare, skolskjuts) ska angöra till skolan,
om det sker direkt mot allmän plats eller om det krävs att utfartsrätt/gemensamhetsanläggning på annan fastighet inom kvartersmark.
Det södra hörnet (ca 30 kvm) av Fastigheten Ytterby 4:767 ligger utanför plangränsen. Det
bör framgå av planen huruvida mark ska fastighetsregleras till angränsande vägsamfällighet
Ytterby s:10.
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Det bör tydliggöras att släntservitut på kvartersmark kan bildas som officialservitut genom
lantmäteriförrättning eller som avtalsservitut Det bör också framgå vem som ska söka och bekosta en eventuell förrättning för att bilda servituten.
Det bör framgå under ekonomiska frågor, att ersättning för upplåtelse av mark och anläggning vid anläggningsförrättning kan tillkomma som en kostnad för fastighetsägarna.
Parkeringarna avses inte avstyckas som egna fastigheter.
Planbeskrivningen förtydligas vad gäller transporter till skolan. Markanvändningen
ändras till BCDS för att tydliggöra att in- och utfartsvägen till de föreslagna nya
bostäderna väster om skoltomten även kan betjäna skolan.
Den del av fastigheten Ytterby 4:767 som ligger utanför planområdet kommer att
ingå i återstående del av norra Resarö som ska planläggas dvs Dp 392, Resarö samhälle, etapp 9. Planarbetet avses påbörjas efter sommaren 2014.
Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras med önskade uppgifter angående släntservitut och ersättning för upplåtelse av mark och anläggning vid anläggningsförrättning.
U 8. Resarö plangrupp:
Plangruppen, som består av representanter utsedda av fastighets- och villaägarföreningar på
Resarö, har dels fått en föredragning, dels studerat handlingarna till detaljplanens utställningsfas på egen hand. Det konstateras att kommunens planarbete på Resarö sker i ett litet
område i taget vilket innebär att helhetsperspektivet på Resarö inte framhålls i de enskilda
detaljplanerna. Vi hänvisar till våra synpunkter på översiktsplanen, bl.a ett sammanhängande
grönområde på Killingen med utökat strandskydd 300 meter, och att detta fortfarande är en
förutsättning för alla mindre detaljplanerna eftersom de tillsammans täcker in all övrig markyta på Resarö.
Vi har noterat att det är stora skillnader mellan detta förslag och föregående fas, samrådet,
bl a har planområdet utökats avsevärt, högre och större byggnader har tillåtits och fler användningsområden för de olika fastigheterna har föreslagits.
l de handlingar som kom till Resarö Bygdegård saknades kartor från tidigare faser, vilket har
gjort det svårt att jämföra allt det nya med de gamla förslagen. Vid presentationen av förslaget fick vi veta att planförfattarna inte är villiga att göra några stora ändringar i utställningsförslaget Om de ändringar vi föreslår här, anses vara stora, föreslår vi att planen ställs ut ytterligare en gång.
Här behövs något vackert
Infarten till Resarö Mitt betyder mycket för alla -den ska vara tilltalande. Vi efterlyser vad
planens författare anser värt att lyfta fram och värna. Med tilltalande menar vi bl. a att skärgårdskaraktären bevaras med en grön korridor runt Resarövägen fram till Ytterbys centrala
korsning. Det är oerhört viktigt att byggnation inte sker utmed vägen, både av estetiska och
miljömässiga skäl, t.ex. på fastigheten 4:176. Undersökningar visar att luften blir så mycket
bättre om träd skiljer vägar och bostäder åt. Parkeringsplatser, som visserligen är nödvändiga,
får inte dominera infarten.
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Några KTH-studenter i årskurs 3 hade Resarö Mitt som tillämpningsexempel på en skoluppgift. Deras främsta påpekande var att här behövs något vackert. Och vi håller med. Det är
angenämt att vila blicken både på skolan och kapellet, och uppvuxna träd har stor betydelse.
En trädinventering behöver göras. Endast genom att behålla stora träd och en blandad bebyggelse kan Resarös miljö bevaras. Det är också viktigt att belysningen väljs med omsorg
för att undvika förortsintryck.
Kapellet
Planförfattarna skriver: "l detta planområde finns inga byggnader med särskilt kulturhistoriskt värde". Resarö kapell är skyddat enligt kulturmiljölagen (1988:950). Vi anser att planen
ska följa riksantikvarieämbetets beslut 2001-05-29 och ge kapellet bevarandestatus. Riksantikvarieämbetets vägledning om tillämpningen av 4 kap. kulturmiljölagen finns publicerade
på http://www.raa.se/publiceraUvaria2012 38.pdf. Plangruppen begär att kommunen återkommer specifikt till plangruppen med hur Vaxholms stad har för avsikt att efterleva och säkerställa riksantikvarieämbetets tagna beslut.
Enligt skrivningen i tillämpningen av 4 kap. kulturmiljölagen ska hänsyn tas även i omgivning-en till den skyddade byggnaden. Bl.a. därför ifrågasätter vi nockhöjden 12 m på fastigheten 4:174. Såvitt vi förstår kommer den att dominera över kapellet, som är det vackraste
huset i denna omgivning – även om kapellets spira är högre. Vi vill också värna träddungen
som syns genom fönstren i kapellet.
Vi förutsätter också att nya skolbyggnader ansluter till den befintliga skolans karaktär när det
gäller form och material.
Gång- och cykelväg samt breddning av Överbyvägen
Plangruppen är positiv till utbyggnad av gång- och cykelvägen till Överby på norra sidan och
till en varsam breddning av vägen. l samband med förlängning av gång- och cykelbanan ska
breddningen utföras på norra sidan, för att inte komma för nära komplementbyggnaderna vid
Överby gård och gå in på privata tomter. Däremot kan den delen som redan har gång- och
cykelbana breddas på södra sidan. Sammantaget får åtgärderna inte äventyra områdets lantliga karaktär och de naturvärden som finns i området, och då särskilt kärret som är en fristad
för flera fågelarter och djur. Vägen bör således inte ges högre standard än 40 km/tim och förses med den typ av avsmalning i anslutning till t.ex. busshållplatser som finns på andra vägar
i liknande områden.
Trafiklösning/trafiksäkerhet
Plangruppen är också positiv till den planerade rondellen i korsningen. Om busshållplatsen
flyttas till nuvarande avsläppsområde för skolbarnen kommer större delen av Resarös befolkning behöva korsa Överbyvägen alternativt Ytterbyvägen och Resarövägen för att komma till
hållplatsen med buss mot Engarn/Stockholm. Den intensivaste tiden är ju under morgonen
när alla har bråttom och bilar och skolbarn blandas med bussåkarna. Även när transporter
till butiken blandas med kundparkering uppstår säkerhetsproblem. Vi kräver en trafikteknisk
utredning som belyser olika möjligheter ur trafiksäkerhetssynpunkt Denna utredning ska belysa var busshållplatser, övergångsställen, kundparkering och annan parkering ska placeras
samt hur varutransporter och bussrörelserna ska bli, för att uppnå bästa tänkbara trafiksäkerhet. Denna utredning ska göras och visas innan planen kan antas.
Skolan
Skisser på hur skolan ska kunna byggas ut är under produktion. Denna utbyggnad borde ha
fått sin form innan man bestämmer hur transportvägarna till skolan ska se ut. Frågan är om
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nuvarande skolfastighet är för liten med hänsyn till framtida expansion.
Förslaget med en transportväg på södra sidan om skolan avfärdas som otänkbar. Använd den
föreslagna nya vägen nordväst om skolan för detta ändamål och lägg den närmare det röda
området! En av Resarö skolas förnämsta kvaliteter är den direkta närheten till skogen. Den
får absolut inte brytas av en väg för varutransporter. Även om det ökar trafikmängden genom
korsningen/rondellen är det bättre än att korsa (och förstöra!) barnens lekområde. Eftersom
transporterna kan ske när som helst är ingen beredd på trafiken och olycksrisken blir alldeles
för stor. Har verkligen barnperspektivet beaktats i detta förslag?
Småindustritomten
Restriktionerna på tomten för småindustri måste få en rimlig omfattning och tid för genomförande. Enligt planförslagets föreslagna ljudnivåer, så kommer det bli problem när den allmänna busstrafiken skall passera fastigheten. Vilket i sin tur kommer att påverka de boende
på Resarö. Verksamheten måste få rätt förutsättningar för att kunna fortsätta och utveckla sin
affärsverksamhet, antingen på befintlig tomt eller på mark i nära anslutning. Här borde kommunen kunna erbjuda olika alternativ eller förslag till lösning istället för att sätta restriktioner. Kommunens uppdrag är att skapa förutsättningar till hela det lokala näringslivet, även
för de företag som är verksamma på Resarö.
Bostäder väster om skolan
Plangruppen förordar att de bostäder som byggs väster om skolan blir flerfamiljshus i två
plan lik illustrationen i planbeskrivningen sid 10. Dels för att mindre lägenheter för ungdomar och äldre saknas i Resarös bostadsbestånd, dels för att på så sätt spara en del av marken
mellan husen. Denna mark har tidigare varit betad och otroligt vacker med inslag av Adam o
Eva, kattfot mm.
Plangruppen motsätter sig all exploatering av mark som tillåter likartad och tät bebyggelse
på Resarö, då vi inte anser att det passar in i vår skärgårdsmiljö med många hus från 1800och tidigt 1900-tal.
Blandad bebyggelse blir mer estetiskt tilltalande än samma typer av hus i samma färg. Kommunen måste därmed ställa strikta krav på byggbolagens ramar för utformning av områden
som etableras på kommunens markområden, såsom arkitektur och materialval.
Avlopp
l planbeskrivningen för detaljplan 322 del av Ytterby, Sundelinska m fl, från 2004 framhålls
att kapaciteten i pumpstationen och överföringsledningen till Blynäs är fullt utnyttjad. Avloppsledningen från Resarö Mitt till pumpstationen har även den begränsad kapacitet och
bräddar när dagvatten rinner in i den. Regeringens förslag om 25 m2 hus fullt utrustade med
kök och wc, kommer ju dessutom att öka belastningen på VA-nätet. Vi känner stor oro för VAkapaciteten eftersom vi vet att det är problem redan idag. Plangruppen vill få försäkringar
om att infrastrukturen för ny bebyggelse finns både på Resarö och i Blynäs innan exploatering genomförs.
Dagvatten
l planbeskrivningen tar man upp problemen med dagvatten och att respektive fastighet måste
infiltrera sitt eget dagvatten för att inte påverka vattennivåerna i Resarö våtmark. När cykelvägen byggdes leddes vatten över från norra sidan till södra sidan. Boende som bott här se-
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dan 40-talet påpekar också att där man tidigare kunnat odla står nu stillastående vatten. Kärret har blivit större.
För att avhjälpa dagvattenproblemen föreslås i planbeskrivningen "att gröna tak med fördel
kan anläggas på bebyggelsen". Dock har minsta taklutning satts till 27° för bostadshus. Det
är svårt att lyckas med gröna tak med en så brant vinkel.
En fördjupad översiktsplan för Resarö togs fram år 1993. Som underlag för planläggningen av norra Resarö togs ett detaljplaneprogram fram år 2002 som utgår
från den fördjupade översiktsplanen. Programmet för norra Resarö utgör underlag för arbetet med kommande detaljplaner. I programmet angavs flera etapper
för detaljplanearbetet. För närvarande återstår denna centrala del av norra Resarö
(Resarö mitt), etapp 7, samt Resarö samhälle, etapp 9.
Kartor från tidigare skede som samrådet finns tillgängliga på kommunens hemsida. De ändringar som utförts av planförslaget efter samrådet framgår av samrådredogörelsen. Omfattningen av planområdet har inte förändrats i någon större utsträckning. Den areal som tillkommit är främst utökning av skoltomten och tillkomst av naturområdet väster om skoltomten.
I planbeskrivningen anges att intill vägarna får generellt en ca 6 m bred zon utmed
mindre vägar och 10 m utmed större vägar inte bebyggas med hänsyn till bulleroch trafiksäkerhetsskäl. Detta gör det även möjligt att bibehålla växtlighet och
träd utmed vägarna samt att byggnaderna placeras inne på tomterna. Det finns även
befintlig växtlighet och träd vid de befintliga parkeringarna i Resarö mitt som avses
sparas.
En översyn av träd och vegetation har skett i området. Gång- och cykelvägar ska
placeras så att befintliga träd och befintlig vegetation kan sparas i möjligaste
mån, vilket kommer att studeras närmare i samband med detaljprojekteringen.
Detta gäller bl a fortsättningen av gång- och cykelvägen längs Överbyvägen. På
fastigheten Ytterby 4:174 norr om kapelltomten finns även en berghäll och en del
träd i det sydöstra hörnet som avses sparas. Planbeskrivningen kompletteras under
rubriken Mark och vegetation angående befintlig vegetation.
I planbeskrivningen anges att i planområdet finns inte byggnader med särskilt kulturhistoriskt värde med avseende på bostadsbebyggelse. Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om kapellet och dess kulturhistoriska värde och skydd enligt kulturminneslagen. På fastigheten Ytterby 4:175 med kapellet finns även en hel
del träd och buskar, vilka kommer att vara kvar då det ingen förändring föreslås för
denna fastighet.
Kyrktornet är +22,81 m från marknivån +10,8 m. Spiran är ca 1,8 m högre. Marknivån för fastigheten Ytterby 4:174 är ca + 9 m, dvs lägre än för kapellet. En byggnad med nockhöjden 12 m på Ytterby 4:174 kommer att vara lägre än kapellet,
minst ca 2 m lägre än kyrktornet.
Det utrymme som föreslås som allmän plats, L-VÄG, för Överbyvägen i planförslaget för Resarö mitt (Dp 382) framgår av gällande detaljplan 358 som omger
Överbyvägen. Den föreslagna breddningen av körbanan och förlängningen av
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gång- och cykelvägen ryms inom detta område. Breddningen av körbanan till 7 m
föreslås ske på den södra sidan av Överbyvägen med som högst ca 2 m från nuvarande körbanekant. Fortsättningen av gång- och cykelvägen längs Överbyvägen föreslås ske på den norra sidan av Överbyvägen och avskiljas från Överbyvägens körbana med grönremsa. Det är svårt att rymma både breddning av vägen och utbyggnad av gång- och cykelvägen med grönremsa på den norra sidan av Överbyvägen.
Hastighet och avsmalningar regleras inte i samband med detaljplaner. Detta kommer att studeras vidare i den kommande projekteringen av fortsättningen av gångoch cykelvägen längs Överbyvägen.
I den trafikutredning som utförts av MarkTema AB så redovisas transporter till
livsmedelsbutiken ske från Lillvägen på den västra sidan av butikstomten. Planbeskrivningen har kompletterats med ritning över denna trafiklösning under rubriken
”Trafik”. Angående trafiklösning och utredningar se även svar under yttrande U10 ,
yttrande från Resarö vägförening.
Skoltomten har med hänsyn till framtida behov av utbyggnad utökats i planförslaget. Markanvändningen för två fastigheter söder om Överbyvägen föreslås även
kunna vara för skolverksamhet. Nya skolbyggnader avses ansluta till skolans karaktär vad gäller form och material.
I planbeskrivningen anges att tillfart för varutransporter till Resarö skola föreslås
ske från Överbyvägen via den nya vägen till de föreslagna bostäderna nordväst om
Resarö skola. Vägen redovisas i planförslaget som gemensamhetsanläggning. Varutransporter till livsmedelsbutiken avses ske från Lillvägen.
De restriktioner som föreslås i planen för fastigheten Ytterby 4:173 där verksamheten Propellertjänst finns idag, är vanligt förekommande för fastigheter med verksamheter. Som jämförelse kan nämnas detaljplanen för Skutvikshagen, Dp 399. I
planen för Skutvikshagen anges att en översiktlig miljögeoteknisk undersökning
ska utföras för att utreda eventuella föroreningar inom den fastighet som idag nyttjas för verksamhet, om marken ska bebyggas med bostäder och centrumverksamhet. För denna verksamhet anges även att verksamheten inte får vara störande för
omgivningen och att Naturvårdsverkets riktlinjer ska följas vad gäller riktvärden för
ekvivalenta ljudnivåer vid befintlig industri.
Diskussioner har även förts med verksamhetsutövarna för Propellertjänst angående
möjliga områden för verksamheten att flytta till. Kommunen avser att fortsätta diskussionerna.
I planförslaget anges planbestämmelser som reglerar utformningen av ny bebyggelse vad gäller storlek, höjd, fasadmaterial, takutformning och placering. Förslag
till miljöprogram från år 1992 ligger till grund för utformning av planbestämmelserna. Inom planområdet för Resarö mitt, Dp 382, saknas kulturhistoriskt värdefull
bostadsbebyggelse.
Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyggelse bl a mindre flerfamiljshus inom det område som föreslås för bostäder väster
om skolan. Vaxholms stad avser att genom markanvisning genomföra utbyggnad av
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bostäder på kommunal mark inom planområdet. I program för markanvisningen
anges förutsättningar för och krav på utformning av bebyggelsen.
Roslagsvatten påbörjade under 2013 åtgärdsarbeten för VA på spillvattennätet som
leder ned till pumpstationen (P154) vid Resarö Marina. Under 2014 ska dessa arbeten verkställas. Åtgärderna leder till minskat inläckage och därmed ökad kapacitet
både i ledningsnät samt pumpstation. Som ytterligare en kapacitetshöjande åtgärd
för pumpstationen P154 ska den överföringsledning som idag går via Östra Kullön
och vidare in till Blynäs reningsverk även kortas av och ledas in mot Storäng. Detta
leder till bättre kapacitet jämfört med idag. Från Storäng ska ny pumpstation bygggas innan november 2017 med tillhörande dubbla spillvattenöverföringsledningar
för att leda spillvattnet till Blynäs reningsverk. Den förtätning av bebyggelsen som
kommer att ske ska inte innebära några direkta kapacitetsproblem i spillvattensystemet.
Dagvatten. I dagvattenutredningen anges att det är ett stort problem med dåligt
skötta trummor och brunnar i området. Det behöver ske en årligt återkommande
drift av trummor, brunnar och diken för att översvämningar inte ska ske. Skötselprogram avses därför tas fram för diken, brunnar och trummor längs Överbyvägen.
Vattennivån i Resarö våtmark styrs enligt utredning av WRS (Water Revival
Systems) av förhållandena vid utloppspunkten där stigen från Killingeskogen korsar diket. Fastigheten Överby 2:7 där denna utloppspunkt ligger är inte i kommunens ägo. Kontakt avses tas med fastighetsägaren för möjliga åtgärder i utloppspunkten.
För gröna tak som anläggs med sedumväxter anges att de kan anläggas på de flesta
tak där lutningen inte är större än 30 grader. I planförslaget anges lägsta taklutning
27 grader för bostadshus och 5 grader för komplementbyggnader. I dagvattenutredningen omnämns även andra åtgärder för att avhjälpa dagvattenproblem.
U 9.Trafikförvaltningen
Trafikförvaltningens synpunkter på förslaget
Ut på Resarö trafikerar lokallinjen 682 samt direktlinjen 680 som går in till Stockholms stad.
Vissa bussar trafikerar bara till Ytterby, dvs. vid Resarö mitt som planförslaget gäller. Denna
vändmöjlighet behöver finnas kvar.
Trafikförvaltningen anser att det är positivt att man breddar till 7 meter på Överbyvägen. De
föreslagna hållplatslägena ser lämpliga ut, med undantag för förslaget att kombinera hållplats och avlämningsficka. Detta behöver studeras närmare för att se till att det inte blir parkering i hållplatsområdet. Trafikförvaltningen deltar gärna i fortsatta diskussioner.
Vändmöjlighet finns fortfarande vid cirkulationsplatsen vid Överbyvägen/Resarövägen/ Ytterbyvägen. Busshållplatsen och avlämningsfickan föreslås åtskilda genom s k ”öra”. Diskussioner har tidigare förts med trafikförvaltningen om utformningen av busshållplatser. Detta kommer att studeras närmare vid projekteringen av
trafiklösningen med rondell.
U 10. Resarö vägförening:
Resarö vägförening sköter om det enskilda vägnätet på Resarö. Föreningens verksamhetsområde angränsar till det föreslagna detaljplaneområdet. Vägföreningen har följande synpunkter:
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-Detaljplaneförslaget skall enligt Vaxholms Stad bidra till en mer trafiksäker lösning i området, vilket är positivt och välkomnas.
-Det finns åtgärder i förslaget som leder till en försämring av trafiksäkerheten vilket upplevs
som motstridigt t ex att flytta busshållplatsen. I dagsläget så ligger busshållplatsen på rätt sida
då man tittar på fakta utifrån upptagningsområde samt på hur gående från området rör sig för
att ta sig till busshållplatsen. Vid den senaste räkningen av bussresenärer så gick 179 personer på bussen under en tidperiod av 45 minuter. Att dessa personer skall behöva passera
Överbyvägen för att komma till den föreslagna busshållplatsen är en försämring av trafiksäkerheten vilket även kommer att öka risken för att olyckor. Den mest trafiksäkra lösningen för
bussresenärerna är att busshållsplatsen ligger kvar där den ligger i dagsläget.
- Förvaltningen har beskrivit hur busshållplatsen på Överbyvägen enligt detaljplaneförslaget
skulle kunna utformas enligt en s. k timglas-modell, vilket inte behöver detaljplanestöd. Ett
sådant förslag kan innebära att fler trafikanter kommer att åka på de mindre vägarna i området
för att sedan kunna köra ut på Ytterbystrandsvägen för att undvika de trafikstopp som bussen
skapar i samband med att den stannar vid hållplatsen. Lillvägen skulle t ex kunna bli en direkt
"smitväg" i detaljplaneområdet. Detta förslag kommer att göra att trafiken sker på småvägar
inom området istället för att den sker utifrån den struktur som finns med uppsamlingsvägar.
Det har funnits synpunkter på trafiklösningen ända från det att första detaljplaneförslaget kom
ut på samråd. Vi har ställt frågor till förvaltningen samt enskilda tjänstemän för att få förklarat varför man valt aktuell lösning. Dock så har inga svar eller utlovade handlingar inkommit
till föreningen (2014-03-30). Resarö vägförening vill att kommunen:
-Levererar de utlovade handlingarna som legat till grund till förslaget av trafiklösning.
-Omarbetar förslaget så att en säkrare trafiksituation kan komma till stånd med detaljplaneförslaget för Resarö Mitt.
Trafiklösningen med cirkulationsplats och placering av busshållplatser har studerats
i samband med flera utredningar bl a ”Förslag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid Resarö skola”, 2002- 10-10, utförd av Carl Bro Intelligent Solutions. Detta
förändringsförslag är ett resultat av stadens trafiksäkerhets- och miljösatsningar på
stadens huvudgatunät som ett led i förändringsarbetet efter genomförd trafiknätsanalys. En utredning om barns skolvägar mm på Norra Resarö har även utförts,
2004-07-05.
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2010-03-10/§ 10 att uppdra åt tekniska enheten att förprojektera trafiklösningen och busshållplatsernas lokalisering
med inriktning cirkulationsplats i samråd med vägverket och SL(nuvarande trafikförvaltningen). Trafikstudie utförs av Tyréns AB juni 2010 på uppdrag av kommunen i samarbete med Trafikverket och SL. Trafikstudien behandlar trafiklösning
med cirkulationsplats, busshållplatsernas läge och funktion och med parkering och
möjlighet till avlämning/ upphämtning vid skolan. Även parkering vid ICA-butiken redovisades. Flera alternativ prövades. Som alternativ redovisas att dagens
busshållplats tas bort och cirkulationsplats anläggs samt att dagens bussvändslinga
finns kvar och cirkulationsplats anläggs.
Med de utredningar som tagits fram som underlag utförde MarkTema AB därefter
den trafiklösning som illustreras på plankartan. Planbeskrivningen kompletteras
med ritning över denna trafiklösning under rubriken ”Trafik” och information om
genomförda utredningar.
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Busshållplatserna illustreras endast på plankartan t ex som timglasmodell. Busshållplatsernas närmare placering och utformning får studeras närmare i samband
med detaljprojekteringen av trafikplatsen i samråd med Trafikverket och trafikförvaltningen (f d SL).
Möte med vägföreningen har skett efter utställningen. Material har då överlämnats
som ligger till grund för redovisad trafiklösning.
U 11. Naturskyddsföreningen i Vaxholm:
Allmänna synpunkter
Naturskyddsföreningen välkomnar en utbyggnad av offentlig och kommersiell service i den
centrala delen av Resarö som kan möta de behov som uppstår med en ökande befolkning. Vi
ser möjligheter till att det ges utrymme för alternativa boendeformer i det av villor helt dominerade området, så att demografisk obalans och segregation motverkas.
Det är också positivt att gång- och cykelvägen förlängs längs Överbyvägen och att en rondell
planeras vid korsningen Resarövägen/Överbyvägen. En dagvattenutredning har utförts. Det är
viktigt att de förslag på underhållsåtgärder som föreslås i dagvattenutredningen verkligen
kommer att utföras.
Planläggningen av det aktuella området har genomförts i tre stadier: församråd, samråd och
nu utställning. Naturskyddsföreningen kan konstatera att kommunen har presenterat tre helt
olika förslag, där även planområdets omfattning har ändrats. I det aktuella förslaget har drastiska ändringar gjorts, som inte alltid har förankring i remissvaren från tidigare samråd.
Trots detta är utställningsförslaget förvånansvärt ofullständigt, med bristande underlag och
många öppna frågor. En utredning saknas där olika trafiklösningar utvärderas ur säkerhetsoch effektivitetssynpunkter och placeringen av busshållplatser är inte bestämd. Naturskyddsföreningen anser därför att detaljplanen behöver ytterligare en samrådsfas, så att nödvändigt
bakgrundsmaterial kan tas fram, och förslaget bättre kan förankras.
Bebyggelseutveckling
I Vaxholm finns ett stort behov av hyreslägenheter. Naturskyddsföreningen hoppas därför att
detaljplanen kommer att ge möjlighet att etablera sådana vid Resarö Mitt. Detaljplanen är
dock mycket diffust skriven och öppnar för flera alternativa byggnadsformer på de flesta platserna. Endast på Ytterby 4:174 förespråkas tydligt en byggnad av flerbostadskaraktär och
med tanke på den begränsade byggnadsyta som är möjlig här blir det inte många lägenheter.
En tydligare avsiktsförklaring att etablera flerbostadshus med hyresrätter bör göras i detaljplanen.
Trafik
Det är en utmaning att ordna en trafiklösning vid korsningen Resarövägen/Överbyvägen på
ett både trafiksäkert och effektivt sätt. En cirkulationsplats är en bra lösning för biltrafiken,
men eftersom området passeras av barn till och från skolan måste en säker lösning också för
oskyddade trafikanter skapas. En möjlighet är att skapa ett torg mellan ICA och parkeringsplatsen vid kapellet som ett s k gångfartsområde, där all trafik sker på fotgängarnas villkor.
Busshållplatserna skulle även kunna placeras på torget som förmodligen behöver ta en del av
parkeringsplatsen i anspråk. En fördel med detta är att del av avlämningsfickan på Resarövägen inte behöver sättas av som busshållplats. En utredning om bästa trafiklösning vid korsningen måste utföras och alternativ i linje med ovan prövas.
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Park och natur
Området vid Resarö Mitt är redan idag förhållandevis hårt exploaterat med få gröna områden
och glest med träd, till skillnad från resten av ön. I förslaget föreslås den enda parken tas bort
och många träd kommer att försvinna. Risken är stor att området kommer att få en kal och
ogästvänlig karaktär, särskilt som korsningen Resarövägen/Överbyvägen kommer att omgärdas av tre parkeringsplatser. Samtidigt är de få gröna plättarna som finns ofta dåligt utnyttjade p g a att de är i ett sådant läge eller skick att de inte inbjuder till vistelse. Genom att ta
vara på de gröna områden som finns eller kan skapas, och genom planteringar och träd vid
parkeringarna skulle området kunna få ett estetiskt lyft. Lämpliga områden för park och natur
föreslås identifieras och markeras i detaljplanen. Befintliga större träd ska i möjligaste mån
sparas och dessutom bör nya träd och buskage planteras för att göra miljön mer anpassad till
Resarös lummiga karaktär.
Kapellet
I planbeskrivningen hävdas att det i planområdet inte finns byggnader med särskilt kulturhistoriskt värde. Riksantikvarieämbetet har dock beslutat 2001-05-29 om särskilt skydd av Resarö kapell enligt kulturmiljölagen (1988:950). I plan- och bygglagen (PBL) 2 kap, 6 § anges
att vid planläggning ”ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, naturoch kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan” och ”ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas”
Genom nockhöjden 12 meter för intilliggande byggnad kommer denna att dominera över kapellet och påverka stadsbilden på ett sätt som inte är förenligt med PBLs bestämmelser. Naturskyddsföreningen anser att tillåten höjd på Ytterby 4:174 ska begränsas till 9,5 m som i resten av planområdet till 9,5 meter.
Spillvatten
I församrådet för Resarö Mitt stod följande: ”Befintlig avloppsanläggning för Ytterby med
överföringsledning till Blynäs är i dagsläget fullt utnyttjad. En utbyggnad av bostäder och/eller annan verksamhet i området kräver därför att ny pumpstation och ny överföringsledning
byggs.” Detta förhållande har knappast ändrats och Naturskyddsföreningen förmodar därför
att det är ett förbiseende att detta inte nämns. Naturskyddsföreningen förutsätter att planen tar
hänsyn till de kapacitetsproblem som finns i nuvarande ledningar till Blynäsverket, och att
den lösning som kommer till stånd minskar riskerna för läckage och bräddningar från spillvattennätet.
Resarö våtmark
Våtmarker bidrar med flera ekosystemtjänster, bl a genom att rena vatten, jämna ut vattenflöden, binda läckande näringsämnen och reglera det lokala klimatet. I planförslaget föreslås
bebyggelse på en del av våtmarken, vilket betyder att en denna del kommer att behöva fyllas
igen (såvida inte husen ska stå på pålar). Detta kommer att innebära minskad kapacitet för
våtmarken att vidmakthålla sina ekosystemtjänster. Planbeskrivningen hänvisar till en dagvattenutredning som pekar på relativt små ökningar av föroreningsnivåer till recipienter.
Hänsyn till att planen innebär att en del av våtmarken försvinner verkar inte ha tagits. Dagvattnet hamnar slutligen i Överbyfjärden som f n inte uppfyller miljökvalitetsnormerna, vilket
kräver åtgärder för att minska utsläppen av förorenande ämnen. Effekterna av exploateringen
är således inte tillräckligt utredd. Mot denna bakgrund anser Naturskyddsföreningen att den
påverkan som detaljplanen kommer att innebära för Resarö våtmark förmodligen inte är ringa
och att en miljökonsekvensbeskrivning därför behöver upprättas. Denna bör innehålla olika
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alternativ för exploateringsgrad och dagvattenlösningar så att den långsiktigt bästa lösningen
kan väljas. Utfyllnad och bebyggelse i våtmarken bör undvikas.
Skolområdet
Det är svårt att ordna tillfartsväg för varutransporter till skolan utan att skapa trafiksäkerhetsproblem. Problemet har förvärrats av att provisoriska byggnader för skol- och förskoleverksamhet placerats ut i området som tillfälliga lösningar. En detaljplanering utgör ett unikt tillfälle för att göra en övergripande plan som medger långsiktiga lösningar. Kommunen har
missat detta genom att föreslå en lösning för tillfartsvägen som är sämre än nuvarande. Skogsområdet söder om skolan fungerar i praktiken som en utökad skolgård. Vid fortbildning för
Vaxholms lärare i ett projekt kallat Skogen som klassrum som genomfördes av naturskyddsföreningen framkom på Resarö skola hur viktigt detta område är för undervisningen. Att området är viktigt för skolbarnen kan mycket enkelt konstateras vid ett besök på skolan. Den planerade vägen kommer att skära av området från skolgården och medföra en barriär mot skogen eller en stor trafiksäkerhetsrisk, eller en kombination av båda. Naturskyddsföreningen
motsätter sig därför kraftigt en placering av tillfartsvägen söder om skolan och föreslår istället att vägen dras från Överbyvägen och ansluter till skolan västerifrån.
En detaljplan förändras under hela planprocessen. De ändringar som utförs av planförslagen under olika skeden framgår av samrådsredogörelserna. Aktuellt utställningsförslag är ett mer flexibelt planförslag särskilt vad gäller markanvändningen.
Upplåtelseform för bostäder kan inte regleras i detaljplaner.
Ett flertal utredningar har tagits fram för trafiklösningen i Resarö mitt. Förslaget
med ett torg norr om kapellet har prövats i samband med församrådet. Denna lösning förkastades då av flera fastighetsägare. Se även svar under U10 yttrande från
Resarö vägförening.
Angående befintliga träd och befintlig vegetation se svar under U 8, yttrande från
Resarö plangrupp.
Angående kapellet se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.
Angående VA se svar under U 8. Yttrande från Resarö plangrupp.
I planförslaget föreslås bebyggelse (bostäder och centrum) på del av Ytterby 4:594.
Fastigheten föreslås i övrigt som grönområde. Länsstyrelsen har 1992 godkänt utfyllnad på del av Ytterby 4:594. Utfyllnaden av fastigheten har därefter utförts vilket innebär att någon ytterligare mark av Resarö våtmark inte föreslås tas i anspråk i detaljplanen för Resarö mitt. En geoteknisk utredning har även utförts av
Tyréns AB, maj 2014.
Angående transportväg till Resarö skola se svar under U 8, yttrande från Resarö
plangrupp.
U 12. Vänsterpartiet:
Plangruppen som Resarö Bygdeförening initierat och som representerar Resarös olika fastighets- och villaägarföreningar har i nära samarbete med Resarös befolkning arbetet fram
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nedanstående synpunkter på planförslag Resarö Mitt dp 382. Vänsterpartiet ansluter sig till
denna väl förankrade skrivning.
Se yttrande och svar under U8, yttrande från Resarö plangrupp.
U 13. Miljöpartiet de gröna:
Miljöpartiet anser att synpunkterna från de boende på Resarö ska respekteras och beaktas.
Vid utarbetande av detaljplaner inom Resarö är det mycket viktigt att ha ett helhetsperspektiv
och röd tråd när det gäller Resarös skärgårdskaraktär, naturområden och bibehållet strandskydd.
-Vi hänvisar till våra synpunkter på ÖP bl a. ett sammanhängande grönområde på Killingen
och strandskydd.
-Resarös karaktär bevaras bäst om byggnation efter vägen har grönyta mot vägen.
-Parkeringsplatser som anordnas ska inte vara dominanta.
-En blandad bebyggelse med stora träd är bra för att bevara Resarös karaktär.
-Kapellet på Resarö har ett skyddsvärde och får inte mista sin karaktär av en dominerande
byggnation på fastigheten 4:174.
-Gång och cykelvägar vid Överbyvägen skall utformas så att naturvärden och resarökaraktären bevaras. Vägen föreslås ha en standard för 40 km/tim.
-Ur säkerhetssynpunkt bör trafiksituationen utredas innan planen antas.
-Den föreslagna transportvägen söder om skolan bör tas bort. Nya vägen nordväst om skolan
kan användas för detta ändamål.
-Alternativa småindustritomter bör erbjudas på lämpliga platser för att skapa bättre förutsättningar både för det lokala näringslivet och boende på Resarö.
-Vi anser att en viss förtätning kan bli nödvändig för att möjliggöra hyresbostäder för unga
och gamla på Resarö.
Sedan tidigare är det känt att det är svårt att motivera byggbolag att bygga hyresrätter om de
inte får bygga modulsystem och så billigt som möjligt. Hus av villakaraktär i trä finns som alt.
- Avloppskapaciteten från Resarö Mitt måste enligt Miljöpartiet säkras innan storskalig bebyggelse genomförs. Naturliga uppsamlingsplatser för dagvatten måste sökas och infiltration
av fastigheternas eget dagvatten måste ses över.
- Kommunikationerna till och från Resarö måste förbättras, både med buss och båt.
Resarö mitt ska vara ett trevligt och välkomnande område med ett varierat utbud av boende,
service och mötesplatser.
Förslag till åtgärder som ryms inom planområdet för Resarö mitt hanteras i detta
planförslag. I övrigt måste åtgärder som berör annat område hanteras i annan ordning.
I planbeskrivningen anges att intill vägarna får generellt en ca 6 m bred zon utmed
mindre vägar och 10 m utmed större vägar inte bebyggas med hänsyn till bulleroch trafiksäkerhetsskäl. Detta gör det även möjligt att bibehålla växtlighet och
träd utmed vägarna samt att byggnaderna placeras inne på tomterna. En översyn av
vegetation och träd har även utförts i området runt korsningen Överbyvägen/Resarövägen/ Ytterbyvägen. Angående befintliga träd och befintlig vegetation se även
svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.
Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyggelse bl a mindre flerfamiljshus inom det område som föreslås för bostäder väster
om skolan. Se även svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.
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Angående gång- och cykelvägen utmed Överbyvägen samt standard på Överbyvägen se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.
Angående parkeringar se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.
Angående kapellet se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.
Angående transportväg till Resarö skola se svar under U 8, yttrande från Resarö
plangrupp.
Angående utredningar för trafiklösningen i Resarö mitt se svar under U 10, yttrande från Resarö vägförening.
Diskussioner har förts med verksamhetsutövarna för Propellertjänst på fastigheten
Ytterby 4:173 och förslag har framförts av stadsbyggnadsförvaltningen angående
möjliga områden för verksamheten att flytta till som inte accepterats. Kommunen
avser att fortsätta diskussionerna.
Angående VA se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.
Upplåtelseform för bostäder kan inte regleras i detaljplan. Hastighetsnedsättande
åtgärder regleras inte heller i en detaljplan utan får studeras vid kommande detaljprojektering.
Förbättring av kommunikationer till och från Resarö regleras inte i samband med
detaljplanen för Resarö mitt. Möten i syfte att förbättra kollektivtrafiken hålls kontinuerligt mellan trafikförvaltningen och Vaxholms stad.
U 14. Socialdemokraterna:
Socialdemokraterna vill med detta poängtera dessa viktiga ämnen som berör detaljplanering
för Resarö Mitt och föreslår en omarbetning av förslaget. Området är en viktig knutpunkt
idag, med delvis skyddad miljö (kapellet är ett kyrkligt kulturminne) och därför behövs en omsorgsfull planering som kan hålla i 20-30 år med tanke på kommande inflyttning och infrastrukturella behov. Vi anser inte att denna plan tar höjd för detta eller att den är hållbar varför vi anser att planen bör omarbetas.
Trafiken
Vi ser fortfarande stora problem runt skolan med på- och avstigning både med bil och buss
för skolbarnen. Däremot tror vi att den bästa trafiklösningen för Resarö mitt är en rondell
men anser inte att just trafiksäkerheten har belysts tillräckligt i planen varför den bör omarbetas för att kunna säkerställa att lösningar är säkra för trafikanter, skolbarn och övriga.
Resarö Mitt som vacker stadsdel
Miljön på Resarö ska inte bara utvecklas så att alla får plats men den ska också vara vacker,
grön och spegla det kulturhistoriskt viktiga som Resarö har att erbjuda. Denna plan är inte
ambitiös i sina funderingar runt bevarandet av skärgårdskänslan för Resarö.
Demokrati Bra företagsklimat
Vi anser inte att kommunens övergripande mål om ett bra företagsklimat kan tillgodoses i och
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med denna plan. Verksamheten som är klassad som industritomt i området föreslås flytta men
får inte rätt förutsättningar eller möjligheter att göra detta. När kommunen som i detta tillfälle har planer som har fysiska konsekvenser för en befintlig verksamhet, måste kommunen
erbjuda näringsidkaren likvärdig tomt nära den befintliga för att inte missgynna ägaren eller
ägarens förutsättningar att bedriva verksamhet också i framtiden.
Cykelbanor
Vi konstaterar att det som var ett vallöfte under förra valet – att fortsätta cykelbana mot
Överby nu manifesteras i denna plan. Det är på tiden. Cykelbanan bör dock fortsätta på
norra sidan av vägen.
Skolan
Vi politiker som är ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden kan konstatera att inga fasta
planer på utveckling/ombyggnation av Resarö skola har redovisats nämnden och att det faktum att man inte har konkreta byggplaner gör det mycket svårt att ta ställning till detta planförslag. Trafik, infarter, elevantal, skolskjutsbehov och mycket annat som berör skolverksamheten måste vara en integrerat del av planen för att kunna göra den fullständig eller hållbar.
Däremot kan det konstateras att en transportväg söder om skolan som redovisats i planen inte
är ett trafiksäkert förslag. Förslag på transportväg begränsar barnens direkta åtkomst till
grönområden/skogen och den tunga trafiken är en fara.
Bostäder
Resarö är som resten av Vaxholm i behov av mindre bostäder främst för unga och äldre. Vi
anser därför att bostäder som planeras blir främst hyresrätter av mindre storlekar. Detta är
ett utmärkt komplement till principen om att denna plan måste kunna vara hållbar de nästa
20-30 åren då befolkningen ändras och behoven likaså. Vi vet om att det finns akut behov av
speciellt mindre enheter till unga och äldre i hela Stockholms län. Idag finns det i Vaxholms
kommun enbart planer att bygga bostadsrätter för priser som är ogynnsamma för dessa befolkningsgrupper.
Befolkningen på Resarö är måna om sin bebyggelsemiljö och har varit mycket aktiv i att ge
kommunen feed-back på planer. Vi anser dock inte att denna plan tar höjd för Resaröbornas
synpunkter och anser att planen bör omarbetas. Demokrati, transparens och insyn är viktiga
principer i beslut av denna typ.
Angående utredningar för trafiklösningen i Resarö mitt se svar under U 10, yttrande från Resarö vägförening.
I planförslaget anges planbestämmelser som reglerar utformningen av ny bebyggelse vad gäller storlek, höjd, fasadmaterial, takutformning och placering. Förslag
till miljöprogram från år 1992 ligger till grund för utformning av planbestämmelserna. Inom planområdet för Resarö mitt, Dp 382, saknas kulturhistoriskt värdefull
bostadsbebyggelse.
Diskussioner har förts med verksamhetsutövarna för Propellertjänst på fastigheten
Ytterby 4:173 och förslag har framförts av stadsbyggnadsförvaltningen angående
möjliga områden för verksamheten att flytta till som inte accepterats. Kommunen
avser att fortsätta diskussionerna. I planförslaget anges att verksamheten kan vara
kvar då markanvändningen för fastigheten betecknas som JC, småindustri och centrum.
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Angående VA se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.
Fortsättningen av gång- och cykelbanan föreslås i planen ske på den norra sidan av
Överbyvägen.
Angående transportväg till Resarö skola se svar under U 8, yttrande från Resarö
plangrupp.
Förslaget till detaljplan för Resarö mitt är en flexibel detaljplan som gör det möjligt
att uppföra bebyggelse med olika markanvändningar inom planområdet bl a bostäder, centrumverksamheter och skola.
Utformning av bebyggelsen föreslås ske med hänsyn till befintlig bebyggelse på
Resarö. Se även svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.
Upplåtelseform för bostäder kan inte regleras i en detaljplan.
Förfarandet när en detaljplan tas fram enligt plan- och bygglagen avser att förbättra
beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan från alla berörda som
fastighetsägare, boende och allmänhet, myndigheter samt remissinstanser. Alla som
har intresse av ett planförslag får information och ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Möten har även varit med Resarö plangrupp vid flera tillfällen. Plangruppen, består av representanter utsedda av fastighets- och villaägarföreningar på Resarö.
U 15. Socialnämnden:
Beslutar att överlämna socialförvaltningens yttrande till stadsbyggnadsförvaltningen
Socialnämndens bedömning
Socialnämnden förutsätter att staden i den fortsatta planeringen beaktar vad
som anges p§ sid 26 i stadens översiktsplan angående behovet av en blandad
bebyggelse:
'Vaxholms stad erbjuder stöd, behandling och andra insatser till individer och familjer med
sociala och ekonomiska problem. För att socialnämnden ska kunna fullfölja sitt ansvar gentemot socialtjänstens kända målgrupper krävs bostäder i olika upplåtelseformer och storlekar.
Trygghet och stabilitet i boendet är en viktig förutsättning för att en person ska stärkas till att
förändra sin situation och tillgång till en egen bostad utgör en viktig del i rehabiliteringskedjan. I framtida planering av bostäder är det därför viktigt att det kan erbjudas ett varierat
utbud av boendeformer i Vaxholm ”:
Noteras bör även att Resarö på sid 27 i översiktsplanen utpekas som lämpligt område för
framtida bebyggelse av särskilt boende för äldre.
Synpunkterna noteras. Upplåtelseform för bostäder kan inte regleras i detaljplan.
U 16. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd:
Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd att tillstyrka förslag till detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl., Resarö mitt och
Överbyvägen. Nämnden beslutar att godkänna kontorets tjänsteyttrande som ett underlag för
det fortsatta planarbetet.
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Sammanfattning
Nämndens tidigare lämnade synpunkt på entreprenadverksamheten (Ytterby 1:473) har lett
till anpassningar för att minska risken för störningar. Enligt planförslaget är fastigheten fortfarande planlagd för bl.a. småindustri. Trots de gjorda anpassningarna vidhåller nämnden
risken för störningar till intilliggande bostäder.
Nämndens tidigare lämnade synpunkt på att byggnationerna vid Alkärret inte skulle påverka
vattennivån, floran och faunan har besvarats med hänvisning till en dagvattenutredning för
planområdet. Enligt planbeskrivningen visar utredningen att dagvattensituationen går att
lösa utan att våtmarkerna äventyras. I planbeskrivningen står inget specifikt om Allkärrets
vattennivå, flora och fauna. Nämnden anser därför att detta kan förtydligas i planbeskrivningen. Nämnden har tidigare (år 2009) lämnat sina synpunkter på förslaget på detaljplan.
Därefter har ett flertal ändringar i förslaget till detaljplanen har gjorts inför planutställningen.
I yttrandet som lämnades till stadbyggnadsförvaltningen 2009 hade nämnden synpunkter på
att bostäder planeras i nära anslutning till fastigheten Ytterby 1:473, där idag finns entreprenadverksamheten Resarö Propellertjänst med maskinpark med traktorer m.m. Erfarenhetsmässigt ger en sådan verksamhet upphov till bl.a. buller som kan störa omkringboende.
Några klagomål har inte inkommit till miljö- och hälsoskyddskontoret men kontoret tycker
inte det är lämpligt att planlägga för småindustri i nära anslutning till bostäder.
I det förslag till detaljplan som nu ställs ut så har ett område där enbart uthus och garage får
utföras lagts till på fastigheten Ytterby 4:173. Syftet med detta är att minska risken för buller
vid bostäderna. Verksamheten får enligt planbestämmelserna inte vara störande och Naturvårdverkets riktlinjer för buller ska följas.
Nämnden framförde också (2009) att det ska säkerställas byggnationerna i anslutning till
Alkärret inte ska påverka dess flora eller fauna. Som svar på detta har en dagvattenutredning
genomförts under 2013. Enligt planhandlingarna kommer dagvattensituationen i området att
kunna lösas och föroreningshalterna ligga under rekommenderade riktvärden. Något specifikt
svar på hur Alkärrets flora eller fauna påverkas har inte lämnats.
I utställningsförslaget till detaljplan angavs en planbestämmelse, m1, för externt
industribuller som grundades på övergångsvägledning framtagen av Naturvårdsverket i avvaktan på nya råd och riktlinjer för externt industribuller ska bli klara under
2015. I det fall boende i närliggande fastigheter störs av externt industribuller från
en verksamhet görs en anmälan till berörd tillsynsmyndighet. De i sin tur genomför
en utredning där rådande riktvärden för externt industribuller är praxis. Riktvärdena
gäller oavsett vad som står skrivet i detaljplanen. För externt industribuller anser
kommunen därför att en planbestämmelse som fastställer rekommenderade riktvärden inte är nödvändig. Planbestämmelsen m1, föreslås därför utgå.
Av utredningen ” PM - Förstudie av Resarö våtmark” utförd av WRS Uppsala AB,
2010-03-01, framgår att det är önskvärt ur naturvårds- och reningssynpunkt att bibehålla normalvattennivån i våtmarken och möjligheter till nivåvariationer.
U 17. Roslagsvatten AB:
har följande att anföra.
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Plankarta: Inget att anföra.
Planbeskrivning: Inget att anföra.
Genomförandebeskrivning: s.2 - under rubrik "Fastighetsrättsliga frågor" "Gemensamhetsanläggning" första meningen i 1 :a stycket borde stå" En anläggning, t. ex. en väg eller VAledningar, som flera fastigheter har behov av ... "
Underrubriken "Gemensamhetsanläggning" borde ersättas med "Gemensamhetsanläggningar". På s. 4- under rubrik "Ekonomiska frågor" i tabellspalten "Vatten och spillvatten"
3:e stycket "För specialfall där eget vatten kan användas ... " skall tas bort helt.
Komma i tabellens underrubrik "Vatten och spillvatten" skall tas bort.
AVFALL
Vid eventuella förändringar av skolbyggnaden så bör avfallsutrymmen tas i stor beaktning.
Ingen hämtning sker på skolgård eller ytor som människor är tänkta att vistas i. Backning är
strängt förbjuden i närheten av skolor, dagis och vårdhem, därför måste vändytor finnas att
tillgå för hämtningsfordonet.
Föreslagna ändringar utförs enligt önskemål av genomförandebeskrivningen.
Hämtning av avfall avses ske via transportväg med vändplan vid skolbyggnad.
U 18. E.ON:
Ingen erinran.
U19. Stadsbyggnadsnämnden:
Informationen noteras
Synpunkter från föreningar, fastighetsägare, boende och övriga
U 20. Fastighetsägare till Ytterby 4:477:
Ingen transportväg till Resarö skola över barnens tillgång till a. skogen b. pulkabacken
c. skolavslutningsbacken. Använd vägen i detaljplaneförslaget som ska betjäna den nya bebyggelsen bakom fritidslokalerna.
Låt kapellet synas även i fortsättningen. Högst två våningar på hus i närheten.
Trafiksäkerheten är mycket viktig fler människor, fler och fler bilar. T ex markerad övergång
från parkeringsplats vid Resarövägen till den nya busshållplatsen vid Resarövägen.
Angående kapellet och transportväg till Resarö skola se svar under U8, yttrande
från Resarö plangrupp.
Från parkeringsplatsen i planförslaget vid Resarövägen finns gångtunnel under Resarövägen, där man kan ta sig till den nya busshållplatsen.
U 21. Fastighetsägare till Ytterby 4:701:
accepterar inte att mark avseende fastigheten Ytterby 4:701 tas i anspråk för att bli allmän
plats (dvs breddning av befintlig väg-Överbyvägen).
Vid möte på stadsbyggnadsförvaltningen i december 2013 framförde jag min oro och fick
som muntligt besked att det inte berörde vår fastighet.
Det har redan medfört stor påverkan på vårt boende och vår fastighets värde m.m att få denna
nästan 800 kvm stora barackbyggnad 8 m ifrån vårt hus. Deras tomt framtill är liten och ska
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rymma parkering för flera bilar. Det finns inte utrymme att ta mark från tomten framtill utan
att det skulle betyda oerhörda inskränkningar både estetiskt (t ex. den befintliga häcken) samt
olägenhet med tung trafik nära inpå mm. Betydande problem finns främst på våren med stora
mängder vatten som inte rinner av från tomten och överfulla avloppsdiken. Det finns inte så
mycket mer att begära av en fastighetsägare samt kommuninvånare som ni redan gjort. Känner mig oerhört besviken.
l det stora hela tycker fastighetsägaren att detaljplanen är "luddigt" utformad och ger mer spekulation än klarhet. Vad ska området bakom min fastighet bebyggas med och hur tätt inpå..?
m.m. Hur tänker kommunen nu med utfartsförbud för fastigheter norr om Överbyvägen och
för del av Resarövägen?
Tråkigt att känna misstroende mot "sin egen" kommun, men det har varit många turer nu. Fastighetsägaren är ytterligare förbryllad av att inte kallas samtidigt till information med fastighetsägarna till Ytterby 4:411, när de påverkas så mycket- med tex frågeställning om att ta privat mark i anspråk.
Vid stadsbyggnadsförvaltningens möte med fastighetsägare i början av december
fanns ännu inte något utställningsförslag till detaljplan framtaget. Vid detta möte
var de fastighetsägare som bor permanent i området inbjudna.
Området bakom Ytterby 4:701 föreslås bebyggas med bostäder som kan vara småhus eller flerbostadshus. I planförslaget anges som planbestämmelse närmaste avstånd till fastighetsgräns för ny bebyggelse. Här anges 4 meter som närmaste avstånd till fastighetsgräns för byggnader.
Utfartsförbud föreslås inte längs Överbyvägen vid Ytterby 4:701.
Mötet med Ytterby 4:411 handlade om denna fastighet som är obebyggd till skillnad från Ytterby 4:701.
U 22. Fastighetsägare till Ytterby 4:558:
1. Entrén till Resarö bör vara tilltalande och bygga på vårt skärgårdsperspektiv.
2.
En trafiklösning med en rondell i korsningen är en mycket bra ide. Det kan utformas
snyggt och ger självreglering av trafiken. Trafikljus däremot är inte ett bra alternativ
som skapar mer kö och stopp.
3.
Den avsmalnande midjan på Överbyvägen i höjd med ICA är inte bra. Det bidrar bara
till sämre trafikflöde. Hellre "gupp" eller tydlig 30- skyltning.
4.
Busshållplatsen ska ligga kvar öster om ICA och grönområdet där ska behållas. Det ger
en mer tilltalande entré till Resarö och minskar antalet gator som måste korsas för att
gå på/av bussen. Flest resenärer kommer från norr om Överbyvägen/Ytterbyvägen.
5.
Höjden på fastigheten 4:174 är satt till 12 m. Det kan bli för högt och dominerande mot
det fina kapellet.
6.
Förslaget med en väg söder om skolbyggnaderna är inte bra, eftersom det skär igenom
skolbarnens lekområde upp mot skogen. Ökar risken för olyckor.
Angående entrén till Resarö se under rubriken ”Trafik” i planbeskrivningen.
Angående trafiklösning se även svar under U10, yttrande från Resarö vägförening.
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Trafikljus och hastighetsnedsättande åtgärder regleras inte i en detaljplan. Närmare
utformning och placering av busshållplatser sker vid detaljprojekteringen.
Angående kapellet se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.
Angående transportväg till Resarö skola se svar under U8, yttrande från Resarö
plangrupp.
U 23. Fastighetsägare till Ytterby 4:188:
Vi motsätter oss att fastighet 4:181 far en byggrätt på 20% av tomtarealen, då en sådan omfattande byggnation kommer att påverka vår och närliggande fastighet negativt. Vi får en försämrad ljusinstrålning, ökad insyn och det kommer att minska värdet på vår och närliggande
fastighet.
Vi motsätter oss att höjden på byggnationen på fastighet 4: 181 får uppgå till 9,5 m från medelmarknivå. Det kommer också att påverka vår och närliggande fastighet negativt. Maxhöjden om 6.5 m från medelmarknivå bör gälla även för denna fastighet. Därmed uppnås en
överensstämmelse/ökad harmonisering med den övriga bebyggelsen inom Resarö enligt planens inriktning, citat "nya byggnader ska kunna infogas i den befintliga miljön med tillbörlig
hänsyn tagen till denna".
Markanvändningen bör prickas 10 m istället för angivna 4 m för fastigheten 4:181. angränsande mot 4:730 och 4: 188.
Vi motsätter att ändamålet BCD för fastigheterna 4: 181 och 4:767. Detta är ett för vitt definierat ändamål som ger en omotiverad stor frihet för fastighetsägaren och därmed oklara
konsekvenser, som t.ex . störningsrisker. Ändamålet bör begränsas till Bostäder och Äldreboende.
Vi begär att servitutet som föreligger vår tomt dödas med hänvisning till det ändrade ändamålet/bebyggelse som den nu härskande fastighet 4:181 (nyligen inköpt av Staden) avses att
få med den nya Detaljplaneförslaget.
För fastigheten Ytterby 4:181 innebär planbestämmelsen, e5, att 20% av fastigheten får bebyggas, en byggrätt om högst ca 730 kvm. Fastighetens areal är ca 3650
kvm. Marken sluttar ca 9 m ner mot Lillvägen, vilket gör att en byggnad på fastigheten högst troligt kommer att behöva bestå av byggnadskroppar på olika marknivåer och därmed inte upplevas som en byggnad.
Nockhöjden 9,5 meter möjliggör två våningar. Våningsantal behöver därför inte
anges som planbestämmelse. I planförslaget anges högsta nockhöjden 9, 5 m från
medelmarknivån för flertalet fastigheter. I samrådsförslaget angavs högsta byggnadshöjd 6,5 m. Byggnadshöjden räknas upp till skärningen mellan fasadplanet och
ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Nockhöjd är den högsta delen på byggnadens takkonstruktion. Förenklat kan sägas att
byggnadshöjden 6,5 m ungefär motsvarar nockhöjden 9,5 m.
Bredden på prickmarksområdet, där byggnad inte får uppföras är 4 m i gränsen
mot grannfastigheter för hela fastigheten Ytterby 4:181. På övriga fastigheter inom
planområdet får komplementbyggnader uppföras närmare, dvs 2 m från fastighetsgräns mot granne.
För fastigheten Ytterby 4:181 ges i planförslaget möjlighet även till annan markanvändning än bostäder, som centrum- och vårdverksamhet. Syftet med planen är att
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möjliggöra olika användningar av marken inom planområdet med hänsyn till att en
detaljplan gäller för flera år framåt i tiden. Markanvändningen D, för vårdverksamhet anges därför i planförslaget. I planbeskrivningen kompletteras att med vård
avses t ex äldrevård, barnavård samt vårdboende.
Vid ändrad markanvändning, så kan servitutet omprövas om det är skäligt. Möjlighet finns även att anordna utfart mot Lillvägen för fastigheten Ytterby 4:181.
U 24. Fastighetsägare till Ytterby 4:411:
Breddning av Överbvvägen
Detaljplaneförslaget i sin nuvarande form innebär att ytterligare en del av vår fastighet tas i
anspråk, vilket också skedde i samband med att cykel- och gångbanan anlades. Vi anser att vi
bör få ersättning för den mark som har tagits och som kommer att tas i anspråk för vägbyggandet. Inte nog med att trafiken ständigt ökar, nu ska vägen breddas igen och dessutom är
en stor del av vår tomt på båda sidor av Överbyvägen tagen i anspråk av el- och telefonledningar samt vatten- och avloppsrör. Den ökade trafiken innebär också mer utsläpp av avgaser och högre ljudnivåer från alla bilar och bussar som far förbi hastighetsbegränsningen på
30 km/tim som gäller förbi förskolorna borde gälla hela "Resarö mitt".
Släntservitut
I genomförandebeskrivningen nämns möjlighet att bilda släntservitut på del av vår tomt (på
plankartan angiven med "z"). Vi förutsätter att detta ej längre är aktuellt, då cykelbanan redan är anlagd.
Utfarter på Överbvvägen
I Samrådsredogörelsen står "Utfart får enligt planförslaget för fastigheten Ytterby 4:711 ske
på både södra och norra sidan av Överbyvägen”. Vi utgår ifrån att detta är en felskrivning
och att det ska vara Ytterby 4:411. Vi önskar en skriftlig bekräftelse på detta samt beträffande
släntservitut.
Bebyggelse
Den planerade bebyggelsen på del av Ytterby 4:289 och 4:294 ligger ovanför vår fastighet söder om Överbyvägen. Av planförslaget framgår inte hur nära de planerade husen kommer att
ligga bergsluttningen. Om vi vill bebygga vår fastighet är det inte önskvärt att husen ligger för
nära och inte blir flerbostadshus. Vi förutsätter att vi som grannar får möjlighet att lämna synpunkter innan beslut fattas om hustyp och placering av husen. Blir det hyreslägenheter om
kommunens mark bebyggs?
Dagvatten
Vid byggandet av cykelbanan fördes allt regnvatten från norra sidan av Överbyvägen över till
den södra sidan genom stora rör. Diket på södra sidan av vägen togs dessutom bort. Nu samlas allt vatten på fastigheterna söder om Överbyvägen… Redan vid samrådet 2009 påpekade
vi att problemet med all sannolikhet skulle förvärras genom att föra över vatten från norra
sidan.
l genomförandebeskrivningen står bl.a. att dagvattenutredningen visar att området som kommer att byggas ut nordväst om skolan kan ledas till Resarö våtmark. Ska alltså dagvattnet ledas till Resarö våtmark som redan nu översvämmas och breder ut sig på vår tomt? Mer dag-
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vatten kommer det också att bli då träd måste fällas för nya bebyggelsen. Som vi nämnt tidigare odlades på tomten på södra sidan och även av grannen (Ytterby 4:601), mark som nu står
under vatten.
Det rör som ledde dagvattnet från skolområdet utmynnade i diket som då fanns längs Överbyvägen. Hur fungerar dagvattnet här, leds det fortfarande ner mot Överbyvägen?
Eftersom avrinningen mot Ytterbyhållet och Kodjupet inte fungerar och inte dikena mot
Överby så rinner allt vatten mot Resarö våtmark (bl a vår fastighet) där det blir stillastående.
Vår fastighet söder om Överbyvägen har aldrig varit så blöt och underminerad. Överbyvägen
påverkas också av dessa förhållanden. Vibrationerna i vägen känns när SL- bussarna passerar.
Något måste göras så att vattnet kan ledas bort.
l Planbeskrivningen läser vi under Dagvatten: Planområdet breder ut sig i sidled västerut, då
Överbyvägen ingår i planen, och får då ett stort upptagningsområde av dagvatten. Planområdet har fyra recipienter, två våtmarker och två vattenförekomster. Idag rinner det mesta av
dagvattnet via dikessystem till antingen Resarö våtmark och Överbyfjärden eller till Kodjupet.
Enligt dagvattenutredningen kommer delar av planområdet att ha oförändrade flöden medan
de delar där det föreslås nya bostäder kommer att få ökade flöden. En viss ökning av föroreningar kommer även att ske. Utredningen visar att två naturliga våtmarker redan idag fungerar
som reningsanläggningar i området innan vattnet rinner vidare till recipient. Vad menas med
att vattnet rinner vidare, då någon avrinning ej sker mot Överbyhållet?
Vi kan inte acceptera att kommunen leder allt dagvatten till del av vår fastighet. Det har tydligen skett under ett antal år efter vad som framkommer av dagvattenutredningen. Vi menar att
kommunen är ansvarig för försämringen och att det nya detaljplaneförslaget kommer att förvärra situationen om inget görs. Vi bör få ersättning för att vår fastighet har blivit upptagningsområde för dagvatten men hoppas att Vaxholms kommun kommer att åtgärda missförhållandena snarast.
Tomtstorlek
Den fördjupade översiktsplanen för Resarö, antagen i september 1993,har som övergripande
målsättning att en god boendemiljö ska skapas med bibehållande av ursprunglig bebyggelsemiljö och känsla av skärgårdsö. Känslan av skärgårdsmiljö kan inte infinna sig när man ser
planerna på att bygga radhus, småhus och flerbostadshus på grönområdena väster om skolan. Den känslan får man heller inte när man kommer på Resarövägen och kör förbi bebyggelsen på höger sida vid Storäng och Lilläng och sedan vid infarten till "Resarö Mitt" samt vid
början av Ytterbyvägen.
Med tanke på ovanstående vill vi kunna dela vår fastighet i tre delar, två på norra sidan och en
på södra sidan av Överbyvägen. l vår närhet finns många fastigheter med mindre yta än 1500
kvm t.ex Krokvägen 2-1178 kvm; Krokvägen 5 -1194 kvm; Krokvägen 14B-792 kvm; Västerskogsvägen 3-1239 kvm. l planbeskrivningen sid 9 kan man också läsa "Bostadsbebyggelsen inom samhället karakteriseras av mindre tomter med varierad placering och utformning
av bostadshus."
Väghållare för Överbyvägen är idag Trafikverket. I samband med att aktuellt förslag till detaljplan vinner laga kraft avses kommunen ta över huvudmannaskapet.
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Vägmarken för Överbyvägen är sedan tidigare upplåten som allmän väg genom
vägrätt med staten (trafikverket) som väghållare. Delar av fastigheter längs Överbyvägen nyttjas redan idag genom vägrätt för allmän väg bl a fastigheten Ytterby
4:411. Områdena som utlagts som allmän plats, L-väg, i planförslaget kommer genom lantmäteriförrättning att överföras till kommunen. Ersättningen för vägmarken
för de fastigheter som berörs bestäms i samband med lantmäteriförrättning.
Hastighet på Överbyvägen regleras inte i detaljplan. Det kommer att studeras i den
kommande projekteringen av Överbyvägen.
Fastighetsbeteckningen för fastigheten Ytterby 4:411 angavs felaktigt som 4:711 i
samrådsredogörelsen.
Släntservitut som anges som z-område norr om Överbyvägen i planförslaget kommer att tas bort vad gäller fastigheterna Ytterby 4:411 och 4:434.
Dagvattenutredningen utförd av Sweco Environment AB redovisar avrinningen
av dagvatten dvs ytligt avrinnande regnvatten, smältvatten och tillfälligt framträngande grundvatten på marken. Dagvattnet redovisas för olika avrinningsområden
vars indelning beror av markens terrängförhållanden och lutningar. På karta över
avrinningsområden och flödesvägar framgår avrinningen. Enligt dagvattenutredningen redovisas oförändrade förhållanden för flertalet av de olika avrinningsområdena indelade i delområden. Från det område väster om skolan där nya bostäder föreslås avrinner dagvattnet västerut till Resarö våtmark vilket framgår av karta i dagvattenutredningen för delområde 6. Planbeskrivningen kompletteras med karta över
avrinningsområden och flödesvägar inom planområdet (bilaga 2 i dagvattenutredningen).
För Resarö våtmark finns särskild utredning ” PM förstudie av Resarö våtmark”
utförd av WRS (Water Revival Systems) 2010-03-01. Resarö våtmark ligger enligt
denna utredning väster om planområdet dvs utanför planområdet. Fastigheterna söder om Överbyvägen som Ytterby 4:411 ligger därmed inte inom våtmarken som är
upptagningsområde för dagvatten.
Tillrinning av dagvatten till Resarö våtmark som är lågpunkt inom området sker via
dike utmed Överbyvägen. I dagvattenutredningen anges att det är ett stort problem
med dåligt skötta diken, trummor och brunnar i området vilket gör att dagvattenhanteringen inte fungerar tillfredsställande. Det behöver ske en årligt återkommande skötsel av trummor, brunnar och diken för att översvämningar inte ska ske.
Skötselprogram avses därför tas fram och tas i bruk för diken, brunnar och trummor
längs Överbyvägen.
Vattennivån i Resarö våtmark och även i diket utmed Överbyvägen styrs enligt utredningen av WRS av förhållandena vid utloppspunkten, där stigen från Killingeskogen korsar diket som går i öst-västlig riktning genom våtmarken. Fastigheten
Ytterby 2:7 där denna utloppspunkt ligger är inte i kommunens ägo. Kontakt avses
tas med denna fastighetsägare för möjliga åtgärder i utloppspunkten.
Avrinning av dagvatten från skolområdet sker enligt dagvattenutredningen till
Överbyvägen även idag men även till Resarö våtmark. Avrinning från delar av
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skolområdet sker även till Resarövägen och Ytterbyvägen. Se karta över avrinningsområden och flödesvägar i planbeskrivningen.
Den norra delen av fastigheten Ytterby 4:411 som ligger norr om Överbyvägen består av ca 2792 kvm. Grannfastigheter med mindre yta än 1500 kvm har fastighetsbildats innan programmet för norra Resarö togs fram (2002). Att dela denna del av
fastigheten Ytterby 4:411 bedöms inte lämpligt med hänsyn till att mindre tomtstorlek än 1500 kvm inte medgivits efter programmet för Norra Resarö.
Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyggelse
inom det område som föreslås för bostäder väster om skolan. Området bakom Ytterby 4:411 som föreslås bebyggas med bostäder kan vara småhus eller flerbostadshus. Planförslaget möjliggör bebyggelse i området men närmare utformning och
placering av bebyggelsen bestäms i samband med ansökan om bygglov. Prövning
av bygglovansökan sker i enlighet med planbestämmelserna i lagakraftvunnen detaljplan. Enligt plan- och bygglagen så ska berörda ges tillfälle att yttra sig om
bygglovansökan innebär avvikelse från detaljplan. I planförslaget anges som planbestämmelse bl a närmaste avstånd till fastighetsgräns för ny bebyggelse. Här anges
4 meter som närmaste avstånd till fastighetsgräns för byggnader.
Se även svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.
U 25. Fastighetsägare till Ytterby 4:730:
Fastigheten 4:181 ingick inte i samrådsförslaget 2009-05-18 till 08-07. Förändringen kan
inte anses vara av mindre karaktär för det planerade området och ett nytt samråd bör
därför hållas. Vidare saknas illustrationer för planen i planhandlingarna. Det finns nu risk
för överklaganden av detaljplanen framöver. Vi har följande synpunkter och förslag:
1. Fastigheten 4:181 har ett servitut för väg och infart från Krokvägen. Det är idag
två hushåll som har rätt till detta servitut och det bör förbli så, vägen lämpar sig
inte för mer trafik. Detaljplanen bör redogöra för hur detta skall lösas.
2. Markanvändningen för norra delen av fastigheten 4:181 bör ändras, för att
användas till bostäder i enbostadshus [B, e1 , fril, f1]. Södra delen av fastigheten
kan styckas av med åtkomst från Lillvägen. Bilaga lämnas.
3. Man talar i planen om småskalighet och byggnation som skall anpassas till
Resarös lantliga och lummiga miljö ("nya byggnader ska kunna infogas i den
befintliga miljön med tillbörlig hänsyn tagen till denna'), och att byggnation skall
ske i form av mindre flerbostadshus (flerbostadsvillor). För fastigheten 4:181 och
4:767, som är kommunens egen mark, finns ingen begränsning i volymen annat
än max 20% av fastigheten yta, och 9,5m till nock. Genom detta medger
detaljplanen att en mycket stor sammanhängande volym kan komma att byggas,
vilket talar emot beskrivningen i planen. Jag föreslår att man i detaljplanen
begränsar markanvändningen per huskropp likt [e3 alternativt e4] för att
säkerställa att detta uppfylls alternativt bör detaljplanen begränsa detta att endast
gälla längs Lillvägen.
4. Gällande användning av mark i planen bör det enligt Boverket preciseras vilken
typ av vård man avser att planen skall innehålla för de fastigheter där vård
föreslås. T.ex. barnavård, äldrevård etc. för att tydliggöra syftet med planen och
kunna hantera eventuella störningsrisker. Vård av lättare karaktär, som
tandläkare, kiropraktor etc ingår normalt under användningsområdet centrum
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och handel.
5. Markanvändningen bör prickas 10 m istället för angivna 4 m för fastigheten
4:181, angränsande mot 4:730 och 4:188.
6. l planbeskrivningen anges att huvudbyggnader kan uppföras i två våningar, då
nockhöjden är 9,5 m. Detta framgår inte i utformningen i detaljplanen, f1.
Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn
och påverkan. Samråd kan leda till betydande förändringar av ett planförslag. De
bestämmelser som reglerar den fortsatta planprocessen ska se till att det även under
denna finns möjligheter till insyn och påverkan som vid utställningen av planförslaget. I plan- och bygglagen anges att om planförslaget ändras väsentligt efter utställningen ska ny utställning ske. Någon motsvarande bestämmelse finns inte om nytt
samråd.
Möjlighet finns även att anordna utfart mot Lillvägen för fastigheten Ytterby 4:181.
På plankartan anges g, marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning,
för tillfart till fastigheterna Ytterby 4:298 och 4:181. I planbeskrivningen anges att
tillfart till fastigheterna Ytterby 4:181 och 4:767 avses ske från Lillvägen och Krokvägen. Vid ändrad markanvändning, så kan servitutet omprövas om det är skäligt,
vad gäller infarten från Krokvägen via Ytterby 4:188.
För fastigheten Ytterby 4:181 ges i planförslaget möjlighet även till annan markanvändning än bostäder som centrum- och vårdverksamhet. Syftet med planen är att
möjliggöra olika användningar av marken inom planområdet med hänsyn till att en
detaljplan gäller för flera år framåt i tiden.
Angående markanvändningen, D, vård se svar under U 23, yttrande från fastighetsägare till Ytterby 4:188.
Angående byggrätt för Ytterby 4:181 se svar under U 23, yttrande från fastighetsägare till Ytterby 4:188.
Angående prickmark se svar under U 23, yttrande från fastighetsägare till Ytterby
4:188.
Angående nockhöjd och två våningar se svar under U 23, yttrande från fastighetsägare till Ytterby 4:188.
U26 Fastighetsägare till Ytterby 4:173 - Hultberg handelsbolag
Idag bedrivs det verksamhet på Fastigheten dvs Ytterby 4:173, genom företaget Propellertjänst Resarö Aktiebolag. Verksamheten som funnits på platsen under 20 års tid består huvudsakligen av entreprenadverksamhet inom anläggningsbranschen, trädgårdsskötsel, snöröjning,
sandning samt reparation av arbetsmaskiner och båtar. Propellerservice sysselsätter utöver
ägarna idag fem personer som är heltidsanställda, en person som är halvtidsanställd och fem
personer som är timanställda vid behov.
Av Vaxholms stad upprättade måldokumentet "Ramärende för Vaxholms stad 2014- 2016"
("Måldokumentet") framgår att viktigt är att Vaxholms stad ska erbjuda ett bra företagsklimat
för att på så vis möjliggöra för fler hållbart lönsamma företag som sysselsätter fler invånare.
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Planförslaget medför i delar negativ inverkan på den verksamhet som bedrivs på Fastigheten
och går även mot vad som anförts i Måldokumentet i planbeskrivningen på s.4. I det följande
anges närmare vilka delar av planförslaget som inte kan accepteras i sin nuvarande utformning.
På sidan 8 i planbeskrivningen anges att det kan finnas markföroreningar på Fastigheten och
att det i samband med eventuellt ändrad markanvändning ska genomföras en markundersökning. Inledningsvis får det framhållas att det inte finns grund för påståendet om befarade
markföroreningar på Fastigheten och att bestämmelsen inte kan anses ha utformats tillräckligt
tydligt. Det går inte att uttyda om beslutet avser hela Fastigheten eller bara området norr om
Överbyvägen. Det går heller inte att utläsa vem som ska ansvara för kostnaderna för utredningen. Hultberg motsätter sig att markundersökning över huvud taget kan aktualiseras.
Av detaljplanen samt s 12 i planbeskrivningen, framgår att del av Fastigheten norr om Överbyvägen föreslås ändras till allmän plats. Hultberg motsätter sig att någon del av Fastigheten
tas i anspråk av Vaxholms stad. Området är mycket viktigt för den verksamhet som bedrivs
och används bland annat som upplagsplats för grus och sand. Motivering saknas varför området ska ändras till allmän plats. Ett ianspråktagande av Fastigheten skulle riskera verksamhetens fortlevnad då resterande del av Fastigheten ensam är för liten för den verksamhet som bedrivs.
Av planförslaget framgår att Fastigheten benämns som "småindustri och centrum" samt att
"störningsskydd" ska gälla för verksamheten. En förutsättning för att bestämmelser gällande
störningar ska få användas i en detaljplan är att det finns särskilda skäl. Sådana skäl har inte
presenterats av Vaxholms stad. Att använda denna typ av bestämmelser för att lösa eller förebygga konflikter mellan boende och en utövare av störande verksamhet är inte i enlighet med
lagens avsikt. Hultberg bestrider att särskilda skäl som är ett krav vid denna typ av bestämmelse existerar i förevarande fall.
Vaxholms stad har vidare hänvisat till de icke antagna rekommendationer som Naturvårdsverket har angivit i sin övergångsväg ledning för externt industribuller. Hultberg motsätter sig
att de av Vaxholms stad föreslagna utomhusriktvärdena kan anses rimliga för verksamheten
som till stor del utgörs av snöskottning och sandning. Denna verksamhet måste kunna utföras
nattetid till undvikande av att ordinarie trafik störs. Detta medför att maskiner kommer att behöva startas och köras från och till platsen under kvälls- och nattetid vilket oundvikligen orsakar visst buller. Detta är något som detaljplanen med därtill hörande handlingar måste ta hänsyn till.
Under alla omständigheter är de riktlinjer som angivits i infrastrukturpropositionen
1996/1997:53 de krav som maximalt ska ställas avseende buller från Fastighetens verksamhet.
Högre krav ska enligt infrastrukturpropositionen inte ställas än "30 dBA ekvivalentnivå (den
genomsnittliga nivån) inomhus, 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid, 55 dBA ekvivalentnivå
utomhus vid fasad samt 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad'. Det är inte
rimligt att ljudnivån från verksamheten på Fastigheten begränsas så till den grad att verksamheten kan tvingas läggas ner.
Avslutningsvis är bestämmelsen som den är utformad för otydligt utformad. Det framkommer
inte av planförslaget var eller hur bullret ska mätas. Vidare framgår inte vad som gäller om
Naturvårdsverkets riktvärden skulle komma att ändras i den slutliga vägledningen.

218

VAXHOLMS
STAD

s. 31(47)
Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382

Sammanfattningsvis innebär förslaget till detaljplan att den verksamhet som bedrivs på Fastigheten, genom de bestämmelser som föreslås, kan komma att tvingas lägga ner. Bestämmelser, som medför att en enskild Fastighet med tillhörande verksamhet påverkas menligt, utan
att bestämmelserna har motiverats på ett tillfredsställande sätt, kan vare sig ses som skäliga
eller proportionella. Bestämmelserna måste revideras i de delar som lyfts fram, så att verksamheten som idag bedrivs på Fastigheten ges en möjlighet att fortsätta att existera.
I planen föreslås inte någon planbestämmelse angående markföroreningar däremot anges som upplysning i planbeskrivningen på s.8 att markförorening kan finnas
på fastigheten med verksamheten Resarö Propellertjänst. I aktuellt planförslag
anges som markanvändning JC, småindustri och centrumverksamhet. Vid ändring
av markanvändning från småindustri till centrumverksamhet kan behov finnas av
markundersökning för att utreda eventuella markföroreningar på fastigheten.
Ansvaret för att åtgärda eventuella markföroreningar åvilar den som förorenat marken i första hand. Om det inte går att knyta någon till markföroreningarna så kan
ansvaret falla på fastighetsägaren.
Den del av fastigheten som ligger norr om Överbyvägen föreslås i planen som allmän plats, L-VÄG (lokalväg) med hänsyn till befintlig gång- och cykelväg på
denna sida av vägen. Det är olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt att ha in- och utfarter över Överbyvägen i detta läge. Marken kan även behöva tas i anspråk för
busshållplats, om timglashållplats inte väljs, med hänsyn till det begränsade utrymmet för Överbyvägen mellan livsmedelsbutiken och fastigheten Ytterby 4:172.
I utställningsförslaget till detaljplan angavs som planbestämmelse, m1, verksamheten får inte vara störande eller utgöra risk för omgivningen. Ekvivalent och maximal ljudnivå får inte överstiga utomhusriktvärden för externt industribuller vid
fastighetsgräns. Det innebär här att externt industribuller inte får överskridas vid
fastighetsgränsen. De riktvärden som anges i planförslaget för externt industribuller
innebär inte högre krav utan normala krav på buller från verksamheter. Riktvärdena
är ett stöd i den bedömning som en tillsynsmyndighet gör i varje enskilt fall.
I det fall boende i närliggande fastigheter störs av externt industribuller från verksamheten görs en anmälan till berörd tillsynsmyndighet. De i sin tur genomför en
utredning där rådande riktvärden för externt industribuller är praxis. Riktvärdena
gäller oavsett vad som står skrivet i detaljplanen. För externt industribuller anser
stadsbyggnadsförvaltningen därför att en planbestämmelse som fastställer rekommenderade riktvärden inte är nödvändig. Planbestämmelsen m1, verksamheten får
inte vara störande eller utgöra risk för omgivningen, utgår därför på plankartan.
De riktlinjer som anges i infrastrukturpropositionen 1996/1997:53 gäller för trafikbuller, inte buller från störande verksamheter. Trafikbuller som uppstår på industritomten betraktas som industribuller. För trafik utanför verksamhetstomten som
transporter till och från betraktas normalt som trafikbuller.
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (MB) ska alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (försiktighetsprincipen).
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Se även svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.
U 27. Fastighetsägare till Ytterby 4:136
U 28. Fastighetsägare till Överby 1:159
U 29. Fastighetsägare till Ytterby 4:751
U 30. Fastighetsägare till Engarn 1:8
U 31. Fastighetsägare till Överby 4:172
U 32. Fastighetsägare till Ytterby 4:19
U 33. Fastighetsägare till Ytterby 4:57
U 34. Fastighetsägare till Ytterby 4:433 och 4:514
U 35. Fastighetsägare till Ytterby 4:575
U 36. Fastighetsägare till Ytterby 4:590
U 37. Fastighetsägare till Ytterby 4:47
U 38. Fastighetsägare till Överby 1:113
U 39. Fastighetsägare till Ytterby 4:429
U 40. Fastighetsägare till Överby 29:74
U 41. Fastighetsägare till Ytterby 4:853
U 42. Fastighetsägare till Ytterby 4:237
U 43. Fastighetsägare till Ytterby 4:539
U 44. Fastighetsägare till Ytterby 4:480
U 45. Fastighetsägare till Ytterby 4:589
U 46. Fastighetsägare till Ytterby 4:489
U 47. Fastighetsägare till Ytterby 4:388- 2 st
U 48. Fastighetsägare till Ytterby 4:329
U 49. Fastighetsägare till Ytterby 4:763
U 50. Fastighetsägare till Ytterby 4:452
U 51. Fastighetsägare till Ytterby 4:137
U 52. Fastighetsägare till Ytterby 4:541
U 53. Fastighetsägare till Överby 29:51
U 54. Fastighetsägare till Överby 6:31
U 55. Fastighetsägare till Överby 1:190
U 56. Fastighetsägare till Överby 2:101
U 57. Fastighetsägare till Överby 16:2
U 58. Fastighetsägare till Överby 4:129, 139
U 59. Fastighetsägare till Engarn 1:14, föreningen Engarn
U 60. Fastighetsägare till Överby 29:54
U 61. Fastighetsägare till Överby 29:40 och 29:49
U 62. Fastighetsägare till Överby 1:13
U 63. Fastighetsägare till Överby 1:129
U 64. Fastighetsägare till Överby 29:17
U 65. Fastighetsägare till Överby 6:23
U 66. Fastighetsägare till Ytterby 4:157
U 67. Fastighetsägare till Överby 6:15
U 68. Fastighetsägare till Ytterby 4:852
U 69. Fastighetsägare till Överby 1:36
U 70. Fastighetsägare till Överby 1:198
U 71. Fastighetsägare till Ytterby 4:829
U 74. Fastighetsägare till Överby 28:1 och Ytterby 4:216
U 75. Fastighetsägare till Ytterby 4:83
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U 76. Fastighetsägare till Ytterby 4:670
U 77. Fastighetsägare till Ytterby 4:183
U 78. Fastighetsägare till Ytterby 4:60
U 79. Fastighetsägare till Ytterby 4:58
U 80. Fastighetsägare till Ytterby 4:497
U 81. Fastighetsägare till Ytterby 4:637
U 82. Fastighetsägare till Ytterby 4:796
U 83. Fastighetsägare till Överby 6:27
U 84. Fastighetsägare till Ytterby 4:251
U 85. Fastighetsägare till Överby 1:133
U 86. Fastighetsägare till Ytterby 4:520
U 87. Fastighetsägare till Ytterby 4:258
U 88. Fastighetsägare till Ytterby 4:276
U 89. Fastighetsägare till Överby 1:173
U 90. Fastighetsägare till Ytterby 4:848
U 91. Fastighetsägare till Ytterby 4:141
U 92. Fastighetsägare till Överby 6:44
U 93. Fastighetsägare till Ytterby 4:30, 4:522 och 4:723
U 94. Fastighetsägare till Överby 19:2
U 95. Fastighetsägare till Ytterby 4:186
U 96. Fastighetsägare till Ytterby 4:547
U 97. Fastighetsägare till Överby 23:1
U 98. Fastighetsägare till Överby 1:194
U 99. Fastighetsägare till Överby 25:1
U 100. Fastighetsägare till Ytterby 4:59
U 101. Fastighetsägare till Ytterby 6:17
U 102. Fastighetsägare till Överby 21:2
Jag/vi ställer oss bakom skrivelsen från Resarö plangrupp betr de framförda synpunkterna
och de framförda förslagen på förbättringar ang detaljplan 382. Jag/vi vill även få en skriftlig
återkoppling skickad till mig/oss betr hur mina synpunkter har påverkat den framtida planen
för Resarö Mitt.
Se under U 8, angående Resarö plangrupps yttrande och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer till detta yttrande.
Inför antagande av detaljplanen för Resarö mitt, Dp 382, kommer underrättelse att
ske till fastighetsägare som yttrat sig under utställningstiden. Av underrättelsen
kommer eventuella ändringar av planförslaget efter utställningen att framgå och var
utställningsutlåtandet finns tillgängligt. I utställningsutlåtandet sammanställs samtliga inkomna yttranden under utställningstiden och besvaras av stadsbyggnadsförvaltningen. Av utlåtandet framgår även eventuella ändringar av planförslaget efter
utställningen.
Enligt plan- och bygglagen så ska återkoppling på inkomna synpunkter under
utställningstiden av en detaljplan ske i ett utlåtande. I utlåtandet sammanställs och
besvaras inkomna synpunkter. Här anges även eventuella ändringar av planförslaget efter utställningen med anledning av inkomna synpunkter.
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Synpunkter på planförslaget ska senast under utställningstiden ha inkommit till
stadsbyggnadsförvaltningen, vilket framgår av utskickat brev med information om
utställning. Synpunkter ska framföras skriftligt och kan skickas per post eller email.
Utställningstiden för planförslaget var mellan 3 mars t o m 31 mars 2014.
Den som inte senast under utställningstiden inkommit med synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Flera
yttranden inkom efter utställningstiden.
U 32. Fastighetsägare till Ytterby 4:19
Synpunkter på utställningsförslagets trafiklösning. En rondell är inte genomtänkt inte heller
busshållplatserna. Busshållplatserna kommer att medföra en större trafik på omkringliggande
vägnät (smitvägar). Småindustritomten har legat där så pass lång tid. Innan affären, kyrkan
och skolan var påtänkta. Någon ytterligare förtätning av Resarö mitt är ej acceptabelt. Resarö
mitt är så pass ansträngt av trafik.
Avloppet på Resarö är gammalt och nergånget. Problem har varit sedan 1975. Det är mycket
dålig kapacitet och är i mycket dålig kondition och därför ska ej nya anslutningar medges på
det befintliga nätet. Då det dagligen breddas och innerskärgården blir övergödd. Kraftfulla åtgärder måste vidtas för att fler anslutningar ska kunna göras.
Se svar under U 8 och U 10, yttrande från Resarö plangrupp respektive Resarö vägförening.
U 47. Fastighetsägare till Ytterby 4:388:
Jag/vi ställer oss bakom skrivelsen från Resarö plangrupp betr de framförda
synpunkterna och de framförda förslagen på förbättringar ang detaljplan 382.
Jag/vi vill även få en skriftlig återkoppling skickad till mig/oss betr hur mina synpunkter har
påverkat den framtida planen får Resarö Mitt.
PS Jag skulle bli så glad om ni sparade de fina tallarna vid kapellet och de gamla äppelträden på gräsplätten som bussen i nuläget kör runt.
PS I work in Solna and many work collegues think I am crazy for living “so far out” in
Vaxholm/ Resarö. I know better though- This is a wonderful place with wonderful nature and
green and pleasant. Please conserve the character of Resarö and its center. Why would my
family and I live in Vaxholm/ Resarö if it ends up looking like just another suburb, like Täby?
Please pay special attention to the well-intentioned and considered comments that we have
made. We all only get one chance at this, it would be a shame if the archipelago feel of
Resarö; disappears forever.
På fastigheten Ytterby 4:175 med kapellet föreslås inte några förändringar. Fastighetsägaren ansvarar för eventuella förändringar. Den vegetation och träd som finns
där kommer att vara kvar som t ex tallarna där. Äppelträden vid gräsplätten ligger
inom det område som föreslås som del av butikstomten där parkering illustreras.
Möjligheterna att spara de gamla äppelträden här bedöms som goda.
Se under U 8 angående Resarö plangrupps yttrande och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer till detta yttrande.
Se även svar ovan under U 27, fastighetsägare till Ytterby 4:136 :m fl.
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U 53. Fastighetsägare till Överby 29:51:
Vi äger fastigheten Överby 29:51 som enligt planförslaget Dp 382 berörs om Överbyvägen
breddas. Enligt förslaget skall vår tomt- fyra meter in från tomtgränsen utmed Överbyvägenomvandlas, vilket innebär ca 245, l m2 i sin helhet.
Vi motsätter oss detta starkt av flera skäl:
Om vägen breddas åt söder, som i nuvarande förslag, kommer detta innebära en betydligt
större miljöpåverkan i området som helhet; Dels då en del av vår tomt och sättningar. (Vårt
hus som ursprungligen är från 1700-talet har lerklinade väggar som kan ta skada av en
sprängning.) Och dels då det krävs omfattande sprängningar vid bergsknallen snett nedanför
stallet vid Överby gård. Gårdens bebyggelse (och därmed också kulturvärde) samt hästskötseln skulle också försämras kraftigt.
Avståndet mellan vårt hus och vägen kommer att halveras och de träd och buskar som idag
utgör ett naturligt skydd mot vägen försvinner. En förminskning av tomten och husets placering närmare vägen skulle naturligtvis också innebära en kraftig värdeminskning för vår fastighet. Värdet på fastigheten kan minska med ca l till l,5 mkr. Vi kräver en liknande summa
om vägen breddas på vår tomt. Tittar man på ekonomin för kommunen, så kommer det bli betydligt dyrare att lösa in marken på den södra sidan än det norra, där det inte finns några
privata tomter. …Vår stora vackra gran, som enligt många är ett riktmärke på Överby, skulle
enligt kommunens skiss fällas, eftersom den finns inom det planerade området som planeras
för väg.
På norra sidan av Överbyvägen finns inga fastigheter, och betydligt färre berg som behöver
sprängas bort. Att bredda vägen på den sidan i samband med bygge av gång- och cykelväg,
skulle med andra ord vara bättre både ekonomiskt för kommunen, samt för de boende i
Överby och för miljön. Vi har varit i kontakt med fastighetsägaren till Överby gård som också
är för en breddning av vägen på denna norra sida.
Överbyvägen efter infarten till den gamla parkeringen till fotbollsplanen (där det idag står en
hockey-rink). Och att bygga väg på sankmark anser vi är onödigt dyrt att genomföra med
kommuninvånarnas pengar. Vi ifrågasätter också starkt den storlek som vägen kommer att få
enligt planförslaget med tanke på kommunens vilja att " bibehålla det ursprungliga områdets
karaktär och känslan av skärgårdsö.
Innan vi köpte vår tomt hösten 2009 ringde vi upprepade gånger till Vaxholm kommun och
pratade med bygglovhandläggare. Vi frågade bland annat vilka planer som fanns för området
runt vår tomt för att slippa oväntade överraskningar i framtiden. Han nämnde inte några planer på att bredda vägen över vår tomt trots att det uppenbarligen måste funnits en detaljplan
på det området redan då? Tvärtom sa han att inget skulle hända i närliggande område fram
till och med 2030. Vi har full förståelse för att vägen måste breddas av säkerhetsskäl och den
sedan länge planerade gång- och cykelbanan välkomnar vi varmt. Vad vi däremot inte kan
förstå är varför man väljer att bredda på den södra sidan där det finns privata fastigheter,
flera berg, samt hästskötseln på Överby Gård. Vi anser att både breddning av väg och gångoch cykelbana bör ligga på den norra sidan av Överbyvägen.
Det utrymme som föreslås för Överbyvägen i planförslaget för Resarö mitt (Dp
382) framgår av gällande detaljplan 358 som omger Överbyvägen. För fastigheten
Överby 29:51 redovisas i denna detaljplan att plangränsen går ca 4 m in på fastigheten Överby 29:51 från fastighetsgränsen mot Överbyvägen. Breddningen av
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Överbyvägen avses ske med hänsyn till bergsskärningen utmed vägen på fastigheten Överby 29:51. Detta får studeras närmare i kommande detaljprojektering för
breddningen av och förlängningen av gång- och cykelvägen utmed Överbyvägen.
Se även angående Överbyvägen svar under U8, yttrande från Resarö plangrupp.
U 60. Fastighetsägare till Överby 29:54:
Jag tycker att förslaget till trafiklösning med GC-väg utmed norra sidan av Överbyvägen är
bra. Det är också bra att breddningen till 7 meter av Överbyvägen sker på den södra delen av
Överbyvägen med hänsyn till utbyggd GC-väg.
Undertecknad äger större delen av den mark som berörs på norra sidan och ett bra stycke av
den södra sidan. Sammanlagt 15 390 kvadratmeter. De synpunkter på utställningsförslaget
som Resarö Plangrupp kommit med när det gäller breddning av väg på den södra sidan av
Överbyvägen motsätter jag mig.
Det utrymme som föreslås för Överbyvägen i planförslaget för Resarö mitt (Dp
382) framgår av gällande detaljplan nr 358 som omger Överbyvägen. Inom detta
område som föreslås som allmän plats, L-VÄG, i planförslaget för Resarö mitt, Dp
382 avses Överbyvägen finnas med körbana och gång- och cykelväg. Se även angående Överbyvägen svar under U8, yttrande från Resarö plangrupp.
I planen föreslås breddning av Överbyvägen ske på den södra sidan.
U 62. ICA- Ytterby 4:598 m fl
Som bekräftelse på vad som nämnts på våra möten förtydligar jag härmed att vi, ICA Resarö,
gör anspråk på "hörn" av prickad mark 4:597, 4:483 och 4:353 (bild bifogas).
Vi önskar också att behålla vår infart som den är idag fram tills alternativ fungerande infart
är i bruk.
Om fastighet 4:624 och 4:179 kommer i kommunens ägo gör vi anspråk på dem för eventuellt
uppförande av centrumbyggnad.
Eventuella intrång på mark där byggnad inte får uppföras dvs ”hörn” på prickmark
inom fastigheterna 4:597, 4:483 och 4:353 får prövas vid ansökan om bygglov.
Inom prickmarksområdet går underjordiska ledningar för dricksvatten, spillvatten,
tele samt el.
Det är inte aktuellt för kommunen att köpa in fastigheterna Ytterby 4:624 och
4:179.
U 73. Fastighetsägare till Ytterby 4:298:
l. Min väg in till min tomt från Krokvägen är ritad 3 m fel mot norr i detaljplaneförslaget,
vägen går helt och hållet nedanför min tomtgräns och 6 meter utanför den redan idag. Detta
syns klart och tydligt i mitt bygglov för vägen.
2. Om denna väg skall användas till någon annan fastighet, så vill jag ha ersättning får kostnaderna att anlägga vägen.
3. I detaljplaneförslaget så står det att klassningen får Ytterby 4: 181 skall vara bcd, detta
tycker inte jag, jag tycker klassningen skall vara endast bostäder på den övre delen (b), på
nedre delen, nedan får min nedre tomtgräns kan den vara bcd.

224

VAXHOLMS
STAD

s. 37(47)
Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382

4. En synpunkt, när 4:181 skall exploateras skulle jag vilja köpa delen som är mot min tomt,
ca 5-7 meter pga. Min tomt är väldigt smal, samt terrängen är anpassad så sedan tidigare.
I planförslaget är infartsvägen till Ytterby 4:298 illustrerad utanför fastighetsgränsen till Ytterby 4:298. Infartsvägen anges som gemensamhetsanläggning i planförslaget. In- och utfart till Ytterby 4:181 och 4:767 kan även ske från Lillvägen. Av
köpekontraktet 1999-09-15, då kommunen köpte del av Ytterby 4:298, framgår att
fastighetsägaren till Ytterby 4:298 fick ombesörja, bekosta och underhålla med personbil körbar väg till fastigheten intill dess att detaljplan omfattande stamfastigheten Ytterby 4:298 genomförs.
Någon försäljning av del av den norra delen av Ytterby 4:181 är inte aktuell med
hänsyn till att fastigheten här är relativt smal.
Angående markanvändningen D se svar under U 23, yttrande från fastighetsägare
till Ytterby 4:188.
U 74. Fastighetsägare till Ytterby 4:216 och Överby 28:1:
Det vore bedrövligt om det första vi möts av när vi kommer in på öns mitt skulle vara en parkeringsplats. Rusningstrafiken till skolan är redan nu katastrof och det är mycket tack vare de
frivilliga vid övergångsställena på morgonen som gör att det fungerar. Hur kommer det sig
att en kommun som Vaxholm inte lägger mer vikt vid skönhet och säkerhetstänkande nu när vi
expanderar så otroligt? Vi tycker absolut att Resarös föreningsliv ska samarbeta med Vaxholms stad i den exploatering som måste ske för att våra barn ska kunna fortsätta bo i kommunen MEN vi är oxå väldigt måna om att hålla den historia som finns och den natur som är
oss givna.
Kan vi inte jobba tillsammans?
Kan ni inte fråga efter idéer hos oss? Vi har både arkitekter och konstnärer på ön för att sedan samarbeta med stadsarkitekten? Med förhoppning hoppas jag att detta mottages utan
suckar.
I förslaget till detaljplan för Resarö mitt (DP 382) möjliggörs utbyggnad av trafiklösningen med cirkulationsplats som grundas på flera utredningar för att uppnå trafiksäkerhet i området. De parkeringsplatser som föreslås i planen finns redan idag
vid kapellet, ICA-butiken och mittemot skolan vid Resarövägen.
Se även svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.
U 77. Fastighetsägare till Ytterby 4:183:
En utredning bör göras av trafiksituationen/infrastrukturen runt Resarö Mitt. Ett förslag är
att dra en väg bakom Resarö skola d.v.s från Överbyvägen upp mot Löjvik. Detta skulle
minska belastningen runt ICA och göra det möjligt för föräldrar att lämna barnen från ovansidan av skolområdet. Detta är ett sätt att sprida trafikflödet.
Enligt nuvarande utställningsförslag kommer trafiksituationen runt ICA bli värre (sämre) än
vad som är fallet i dag samt störa omkringliggande fastigheter. Med tanke på den planerade
byggnationen kommer biltrafiken utökas och detta är också ett skäl till att ha alternativa
vägar.
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I förslaget till detaljplan för Resarö mitt (DP 382) möjliggörs utbyggnad av trafiklösningen med cirkulationsplats som grundas på flera utredningar för att uppnå trafiksäkerhet i området. En ny väg bakom skolan enbart för norra Resarös behov är
inte aktuell. En sådan ny väg har dock diskuterats och kommer att finnas med i diskussioner kring utvecklingen av Killingområdet.
Se även svar under U 8 och U10, yttrande från Resarö plangrupp respektive Resarö
vägförening.
U 81. Fastighetsägare till Ytterby 4:637:
Vi hoppas förstås också att ni tar hänsyn till dessa infallsvinklar som kommer in från de boende på ön. Ett exempel skickas med på hur de boende på Dalarö bidragit till att bevara skärgärdskaraktären när ön exploateras. Bilder med beskrivningar bifogas om Dalarö strand.
Synpunkter på planen
1. Bevara ett lantligt intryck
Förslaget till detaljplan anger inte hur intrycket av Resarös infart och centrala kärna kan bevara sin skärgårdskaraktär. Striktare krav på utformning av byggnader samt skisser på de
byggnader som kommunen planerar att uppföra i "centrum" bör inkluderas i planförslaget innan detaljplanen fastställs.
Det bör anges vilka träd som ska bevaras och krav ställas i detaljplanen på att de äldre träden
ska finnas kvar. Småskaliga byggnader bör uppföras även i centrum runt skolan och affären.
Vi känner därför stor oro för den höga nockhöjden på byggnaden bakom kapellet och byggnaderna för vård och omsorg bakom lCA. En så hög byggnad som12 m tar bort kvällssolen.
2. Cykelvägen bör omges av träd. Vi ser mycket positivt på förslaget att inrätta en cykelväg
utmed Resarövägen och Överbyvägen. Träd bör lämnas mellan den nya cykelvägen och vägen
så att den blir trevlig att nyttja. Cykelvägen vid östra Kullön är ett bra exempel. Nu när exploatering sker försvinner lite den gröna tunnel som varit så fantastisk att cykla igenom.
3. Ange striktare krav på arkitektur och utformning av ny byggelse Vid utformning av nya
bostadsområden bör kommunen tydliggöra riktlinjer för de byggbolag som ska exploatera
marken. Annars finns risk för att enbart likriktad bebyggelse uppförs av rent kommersiella
skäl. Ett varierat byggnadssätt bör eftersträvas med skärgårdsinspirerad bebyggelse i likhet
med den gamla delen av centrala Vaxholm. Färg- och materialval ska tydligt styras upp mot
exploatören som köper mark eller får uppdraget att bygga på kommunens mark. Kommunen
bör reglera bebyggelsen så att den ger ett småskaligt och varierat intryck. Krav bör ställas på
träfasader och fönster med spröjs. Blandad bebyggelse i olika färger, verandor i trä, plåttak
mm bidrar till att skärgårdskänslan bevaras. Glasbalkonger och putsade fasader bör undvikas.
Gatlyktor bör införas som ger centrum en lantligare karaktär än lyktstolpar som idag finns utmed cykelvägen vid Engarn. Norrtälje kommun har satsat mycket på trevlig belysning.
Hyreshus eller seniorbostäder kan med fördel uppföras som större villor med flera lägenheter
i. Som exempel: Dalarös vänner har tagit fram alternativförslag för området Lyngåsa och Dalarö Strand som Haninge kommun delvis har antagit. Detta är ett bra exempel på hur varsam
exploatering av en skärgårdsö kan ske med ny blandad bebyggelse i trä.
4. Rondellens utformning ska kännas naturlig
Vi är positiva till en rondell i Ytterby för att öka trafiksäkerheten. De ser gärna att en skiss
togs fram av kommunen så att själva visionen för centrum tydliggörs bättre. Vi skulle vilja att
rondellen blir naturligt utformad med t ex gatsten som kanter och träd i mitten, så att den inte
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känns för "anlagd". Resarö Mitt får inte bli en förort med alltför mycket asfalt och betong. Då
förstör vi den vackra och charmiga miljön på Resarö som alla här gillar. Snälla! Lyssna på
kommuninvånarna och de boende på ön innan ni antar denna detaljplan. Låt vårt engagemang för Resarös framtida utveckling användas till något konstruktivt för att utveckla kommunen till ett "best practise" för hållbar tillväxt.
Förslaget till detaljplan möjliggör utbyggnad av ny bebyggelse i Resarö mitt. Utformning av bebyggelsen bestäms till storlek, höjd och material genom planbestämmelser. Storlek bestäms av planbestämmelse om utnyttjandegrad. Höjden bestäms av planbestämmelsen f1 där nockhöjden 9,5 meter anges för samtliga byggnader utom där högsta nockhöjd anges. Det senare gäller fastigheten Ytterby 4:174
där nockhöjden 12 m anges och fastigheterna med ICA-butiken där 9,5 m anges.
Nockhöjden 9,5 m möjliggör tvåvåningshus och 12 m trevåningshus. Material bestäms av planbestämmelse om trä- eller putsfasader.
Fortsättningen av gång- och cykelvägen längs Överbyvägen föreslås avskiljas från
vägens körbana med en grönremsa för att kunna erhålla och behålla vegetation utmed vägen.
Planområdet för Resarö mitt har en central placering, där finns olika servicefunktioner som skola, förskola och matvarubutik. Karaktärsdrag i området är varierad
placering av huvudbyggnaden på tomten, att mindre tomter och tätare bebyggelse
förekommer. Variation medför även att det föreslås annan användning än bostäder.
Området för Resarö mitt ingår inte bland de områden som klassificeras som kulturhistoriska miljöer. Det innebär att kulturhistorisk värdefull bebyggelse saknas inom
området vad gäller bostadsbebyggelse.
Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyggelse
bl a mindre flerfamiljshus inom det område som föreslås för bostäder väster om
skolan. Vaxholms stad avser att genom markanvisning genomföra utbyggnad av
bostäder på kommunal mark inom planområdet. I program för markanvisningen
anges förutsättningar för och krav på utformning av bebyggelsen.
Den i planen föreslagna trafiklösningen för Resarö mitt illustreras på plankartan.
Planbeskrivningen kompletteras med ritning över denna trafiklösning under rubriken ”Trafik”. Närmare utformning får studeras i samband med detaljprojekteringen
av trafikplatsen.
Se i övrigt svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.
U 82. Fastighetsägare till Ytterby 4:796:
Det är glädjande att stadsbyggnadsförvaltningen har fört in många synpunkter som framkom
på det samrådsmöte som skedde i Resarö skola i september 2013 i förslaget om detaljplanen
för Resarö mitt (dp 382).
Varsam exploatering
Resarö kännetecknas av sin småskaliga skärgårdskaraktär och natur. Exploateringen bör
därför ske så varsamt som möjligt. Likartad och alltför tät bebyggelse bör undvikas.
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Bebyggelsen väster om skoltomten behöver därför begränsas till högst 20-25 stycken fastigheter. Alternativt begränsas antalet bostäder till flerfamiljshus i två plan men med ett maximalt antal lägenheter om 30 stycken. Den maximala bygghöjden på fastigheten 4:174 ska inte
dominera det visuella intrycket vid Resarö mitt. Därmed bör bygghöjden vara förenlig med
övriga byggnader omkring Resarö dvs en maximal bygghöjd på 9,5 meter.
Resarövägen fram till rondellen
Resarövägen från Löjvik fram till rondellen utgör infarten till Resarö Mitt. Området behöver
därför lyftas fram med växtlighet, ljussättning och eventuell utsmyckning som gör det
välkomnande att anlända till ön.
Transportväg till skolan
I planförslaget från samrådet föreslogs en transportväg för leveranser till skolan direkt
över gång- och cykelvägen (motsvarar nuvarande GC-väg), vilken var direkt trafikfarlig. Vid
samrådsmötet i september 2013 hade kommunen ritat in en ny transportväg från södra delen
av skoltomten, nedanför tomtens södra bergssluttning via fotbollsplanen och bakom skolan till
köket. I föreslagen plankarta har ingen transportväg ritats in, men i informationen om planutställningen finns en möjlig sträckning från södra delen av skoltomten. En sådan vägsträckning
reducerar kraftigt möjligheterna för skolbarnen att utnyttja skogspartiet. Den långa vägsträckningen skulle även bli onödigt dyr eftersom det finns alternativa vägsträckningar. Ett alternativ är att den dras via Överbyvägen t ex mellan fastigheten 4:174 och 4:175 eller från den nya
vägen väster om skoltomten. Denna vägsträckning gör att trafiken genom rondellen till Överbyvägen ökar något, men fördelarna med barnens tillgång till skogspartiet talar kraftigt för
detta alternativ. Varutransporter mellan cirka 7.50-8.15 bör undvikas, då mycket trafik är koncentrerad kring skolområdet i samband med lämning av barn till förskola och skola.
Avsläppsområde/busshållplats
Det är viktigt att Vaxholms stad underlättar för pendling till arbetet. Många föräldrar åker
delar/hela vägen med bil till sitt arbete och kombinerar detta med att släppa av sina skolbarn
vid Resarö skola. Det behövs därför ett enkelt sätt att lämna av större skolbarn med bil såsom
ett avsläppsområde på Resarövägen bredvid föreslagen GC-väg. Samtidigt minskar detta behovet av parkeringsplatser omkring skolområdet främst mellan cirka kl 7.50-8.15. En utredning behovs dock för hur trafiken tekniskt sett ska kunna lösas gällande avsläppsområde, planerad busshållplats och trafiksäkerhet.
Barnperspektiv
Vid planeringen av byggnationer på och intill skoltomten och fastigheter som också har
beteckningen "S" samt trafiklösningar behövs att ett barnperspektiv tas med i arbetet.
Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyggelse
bl a småhus och mindre flerfamiljshus inom det område som föreslås för bostäder
väster om skoltomten. Antalet bostäder som föreslås inom området bedöms inte innebära alltför tät bebyggelse med hänsyn till områdets areal. I planförslaget anges
planbestämmelser som reglerar utformningen av ny bebyggelse vad gäller storlek,
höjd, fasadmaterial, takutformning och placering. Förslag till miljöprogram från år
1992 ligger till grund för utformning av planbestämmelserna. Angående svar om
utformning av ny bebyggelse samt kapellet se även svar under U8, yttrande från
Resarö plangrupp.
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Den i planen föreslagna trafiklösningen för Resarö mitt illustreras på plankartan.
Planbeskrivningen kompletteras med ritning över denna trafiklösning under rubriken ”Trafik”. Närmare utformning får studeras i samband med detaljprojekteringen
av trafikplatsen. Se även svar under U10, yttrande från Resarö vägförening.
I planbeskrivningen anges att tillfart för varutransporter till Resarö skola föreslås
ske från Överbyvägen via den nya vägen till de föreslagna bostäderna nordväst om
Resarö skola. Angående transportväg till skolan se även svar under U 8, yttrande
från Resarö plangrupp.
I aktuellt planförslag för Resarö mitt möjliggörs utbyggnad av trafiklösningen med
cirkulationsplats, vilket grundas på flera utredningar för att uppnå trafiksäkerhet i
området. I planförslaget anges att busshållplats och avlämningsficka för lämning
och hämtning av skolbarn föreslås vid Resarövägen utanför Resarö skola. Se även
svar under U8 och U10, yttrande från Resarö plangrupp respektive Resarö vägförening.
Barnperspektiv kommer att finnas med i det fortsatta arbetet bl a med byggnationer kring skoltomten och på fastigheter där markanvändningen, S, skolverksamhet föreslås samt vid projektering och utbyggnad av trafiklösningen för Resarö mitt.
U103. Fastighetsägare till Ytterby 4:171:
Yttrande 1
Yttrande kan enligt handläggaren lämnas som mail. Är utomlands och åter i Sverige den 4
april. Alternativ att göra en anmälan om yttrande och sedan komplettera.
Synpunkter på planförslaget ska senast under utställningstiden ha inkommit till
stadsbyggnadsförvaltningen, vilket framgår av utskickat brev med information om
utställning. Synpunkter ska framföras skriftligt och kan skickas per post eller email.
Utställningstiden för planförslaget var mellan 3 mars t o m 31 mars 2014.
Yttrande 2
Varje dag sker i olika förortsområden begränsningar för motorfordon. Det vanligaste är att
gång- och cykeltrafik prioriteras genom minskning av körbana för bilar och farthinder. På ön
Resarö med ambitionen småskalig skärgårdsmiljö, där varje boende betalar tusentals kr för
att få behålla och inte exploatera vägnätet, föreslår kommunen en breddning av den redan
bredaste vägen. Dvs man tycks vara helt ovetande vilka värderingar och prioriteringar som
gäller och kör helt över de boendes önskemål. Den aktuella raksträckan som utgår från Resarö
Mitt har inbjudit till fortkörning och ett antal åtgärder har gjorts för att stoppa farten. Är det
bussbolaget som ska styra vår boendemiljö? Förslaget att alla bussar ska gå till Överby för
att slippa vändplats i Resarö Mitt är inte utvärderat….
Om man gör denna mycket miljömässiga försämring måste man åtminstone göra en trafikteknisk- och konsekvensanalys. Hela förslaget med att leda den ökande genomgångstrafiken in
en knutpunkt med skola, butik, kyrka och byggnadsföretag är otroligt amatörmässigt……
1. Bredda inte vägen.
2. Led inte in ökad busstrafik utan ett underlag. Det räcker inte med en spekulation om minskad biltrafik.
3. Gör en väg för genomfartstrafiken från korsningen vid Överbyslingan,bakom skolan mot
Storäng och Engarn.
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I aktuellt planförslag för Resarö mitt möjliggörs utbyggnad av trafiklösningen med
cirkulationsplats, vilket grundas på flera utredningar för att uppnå trafiksäkerhet i
området. Se även svar under U8 och U10, yttrande från Resarö plangrupp respektive Resarö vägförening.
Planförslaget möjliggör breddning av Överbyvägen till 7,0 meter.
Busstrafik går redan idag längs Överbyvägen. Ökad busstrafik leds inte in utan
busstrafik möjliggörs till god standard enligt de riktlinjer som trafikförvaltningen
har för körbanebredd.
En ny väg bakom skolan enbart för norra Resarös behov är inte aktuell. En sådan
ny väg har dock diskuterats och kommer att finnas med i diskussioner om utvecklingen av Killingområdet i framtiden.
Yttrande nr 3
Under mer än 10 år har planering av Resarö Mitt skapat vrede och misstro på grund av politikernas dubbelspel att dels säga ja till en bibehållen småskalig skärgårdsmiljö, dels föreslå
en förortsmiljö med förtätning och främmande byggnader.....Var finns förslag från arkitekter
med erfarenheter från Trosa, Sandhamn, Västkusten eller alla vattennära, småskaliga samhällen som växer fram i Europa?
Här saknas politiker med perspektiv och en stadsarkitekt som kan stå emot och som borde ha
förmedlat alla de fantastiska utvecklingsmöjligheter som nu sakta glider ifrån Vaxholm.
I Vaxholm tror man fortfarande att förtätning är att bygga på höjden eller att fylla en äng
som t ex i Lilläng med likadana små tomter och småhus…..I dag efterfrågas smågränder med
balkonger och kanaler, integrerat båtliv, estetisk design, caféer och social, lokal närvaro utan
avstånd och behov av transportmedel. Så skulle man kunna förtäta och samtidigt få en bättre
ekonomi för kommunen! Vaxholm håller på att spela bort möjligheterna att upplevas som
skärgårdsstad…..
1. Antagandet bör uppskjutas till efter valet, då Resarö Mitt kommer att bli en valfråga.
2. Samrådet bör ogiltigförklaras, dels på grund av lokalvalet som inte gjorde en dialog möjlig, dels på grund av att den ”fete a compli”-presentation som gjordes strider mot lagens intentioner om samråd.
3. Olagliga ingrepp på fastigheter rättas.
I samband med bygget av barackförskolan vid Överbyvägen gjordes en infart över mark- en
7:141 utan tillstånd av markägaren. Om detta inte omedelbart regleras stoppas infarten till
skolan den 1 juni. Kommunen kommer även att anmälas för olaga intrång.
4. En trafikteknisk utredning måste genomföras innan beslut om detaljplanen. Att leda ut hela
busstrafiken till Överby leder till kostnadsökningar och för boende längs vägen miljöförsämringar. Var är vinsterna? KRÄVER BEVIS.
5. Ett räcke bör omedelbart uppföras på Överbyvägen vid förskolan längs med cykelbanan.
Många sneddar över vägen och ibland ramlar barn ut i körbanan på grund av kanten mot
vägen.
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Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyggelse
bl a småhus och mindre flerfamiljshus inom det område som föreslås för bostäder
väster om skolan. Vaxholms stad avser att genom markanvisning genomföra utbyggnad av bostäder på kommunal mark inom planområdet. I program för markanvisningen anges förutsättningar för och krav på utformning av bebyggelsen. En tätare bebyggelse innebär högre utnyttjandegrad än vad som föreslås i planförslaget.
Samråd för förslaget till detaljplan för Resarö mitt hölls under tiden 18 maj –
7 augusti 2009. Samrådsmöte var den 8 juni år 2009. Mötet den 24 september 2013
handlade om informationsmöte för förslag till detaljplan för Resarö mitt, Dp 382.
Vägmarken för Överbyvägen är sedan tidigare ianspråktagen med vägrätt enligt
väglagen med staten (trafikverket) som väghållare. Delar av fastigheter längs Överbyvägen nyttjas redan idag genom vägrätt för allmän väg bl a del av fastigheten Ytterby 4:131. Fastighetsgränserna ändras inte vid vägrätt utan fastigheterna är oförändrade till sin omfattning. Vägrätt innebär rättighet för väghållaren att utan hinder
använda annans mark för allmän väg. Infart till fastigheten Ytterby 4:172 sker från
Överbyvägen.
Trafiklösningen med cirkulationsplats och placering av busshållplatser har studerats
i samband med flera olika trafiktekniska utredningar. All busstrafik leds inte ut till
Överby men däremot möjliggör planförslaget att detta kan ske. Se i övrigt svar under U 8 resp U 10, yttrande från Resarö plangrupp respektive Resarö vägförening.
Frågan om räcke längs Överbyvägen vid Överbyskolan regleras inte i samband
med planförslaget för Resarö mitt.
Underrättelse efter utställningen
Revideringar efter utställningen föreslås. Berörda fastighetsägare, 2 st, har genom brev underrättats om föreslagna revideringar efter utställningen och har fått en möjlighet att yttra sig
över dem. Ändringarna är:
 Byggrätten ändras för fastigheten Ytterby 4:174 från e6 till beteckningen e7, största
sammanlagda byggnadsarea i kvm är 40% av fastighetens areal.
 Markanvändningen kompletteras för området med tillfartsvägen från Överbyvägen till
de nya bostäderna, B. Markanvändningen kompletteras med CDS till BCDS och området utökas något samt kompletteras med beteckningen, g, marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.
Inkomna yttranden i samband med underrättelse
U 104. Fastighetsägare till Ytterby 4:175 (Vaxholms församling):
Ingen erinran.
U 105. Fastighetsägare till Ytterby 4:173:
I yttrandet under underrättelsen framförs liknande synpunkter som i yttrandet under utställningen, se U26. Sammanfattningsvis innebär detaljplanen med tillhörande handlingar att
den verksamhet som bedrivs på Fastigheten, genom de bestämmelser som intagits, kan
komma att tvingas lägga ner ………. Det finns anledning erinra om att dessa bestämmelser
står i direkt strid med Måldokumentets övergripande syfte att främja ett bra företagsklimat i
Vaxholms stad. På grund av det anförda vore det uppenbart oskäligt att genomföra Planförslaget och Deländringen i här berörda delar. Som förslag till lösning anges följande.
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lanspråktagande av mark
Vaxholms stad har erbjudit byte av mark, som avses bli allmän plats, mot mark ("Nya tomten") belägen västerut, längs Överbyvägen och angränsande mot Naturområdet. Ett sådant
byte kan godtas, under förutsättning att följande förutsättningar beaktas respektive gäller.
Inledningsvis den tilltänkta allmänna platsmarken utgör cirka 540 kvm, att Fastighetens del
söder om Överbyvägen utgör cirka 1 300 kvm och att mellanliggande vägområde utgör cirka
240 kvm, totalt cirka 2 080 kvm. För verksamheten nyttjas för närvarande cirka 2 000 kvm.
Utav äldre väghandlingar kan utläsas att lösenersättning till berörda fastighetsägare lämnats
för en vägbredd av 5 meter.
Nya tomten bör omfatta cirka 2 000 kvm och kunna nyttjas för småindustri, centrum och bostäder, dvs åsättas beteckningen JCB. Om detta byte kan äga rum, är Hultberg beredd att
dels godkänna Planförslaget, dels medge Deländringen, dels avstå från tillkommande ersättning för vägbreddning, och dels avveckla verksamheten på Fastigheten inom två år.
Allt under förutsättning att Vaxholms stad dels övertar den inbytta marken i befintligt skick,
dels medger ändring i Planförslaget av Fastighetens nyttjande till bostäder, centrum,
vård, skola och förskola, dvs beteckningen BCDS. Dels medger samma utnyttjandegrad för
Fastigheten som för Ytterby 4:174, dvs att byggrätten är 40% av Fastighetens landareal.
Ekonomiska villkor för ett markbyte m m, följande bör beaktas:
Enligt besked från av staden anlitad sakkunnig är grundförhållandena på Nya tomten så undermåliga att en grundförstärkning krävs för att kunna nyttjas för såväl upplag, transporter
som nybyggnad. Kostnaden för pålning bedöms uppgå till 400 kr/kvm, dvs ca 800 000 kr.
För Hultberg skulle, när verksamheten avvecklas på Fastigheten, en fullt fungerande byggnad
med tillhörande VA och för verksamheten nödvändig oljeavskiljning, skrotas och en ny byggnad betydligt mindre i storlek med anläggningar anläggas. Vidare måste uppföras ett industristängsel runt Nya tomten. Nya tomten behöver avvattnas och dräneras med avledning till naturområdet på ett acceptabelt vis. Kostnaderna för allt detta är svåra att bedöma, men kommer med all sannolikhet att vara betydande.
Ett byte av mark bör med hänsyn härtill ske utan att Vaxholms stad betingar sig en mellangift
för den större arealen på Nya tomten eller avgift för inkoppling till VA-nätet.
Fastigheten Ytterby 4:173 har en total areal av 2003 kvm enligt fastighetsinformationsregistret (FIR). Av denna areal utgör ca 784 kvm allmän platsmark för L-väg i
planförslaget, varav ca 268 kvm ligger norr om Överbyvägen och används som
upplag mm. Den del av fastigheten, som ligger söder om Överbyvägen, som utnyttjas för verksamheten utgör ca 1227 kvm.
Angående lösenersättning så redovisas på tvärsektioner för Överbyvägen i arbetsplanen, från 1936, förutom körbana för vägen även diken och slänter. Av genomförandebeskrivningen framgår att ersättningen för de fastighetsägare vars fastigheter
till del läggs ut som vägområde bestäms i samband med lantmäteriförrättning enligt reglerna i expropriationslagen, ExpL.
Den del som Hultberg anger som intressant för markbyte är del av fastigheten
4:594, som ligger söder om Överbyvägen och betecknas med BC, bostäder och
centrum på plankartan. Efter utställningen av planförslaget för Resarö mitt har det
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framkommit i ett sent skede att markförhållandena i denna del av planområdet kräver speciella åtgärder vad gäller grundläggningen. Med dagens teknik går det att
bebygga marken men kostnaderna för grundläggning kommer att bli exceptionellt
höga bl a med hänsyn till den utnyttjandegrad som föreslås i planen. Planförslaget
avses antas av kommunfullmäktige den 23 juni 2014. Förslagsvis undantas den berörda marken, delar av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och 4:601, från antagande. I ett senare skede får planläggning av dessa delar återupptas.
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 avvägning mellan olika intressen. Efter utställningen har planförslaget
reviderats. Underrättelse har sänts till berörda fastighetsägare. Det föreslås i övrigt inte någon väsentlig ändring av planförslaget utan endast ändringar och kompletteringar som inte
påverkar detaljplanens innebörd.
Efter utställningen har följande ändringar utförts av planförslaget:
Plankarta
 Markanvändningen kompletteras för området med tillfartsvägen från Överbyvägen till
de nya bostäderna, B. Markanvändningen kompletteras med CDS till BCDS och området utökas något samt kompletteras med beteckningen, g, marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.
 Byggrätten ändras för fastigheten Ytterby 4:174 från e6 till beteckningen e7, största
sammanlagda byggnadsarea i kvm är 40% av fastighetens areal.
 Planbestämmelsen, m1, verksamheten får inte vara störande eller utgöra risk för omgivningen. Ekvivalent och maximal ljudnivå får inte överstiga utomhusriktvärden för
externt industribuller vid fastighetsgräns tas bort.
 Planbestämmelsen, z, marken ska vara tillgänglig för slänt tas bort vid befintlig gångoch cykelväg för Ytterby 4:411 och 4:434.
Planbeskrivning
 Under ”Bebyggelseområden” kompletteras med uppgifter om kapellet som kyrkligt
kulturminne.
 Under ”Bebyggelseområden” ändras byggrätten för fastigheten Ytterby 4:174 från e6
till beteckningen e7, största sammanlagda byggnadsarea i kvm är 40% av fastighetens
areal.
 Under ”Trafik” kompletteras med ritning över trafiklösningen utförd av MarkTema
AB samt uppgifter om olika trafikutredningar som utförts under planprocessen.
 Under ”Trafik” kompletteras och ändras uppgifter angående tillfarter till fastigheter
(kapellet och skolan).
 Under ”Dagvatten” kompletteras med karta över avrinningsområden och flödesvägar
inom planområdet
 Under ”Mark och vegetation” kompletteras med uppgifter om träd och vegetation.
 Under ”Geoteknik” kompletteras med uppgifter om utredningen om geoteknik som
utförts av Tyréns AB.
Genomförandebeskrivning
 Ett nytt avsnitt införs ”Avtal och överenskommelser” bl a angående föravtal med Trafikverket.
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Under ”Gemensamhetsanläggning” kompletteras med uppgifter om tillfart till nya bostäder och skolan.
Under ”Väg” kompletteras med uppgifter om olika trafikutredningar som utförts under planprocessen.
Under ”Geoteknik” kompletteras med uppgifter om utredningen om geoteknik som
utförts av Tyréns AB.




Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras i enlighet med föreslagna ändringar av
plankartan. I övrigt har endast redaktionella ändringar av planförslaget genomförts.

Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S), församrådsskedet (FS) 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 antagande att informeras om möjligheten att överklaga beslutet:



































Fastighetsägare till Ytterby 4:62 (S)
Fastighetsägare till Ytterby 4:64 (FS)
Fastighetsägare till Ytterby 4:69 (FS), (S)
Fastighetsägare till Ytterby 4:171 (FS), (S), (U)
Fastighetsägare till Ytterby 4:173 (FS), (U)
Fastighetsägare till Ytterby 4:179 (FS), (S)
Fastighetsägare till Ytterby 4:183 (FS), (S), (U)
Fastighetsägare till Ytterby 4:184 (P), (FS)
Fastighetsägare till Ytterby 4:186 (U)
Fastighetsägare till Ytterby 4:188 (U)
Fastighetsägare till Ytterby 4:297 (FS)
Fastighetsägare till Ytterby 4:298 (U)
Fastighetsägare till Ytterby 4:411 (FS), (S), (U)
Fastighetsägare till Ytterby 4:434 (S), (FS)
Fastighetsägare till Ytterby 4:483 (U)
Fastighetsägare till Ytterby 4:591 (FS)
Fastighetsägare till Ytterby 4:597 (U)
Fastighetsägare till Ytterby 4:598 (U)
Fastighetsägare till Ytterby 4:624 (FS), (S)
Fastighetsägare till Ytterby 4:670 (U)
Fastighetsägare till Ytterby 4:701 (S), (U)
Fastighetsägare till Ytterby 4:730 (U)
Fastighetsägare till Ytterby 4:745 (FS)
Fastighetsägare till Ytterby 4:766 (FS)
Fastighetsägare till Överby 6:2 (FS)
Fastighetsägare till Överby 29:40,29:49 (P), (FS),(S), (U)
Fastighetsägare till Överby 29:51 (U)
Fastighetsägare till Överby 29:54 (P), (FS)
ICA Resarö (FS), (S), (U)
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Stärkt samordning kring infrastruktursatsningar i Stockholms län
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott noterar informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning
Under sommaren 2020 startade den infrastrukturplanering som kommer att ligga till grund för
ekonomiska ramar och prioriterade åtgärder och objekt i kommande nationella och regionala
transportplaner. Samordning och förankring mellan regionen och länets kommuner i
infrastrukturplaneringen är av stor betydelse eftersom Region Stockholm ansvarar för länsplan, beslutar
om den storregionala systemanalysen samt gör inspel till den nationella planen. Det är därför av yttersta
vikt att processer för framtagandet av länsplan, nationell plan och storregional systemanalys är
transparenta, förutsägbara och förankrade.
Kommunerna i Stockholms län anser att det finns stora behov av nya infrastrukturinvesteringar och
utveckling av transportsystemet men är medvetna om att resurserna inte räcker till allt. Det finns också
en gemensam klimatutmaning där transportsystemet spelar en viktig roll. Med detta som utgångspunkt
blir det allt viktigare med samordning och gemensamma prioriteringar mellan kommunerna. Demografi,
ekonomi och arbetsmarknad utvecklas starkt i Stockholms län och det behövs en ökad tilldelning av
resurser till transportsystemet som motsvarar länets betydelse för den ekonomiska utvecklingen.
Det finns också skäl att stärka den ekonomiska utvecklingen och arbetsmarknaden genom att göra
större satsningar på infrastrukturen. Om BNP faller så utgör infrastrukturinvesteringar ett viktigt
instrument för att dämpa effekterna på arbetsmarknaden. En ökad tilldelning i länsplanen skulle stärka
konjunkturen i Sveriges tillväxtmotor. 25 av 26 kommuner i Stockholms län har enats om denna
gemensamma inriktning och prioritering för infrastruktur, resor och transporter som är viktigast för
kommunernas framtida utveckling. Viktigast är att kommunerna och Region Stockholm arbetar
gemensamt för att öka den ekonomiska tilldelningen i länsplan och nationell plan.
Sammanställt, se bilaga, positionspapper kommer att ligga till grund för olika aktiviteter. Dels kommer
det utgöra grund för kommande remissvar, både från Storsthlms sida och som underlag för respektive
kommun, så att vi kan visa enighet i länet. Dels kommer det att överlämnas till Region Stockholm och
staten. Storsthlm ser också på andra aktiviteter t ex i form av potentiell gemensam debattartikel.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57
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Webb: www.vaxholm.se
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Stärkt samordning för prioriterade
infrastruktursatsningar i Stockholms län
Inledning
Under sommaren 2020 startade den infrastrukturplanering som kommer att
ligga till grund för ekonomiska ramar och prioriterade åtgärder och objekt i
kommande nationella och regionala transportplaner. Samordning och
förankring mellan regionen och länets kommuner i infrastrukturplaneringen är
av stor betydelse eftersom Region Stockholm ansvarar för länsplan, beslutar om
den storregionala systemanalysen samt gör inspel till den nationella planen. Det
är därför av yttersta vikt att processer för framtagandet av länsplan, nationell
plan och storregional systemanalys är transparenta, förutsägbara och
förankrade.
Kommunerna i Stockholms län anser att det finns stora behov av nya
infrastrukturinvesteringar och utveckling av transportsystemet men är
medvetna om att resurserna inte räcker till allt. Det finns också en gemensam
klimatutmaning där transportsystemet spelar en viktig roll. Med detta som
utgångspunkt blir det allt viktigare med samordning och gemensamma
prioriteringar mellan kommunerna. Demografi, ekonomi och arbetsmarknad
utvecklas starkt i Stockholms län och det behövs en ökad tilldelning av resurser
till transportsystemet som motsvarar länets betydelse för den ekonomiska
utvecklingen.
Det finns också skäl att stärka den ekonomiska utvecklingen och
arbetsmarknaden genom att göra större satsningar på infrastrukturen. Om BNP
faller så utgör infrastrukturinvesteringar ett viktigt instrument för att dämpa
effekterna på arbetsmarknaden. En ökad tilldelning i länsplanen skulle stärka
konjunkturen i Sveriges tillväxtmotor. Samtliga 26 kommuner i Stockholms län
har enats om denna gemensamma inriktning och prioritering för infrastruktur,
resor och transporter som är viktigast för kommunernas framtida utveckling.
Viktigast är att kommunerna och Region Stockholm arbetar gemensamt för att
öka den ekonomiska tilldelningen i länsplan och nationell plan.

Möjligheter och utmaningar med infrastrukturen i Stockholms län
Stockholmskommunerna fungerar som hela landets tillväxtmotor med en
ekonomi som är avgörande för hela landet. Stockholms län står för ca 32
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procent av hela Sveriges BNP och hälften av statens intäkter. Goda
kommunikationer är ett krav för att Stockholms län ska fungera som en god
livsmiljö för människor och vara en attraktiv region för företag och andra
verksamheter. Stockholms län har stora behov av såväl nyinvesteringar som
förbättrat underhåll för att utvecklas i takt med andra storstadsområden i vår
omvärld. Skattebetalare och näringsliv är beroende av att stat, region och
kommuner löser denna uppgift. Länet och Sverige har inte råd med
kapacitetsbrister och dåligt fungerande transportsystem.
Planeringen av infrastrukturen behöver i större utsträckning utgå från
kommunernas bedömningar av medborgarnas och näringslivets behov av
kommunikationer och transporter. Utbyggnaden av pendlingsmöjligheter,
godstransporter och fritidsresor behöver utvecklas samordnat och strategiskt.
Infrastrukturplaneringen måste också hänga ihop med bostadsbyggandet. Här
finns eftersatta behov för att klara god framkomlighet och rimliga restider i
både befintliga och planerade bostadsområden och det måste få stort
genomslag i både länsplan och nationell plan.
Det krävs ökade ansträngningar för att stärka delaktigheten och förankringen
av regionala mål, planer och prioriteringar. Genom stark förankring tydliggörs
vägval, mål och prioriteringar så att infrastruktursatsningarna i Stockholms län
bidrar till regional utveckling.
Omställningen till ett mer hållbart transportsystem förutsätter en kombination
av satsningar på ny infrastruktur, cykel- och kollektivtrafik, båttrafik och
åtgärder för mobility management. Satsningarna behövs för att förändra
beteenden och transportval mot ökad hållbarhet. Befintlig infrastruktur
behöver användas mer effektivt. Satsningar på ny infrastruktur behövs för att
stärka tillgängligheten. Stockholms län behöver bindas samman med ett
attraktivt och robust system för kollektivtrafik.
Standarden på länets vägnät behöver utvecklas så att hela Stockholmsregionen
kan vara livskraftig. I de delar av länet där t ex kollektivtrafik och elektrifiering
har svårt att räcka till behöver vägnätet förbättras så att människor kan ta sig
till och från sin bostad med bil.
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Prioriterade infrastruktursatsningar för tillväxt och hållbar
utveckling
Tilldelning och finansiella ramar
Utifrån länets stora behov av resor och transporter så måste de statliga
investeringarna i regionens infrastruktur öka och ramarna i länsplanen
höjas. Detta gäller både namngivna objekt, tilldelning i åtgärdsområden och
potter i nationell plan samt ökad ram till regionen i länsplanen.
I vårt växande län ställs stora krav på infrastrukturens fortsatta utveckling samt
drift och underhåll. Idag finns brister i vägar, järnvägar och flyg som dagligen
påverkar människor och näringsliv negativt genom trängsel, störningar och
förseningar. Möjligheten till hållbara resor och transporter behöver öka genom
satsningar på ny teknik, elektrifiering, kollektivtrafik och cykel.
Kommunerna och Region Stockholm har ett gemensamt intresse i att öka
tilldelningen till länet. Den ekonomiska ramen måste stå i proportion till länets
storlek avseende ekonomi och befolkning. Kommunerna i länet och landet som
helhet kommer att drabbas hårt av att Stockholms läns andel av nyinvesteringar
i den senaste nationella planen minskat från 20 till 17 procent. Det drabbar
också de följdinvesteringar som är nödvändiga för att optimera
transportsystemet. När det totala anslaget till de 21 regionala länsplanerna ökar
med 5 procent i snitt och Stockholms län endast med 3,5 procent, så visar det
att vi halkar efter i satsningarna på infrastrukturen. Det visar också att
aktörerna i länet behöver stärka samordningen och satsa gemensam kraft på att
öka tilldelningen så att det motsvarar de uppenbara behoven.

Behovet av ökat samarbete och dialog mellan Region Stockholm och
kommunerna i infrastrukturplaneringen
Genom samordning och dialog med kommunerna och Regionen i
länsplansprocessen och andra regionala samarbeten skapas en bred
förankring för kommande länsplan som kopplar till kommunernas planering.
Kommunerna i länet bedömer att det behövs ökade ansträngningar för att
stärka samordningen.
Region Stockholm har ett nytt uppdrag som ansvarigt organ för länsplanen i
Stockholm. Detta ger stora möjligheter att bygga upp ett nära samarbete mellan
Regionen och länets kommuner i framtagandet av länsplanen. Det kan bidra till
stora fördelar för hela regionens samlade utveckling.
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En stark regional samordning ger också Stockholms län större möjligheter i
konkurrens med landets övriga regioner när det gäller tilldelning och utrymme i
nationell plan.
Den storregionala systemanalysen 2020 är ett exempel där det finns brister i
den regionala samordningen och förankringen. Den innebär att
Stockholmsregionen får ett relativt sett mindre utrymme bland prioriterade
objekt jämfört med övriga regioner i Mälardalen. Det är också ett exempel på
process där Regionen behöver bygga upp ett tätare samarbete med länets
kommuner.

Hålla fast vid gällande planer och projekt
Det är en central och avgörande utgångspunkt att gällande nationella plan
och länsplan ligger fast. Det innebär att befintliga planer ska genomföras och
pågående projekt slutföras.
Detta krävs för att få stabilitet och framförhållning i infrastruktursystemet som
också kan anpassas till den övriga samhällsplaneringen och kommunernas
fysiska utveckling med exempelvis bostadsbyggande och följdinvesteringar i
transportsystemet. Förutsägbarheten är också viktig för näringslivet som
behöver tydlighet för att bedriva och utveckla sina verksamheter.

Stå fast vid befintliga avtal och överenskommelser
Det är av avgörande betydelse att samtliga parter som ingår avtal och
överenskommelser om medfinansiering och samarbete står fast vid och tar
ansvar för både finansiering, planering och genomförande.
Både Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen är exempel på
förhandlingar som innehåller stora kollektivtrafikprojekt och omfattande
bostadsbyggande i många olika kommuner. Projekt som ligger inom dessa avtal
måste prioriteras och ligga fast i den kommande transportplaneringen.

Prioritering av åtgärder
Kommunerna i Stockholmsregionen ser ett behov av att gemensamt lyfta en
prioriterad inriktning för länets infrastrukturutbyggnad och framtida
utveckling för resor och transporter.
Kommunerna vill gemensamt lyfta fram behovet av:
• Att statliga förhandlingar och avtal följs och att avtalade projekt slutförs
• Tvärförbindelser som binder samman länets olika delar
• Bytespunkter för kollektivtrafiken
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• Kapacitetshöjande åtgärder för näringslivets transporter och kollektivtrafik
• Ökade möjligheter till hållbara resor och transporter
• Höjd standard för vägnätet i hela länet
• Stärkta förutsättningar för flygtrafiken med anslutande transporter
Det fortsatta arbetet med att prioritera åtgärder måste i högre grad baseras på
nyttoanalyser. Stockholms läns betydelse som tillväxtmotor och transportnod
för såväl flyg-, väg- och tågtransporter bör väga tungt i sådana nyttoanalyser.
Nationell nytta. Stora projekt som har nationell nytta för medborgare och
näringsliv. De bidrar till ekonomisk tillväxt, effektiva transporter och hög
tillgänglighet.
Exempel på projekt med nationell nytta i Stockholm län är förstärkt
infrastruktur för att öka tillgänglighet och framkomlighet till Arlanda. För att
hantera möjligheter och brister relaterade till Arlanda behövs en
Arlandaförhandling. Ytterligare ett exempel på projekt med nationell nytta är
en förstärkning på väg E4 genom en ny passage av Södertälje kanal. Passagen är
en förutsättning för att minska sårbarheten och öka framkomligheten på den
väg som binder samman Stockholm med hela södra Sverige.
Regional nytta. Projekt som bygger ihop regionen tvärkommunalt och
utvecklar effektiva transporter i länet. En stärkt kapacitet i vägsystemet ökar
framkomligheten och pålitligheten för godstransporter. Nya kopplingar för
kollektivtrafiken i form av stombussar, kan binda ihop länet i nya relationer
för arbetspendling. Det ger kapacitet som avlastar de centrala delarna och
ökar möjligheterna att resa mellan olika målpunkter inom länet.
Exempel på projekt med regional nytta i Stockholm län är exempelvis
Tvärförbindelse Södertörn. Tvärförbindelser behövs för att binda ihop de olika
delarna av regionen och stärker strukturen med de regionala stadskärnor vilket
innebär att både bostadsbyggande och arbetsmarknad stärks. Tvärförbindelser
är avgörande för nödvändig kollektivtrafik samt att trafiksystemet blir mer
robust. Ett annat exempel är att stärka nord-sydliga förbindelser för att avlasta
de centrala delarna.
Ytterligare exempel på regionalt betydelsefulla projekt är kapacitetsförstärkning
av Norrortsleden vid Löttingetunneln och breddning på E18 Rosenkälla Brottby – Söderhall vilket krävs och för att hantera ökade trafikmängder då
Förbifart Stockholm öppnas. Även tunnelbaneutbyggnaden i kommunerna
Stockholm, Solna, Järfälla och Nacka är nödvändiga för regionens tillväxt.
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Transporteffektivt samhälle. Projekt som ökar samhälls- och
klimatnyttan. De bidrar till minskad trängsel, stärker mänsklig gemenskap
och minskar koldioxidutsläppen. Projekt som bidrar till förbättringar av
samhällets funktioner genom ökad andel kollektivtrafik på land och vatten,
lägre förbrukning av drivmedel och förbättrad framkomlighet. Projekten
främjar välstånd, trygghet eller folkhälsa.
Exempel på projekt för ett transporteffektivt samhälle i Stockholm län är
satsningar på elektrifiering och tekniska innovationer, kollektivtrafik och
cykelinfrastruktur. Utbyggnad av elvägar för tung trafik är ett bra exempel
tillsammans med en utbyggnad av laddinfrastruktur för personbilar och övrig
fordonstrafik. En satsning på större bytespunkter krävs för att öka
kollektivtrafikens effektivitet och konkurrenskraft till exempel Slussen,
Gullmarsplan, Flemingsberg, Nacka bussterminal och Solna station. För att öka
förutsättningarna för hållbara godstransporter, genom en överföring av gods
från vägtransporter till sjöfart och järnväg, krävs förbättrade
järnvägsanslutningar till hamnarna i Stockholm län.
Det finns en rad åtgärder och infrastrukturlösningar som är angelägna och
av stor betydelse för enskilda kommuner och/eller mellankommunala
samarbeten. Dessa kommer att föras fram i särskild ordning av berörda
parter.

För kommunstyrelseordföranden i Stockholms län
Mats Gerdau, Ordf Storsthlm
Nacka kommun

Hanna Bocander
Danderyd kommun

Ebba Östlin
Botkyrka kommun

Meeri Wasberg
Haninge kommun

Adam Reuterskiöld
Ekerö kommun

Emma Feldman
Järfälla kommun

Daniel Dronjak
Huddinge kommun
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Bino Drummond
Norrtälje kommun

Daniel Källenfors
Lidingö kommun

Harry Bouveng
Nynäshamn kommun

Bob Wållberg
Nykvarn kommun

Olov Holst
Sigtuna kommun

Lennart Kalderén
Salem kommun

Pehr Granfalk
Solna kommun

Henrik Thunes
Sollentuna kommun

Peter Schilling
Sundbyberg kommun

Anna König-Jerlmyr
Stockholm stad

Anita Mattsson
Tyresö kommun

Boel Godner
Södertälje kommun

Christine Hanefalk tf
Upplands Väsby kommun

Erik Andersson
Täby kommun

Parisa Liljestrand
Vallentuna kommun

Fredrik Kjos
Upplands-Bro kommun

Michaela Fletcher
Österåker kommun

Malin Forsbrand
Vaxholm kommun
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Genomlysning stadsbyggnadsförvaltningen (samhällsbyggande
verksamheter)
Förslag till beslut
PLU noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning
Som ett stöd i ett utvecklingsarbete av stadsbyggnadsförvaltningen genomförs en genomlysning,
motsvarande den som gjorts för bygglov- och GIS-enheten, för samtliga enheter inom förvaltningen som
arbetar med samhällsbyggande (biblioteket och allmänkulturen föreslås undantagen från
genomlysningen).
Genomlysningen syftar till att få fram ett nuläge, se på helheten av stadsbyggnadsförvaltningens arbete
men också identifiera utmaningar för respektive enhet, samt därefter ta fram en handlingsplan per
enhet. Efter genomförd handlingsplan är målbilden effektivare arbetssätt, säkerställd budgetdisciplin,
förstärkt kort- och långsiktig planering samt stärkt leverans och snabbare framdrift.
Projektägare och beställare av utredningen är kommunchef samt projektledare är stadsbyggnadschef.

Bakgrund
Nuvarande stadsbyggnadsförvaltning har under närmare 10 år haft befintlig organisation. Till
stadsbyggnadschef rapporterar bygglov- och GIS-enhet, planenhet, exploateringsenhet, teknisk enhet
(namnbyte till gatu- och parkenhet är föreslaget), fastighetsenhet samt bibliotek. Allmän kultur och
bibliotekschef rapporterar direkt till stadsbyggnadschef. Enheterna rapporterar i sin tur vidare till
nämnden för teknik, fritid och kultur, stadsbyggnadsnämnd samt kommunstyrelsen genom
planeringsutskottet. En av grundpelarna i utformandet av denna organisation var att få ihop processen,
från planarbete till slutlig löpande drift och underhåll hos teknisk verksamhet och fastighetsverksamhet,
dvs involvera alla parter initialt och för bästa resultat, även över tid. Utöver organisationsstrukturen har
under årens lopp nya arbetssätt adderats till, t ex via projektmodell och processkartläggning, vilket har
gett samarbeten över förvaltningar/enheter genom nya dialog- och samarbetsytor.
Under våren har en genomlysning av bygglov- och GIS-enheten genomförts. Genomlysningen har
resulterat i en god analys av nuläget, visat på hur verksamheten fungerar, visat på mätpunkter och
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omvärldsspan mot jämförbara kommuners verksamheter. Ett arbete är nu initierat för att ta fram en
handlingsplan med åtgärder för att komma tillrätta med identifierade brister.

Ärendebeskrivning
Bygglov- och GIS är en av fem enheter inom stadsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens verksamheter
har många beröringspunkter i det dagliga arbetet, förutom egna ansvarsområden.
En genomlysning av samtliga enheter (utom allmänkultur och bibliotek) inom
stadsbyggnadsförvaltningen syftar till att får fram ett nuläge och en helhetsbild över nuvarande
organisation samt därtill identifiera utvecklingsområden inom respektive enhet. En handlingsplan ska
konkret visa på insatser och åtgärder som efter genomförande leder till ett effektivare arbetssätt,
säkerställd budgetdisciplin, förbättrad kort- och långsiktig planering samt stärkt leverans och snabbare
framdrift.

Verksamhetsområden
Fastighet- och teknisk enhet
Två enheter som båda rapporterar till nämnden för teknik, fritid och kultur. Nyligen en uppdelning av
enheten till två, med vardera enhetschef, varav ena chefstjänsten vakant (ny chef tillträder 21
december). Enheterna svarar för fastighetsdrift och underhåll, gator, parker, belysning, arrenden,
parkering mm. Enheterna har ett tydligt beställaruppdrag med många påkopplade entreprenörer.
Enheternas uppdrag är mycket synliga därav extra viktigt med löpande kommunikation och transparens.
Många politiska beställningar att verkställa.
Ansvar3
514 Teknik, fritid och kulturnämnd

Ansvar3
514 Teknik, Fritid

Ansvar3
514 Teknik, Fritid

Ansvar3
514 Teknik, Fritid

Utfall jan-aug 2020
-33 134

Utfall jan-dec 2019
-50 868

Utfall jan-dec 2018
-48 057

Utfall jan-dec 2017
-41 717

Budget jan-aug 2020

Budgetavv jan-aug 2020

-33 715

Budget jan-dec 2019

581

Avvikelse

-50 900

0

-1 630

Budgetavv jan-dec 2018

-46 847

Budget jan-dec 2017

Årsbudget 2020

-50 900

Budgetavv jan-dec 2019

-49 238

Budget jan-dec 2018

Årsprognos 2020

-1 210

Budgetavv jan-dec 2017

-41 871

154

Plan- och exploateringsenhet
Planenhet och exploateringsenhet vilka båda rapporterar till kommunstyrelsen genom
planeringsutskottet. Inom plan ingår bl a områden som detaljplanearbete, översiktsplan, naturfrågor
och trafikplanering. Exploatering arbetar bl a med utveckling och förädling av mark och byggnation.
Under senare år har byggprojektledning flyttats in till exploateringsenheten, därmed hålls den som ska
finansiera=exploatering till den som spenderar=byggprojekt under samma hatt, vars syfte är att hålla
samman stora finansiella flöden. Uppdragen inom båda enheterna är ofta både fleråriga och komplexa,
kräver samspel med flertal olika aktörer och med stort samhällsintresse. En professionalisering av
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byggprojekt pågår med utformning av en projektmodell för byggprocessen. Byggprojekten har ofta stora
värden och stor påverkan på kommunens investeringsbudget och långsiktiga driftbudget. Tidplaner,
kommunikation och tydlig styrning är centrala och viktiga begrepp.
Nedan, utdraget plan- och exploateringsenhetens resultat, som del av kommunstyrelsen. Stora
fluktuationer bl a med anledning av advokatkostnader och projektredovisning.
Ansvar3

Utfall jan-aug 2020

115 KS-Kommunledning

Ansvar3

Budget jan-aug 2020

-9 061

Utfall jan-dec 2019

115 KS-Kommunledning

Ansvar3

Budget jan-dec 2019

-17 177

Utfall jan-dec 2018

115 KS-Kommunledning

Ansvar3

Utfall jan-dec 2017

-15 468

-15 467

0

Budgetavv jan-dec 2019
-2 865

Budgetavv jan-dec 2018

-11 500

Budget jan-dec 2017

-24 673

Årsprognos 2020 Årsbudget 2020 Avvikelse

1 220

-14 312

Budget jan-dec 2018

-16 508

115 KS-Kommunledning

Budgetavv jan-aug 2020

-10 282

-5 008

Budgetavv jan-dec 2017

-10 715

-13 958

Bygglov- och GIS
Bygglov och GIS arbetar bl a med myndighetsutövning, mätning och kartering och rapporterar till
stadsbyggnadsnämnden. Under våren 2020 gjordes en genomlysning av verksamheten, vilken pekar på
ett antal utmaningar och brister. En handlingsplan har börjat utformas med syfte att ta fram en plan för
att säkerställa både kvalitet och kvantitet av leveranser, god arbetsmiljö samt en ekonomi i balans.
Verksamheten behöver hitta sin energi och arbetsglädje och skapa starka och goda resultat.
Ansvar3

Utfall jan-aug 2020

411 Stadsbyggnadsnämnd

Ansvar3
411 Stadsbyggnad

Ansvar3
411 Stadsbyggnad

Ansvar3
411 Stadsbyggnad

-4 616

Utfall jan-dec 2019
-6 260

Utfall jan-dec 2018
-5 259

Utfall jan-dec 2017
-3 799

Budget jan-aug 2020

Budgetavv jan-aug 2020

-3 887

Budget jan-dec 2019

-729

Budgetavv jan-dec 2019

-5 801

Budget jan-dec 2018

-459

Budgetavv jan-dec 2018

-5 048

Budget jan-dec 2017

-211

Budgetavv jan-dec 2017

-4 974
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Årsprognos 2020 Årsbudget 2020 Avvikelse
-6 867

-5 866
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Bedömning
Gemensam fokus framåt
Vi blir fler äldre och fler yngre i Sverige, andelen arbetande som ska försörja minskar i Sverige. Vaxholms
befolkningsprognos följer trenden med en ökande andel äldre. Vi liksom många andra kommuner står
inför behov av ombyggnation av äldre verksamhetslokaler, behov av kompletterande
verksamhetslokaler och andra större investeringar. Underhåll och utveckling av gator, parker, stärkt
civilsamhälle är bara att nämna ytterligare några av de områden som kommunen behöver planera för.
SKR lyfter in, i t ex ekonomirapporten maj 20201, en kommande utmanande framtid. För att möjliggöra
underhåll av befintlig struktur och möta politisk och invånares förväntan om utveckling av kommunens
olika ansvarsområden behöver tydlig fokus ligga på att göra rätt saker vid rätt tillfälle. Att ha en balans
mellan ambitioner och resurser. Att takta tillsammans i en helhet. Ett givet politiskt uppdrag där
förvaltningen verkställer. För att nå framgång är nyckeln ett nära samarbete mellan politisk styrning och
förvaltningens genomförande.
Stadsbyggnadsförvaltningen har ett brett uppdrag. Allt från stadsbyggnadsnämndens myndighetsroll, till
ansvar för fastigheter, gator, parker, andra anläggningar, fritidsplanering, arrenden, planer, exploatering
till kultur och bibliotek mm. Från en verksamhet som startar upp i t ex en detaljplan eller nybyggnation
av en fastighet, till att en annan verksamhet som sedan tar över för skötsel i löpande drift.
Förutom fokus samspel inom stadsbyggnadsförvaltningen behöver förvaltningen också takta
tillsammans och jobba med kommungemensamma prioriteringar2. Stadsbyggnadförvaltningens enheter
behöver knytas närmare kommunledning och ledningsgruppens arbete på helhet och gemensam
riktning för alla kommunens olika verksamhetsområden.
Styrningen i kommunen utvecklas allt mer till ett processorienterat arbetssätt, där den slutliga
mottagaren – invånaren, företagaren eller den interna kunden– sätts i fokus. Hierarkier ska stå tillbaka
för processer som löper vertikalt genom organisationer. Detta för en målbild av ökad kvalitet och
kostnadseffektivitet. Nuvarande stadsbyggnadsförvaltning kan i sin organisationsform bidra till
kommunens processorienterade arbetssätt, där synsättet från ax till limpa (från start av ett projekt till
överlämnande till drift) kan ge positiv stärkning och gemensam fokus.
Dagens stadsbyggnadsförvaltning har många förtjänster men står också inför utmaningar. Det
efterfrågas mer och bättre leverans av politiska beställningar, det finns en bristande budgetdisciplin
samt invånare och företagare efterfrågar återkoppling och ökad tillgänglighet och bättre bemötande.
En genomlysning av bygglov och GIS har under våren genomförts, kopplat till att eftersöka och visa på
nuläget. Steg två i arbetet är att utforma en handlingsplan för att ta fram åtgärder för de framkomna
bristerna. Handlingsplanen utformas tillsammans med verksamheten och dess syfte är att ett

1

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten.7150.html

Prioriterade kvalitativa fokusområden i förvaltningens är vidare utveckling av digitalisering, processer,
projektstyrning och värdegrund för att säkerställa en effektiv organisation.
2
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genomförande ska stärka enheten genom ökad energi, arbetsglädje, kvalitativa resultat samt en
ekonomi i balans.
För att få en helhetsbild av hela stadsbyggnadsförvaltningens samhällsbyggande verksamhet, genomförs
därför en genomlysning av också övriga enheter (fastighet, tekniska – exklusive allmänkulturen och
bibliotek, plan och exploatering). Genomlysningen blir ett verktyg för att identifiera nuläget, se på
helheten men också identifiera utmaningar för respektive enhet, samt därefter ta fram en handlingsplan
per verksamhet, motsvarande det arbete som skett på bygglov och GIS. Efter genomförd handlingsplan
är målbilden effektivare arbetssätt, säkerställd budgetdisciplin, förbättrad kort- och långsiktig planering
samt stärkt leverans och snabbare framdrift.

Finansiering
Genomlysningen hanteras inom KS ram 2020. Handlingsplanen hanteras inom ram 2021.

Uppföljning och utvärdering
Återkoppling kommer att ske till planeringsutskottet efter genomförd genomlysning och utformandet av
handlingsplan.

Handlingar i ärendet
SBNs genomlysning.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Susanne Edén, stadsbyggnadschef

För kännedom:

Kristina Henschen, planchef
Richard Hallman, exploateringschef
Alexander Wahlstedt, fastighetschef
Andre Hagberg, tf teknisk chef
Christoffer Amundin, chef för bygglov och GIS-enheten
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Startpoint

Startpoint

A D V I S O R Y

A D V I S O R Y

Genomlysning kring
Bygglov & tillsynsverksamheten,
Vaxholms stad
Rapport 1.0
Slutrapport 2020-08-31
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Startpoint

Innehållsförteckning

A D V I S O R Y

Bakgrund, uppdrag och ansats
Bygglov & tillsynsverksamheten Vaxholms stad
Sammanfattning av intervjuer
Komparativa jämförelser mot andra kommuner
Sammanfattande slutsatser och rekommendationer för väg framåt

251

2

Startpoint

Bakgrund & uppdrag
Bakgrund & uppdrag

A D V I S O R Y

• Startpoint har på uppdrag av Vaxholms kommun genomfört en genomlysning av Bygglov- & GIS-enheten, med
fokus på bygglov och tillsynsverksamheten
• Detta mot bakgrund av att verksamheten under de senaste åren uppvisat utmaningar av varierande slag, men
som med stor sannolikhet är delvis sammankopplade. Man har bl a:
•
•
•
•
•

Haft svårighet att få ihop ekonomin, och grad av självfinansiering genom tillsyn- och bygglovstaxor
Haft svårt att behandla bygglovsärenden inom den lagstadgade tiden med påverkan på ekonomin
Ej mäktat med tillsynen i den omfattning som behövs, med en ökad grad av ”back-log” på tillsynsärenden
Haft upplevt försämrat arbetsklimat och hög sjukfrånvaro, med vikande resultat i medarbetarundersökningar
Haft fallande resultat i NKI-undersökningar etc.

• GIS-verksamheten fungerar väl, men inom bygglov och tillsyn så finns utmaningar
• Genomlysningar har gjorts, och handlingsplaner tagits fram, men situationen har ej nämnvärt förbättrats, och
stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om behov av fördjupad genomlysning för att ta fram aktualiserad
handlingsplan med fokus på både kort- (2020) och långsiktiga (2021-2022) möjliga åtgärder

Syfte & frågeställningar

• Genomlysning skall ta fram underlag och förslag på åtgärder, på kort och lång sikt, för att skapa en välmående
och effektiv verksamhet med fokus på nöjda kunder och medarbetare, en ekonomi i balans, och som levererar
på av politiken uppsatta mål
• Genomlysningen skall belysa frågor såsom styrning & ledning, effektivitet och arbetssätt, hur verksamheten
mäts och följs upp, ekonomi och ekonomiska förutsättningar m.m.
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Startpoint

Ansats för genomlysning

A D V I S O R Y

Genomförande

Förankring & presentation

• Dokumentstudier interna
dokument
• Djupintervjuer med utvalda
• Avstämning styrgrupp

Projektuppstart
•
•
•
•

Definiera målbild
Projektplanering
Definiering av frågeställningar
Definiera vilka skall intervjuas

• Presentation & förankring
• Ledningsgrupp, politik, medarbetare
inom berörd enhet
• Ev revideringar och kompletteringar
av rapport och handlingsplan

Analys & åtgärder
• Jämförelseanalys liknande
kommuner
• Analys utifrån dokumentstudier &
intervjuer
• Utkast rapport och handlingsplan
• Avstämning styrgrupp

Steg 2: Implementering
åtgärder/fördjupning
• Fördjupning kring enskilda frågor
för vidare utredning?
• Stöd i implementering?

Löpande uppföljning, kommunikation och dialog med uppdragsgivare
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Metodologiskt tillvägagångssätt
Djupintervjuer

A D V I S O R Y

•

Intervjustudier har genomförts med berörda chefer, medarbetare och politiker inom stadsbyggnadsnämndens
ansvarsområde
• Totalt har 24 djupintervjuer, på plats eller per telefon, genomförts inom ramen för projektet
• De enskilda djupintervjuerna har varit semistrukturerade till sin karaktär, vilket betyder att de utgått
från ett antal fördefinierade frågor men med utrymme för intervjupersonen att själv lyfta, för uppdraget,
relevanta områden
• I tillägg har vissa uppföljande samtal genomförts kring fördjupande frågor och klargöranden

•

Dokumentstudier av översänt och tillhandahållet material, utredningar och undersökningar kopplat till berörd
verksamhet. Detta avser bl a ekonomidata, HR-data, verksamhetsdata, verksamhetsberättelser, årsbokslut,
yttranden, processbeskrivningar, medarbetarundersökningar, handlingsplaner, mailkonversationer, m.m.

•

Dataanalys med jämförbara verksamheter har gjorts för att ge underlag till verksamhetens utförande med
avseende på effektivitet och utifrån frågeställningar avseende tillräcklighet i resurser och ekonomiska
förutsättningar. Data huvudsakligen avseende perioden 2015-2019

Dokumentstudier

Dataanalys

Startpoint
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Genomförda intervjuer & genomgånget material
Genomförda intervjuer/samtal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Genomgånget material

Kommunstyrelsens ordförande
Ordförande stadsbyggnadsnämnden
Vice ordförande stadsbyggnadsnämnden
2:e vice ordförande stadsbyggnadsnämnden
Kommunchef
Stadsbyggnadschef
Bygglovs- och GIS-chef
2 Kart- och mätingenjörer
GIS-ingenjör
2 Bygglovskoordinatorer
5 Handläggare med delvis olika sakansvar, 3 bygglov, 1
strandskydd, 1 byggnadsantikvarie
2 Byggnadsinspektörer
2 tidigare chefer för Bygglovs- och GIS-enheten
Ekonomichef
HR-chef

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Förslag till handlingsplan för tillsyn
Handlingsplan arbetsmiljöenkät
Beräkning SBN självkostnadstäckningsgrad 2008-2019
Arbetsmiljöenkät
Tjänsteskrivelse avseende Tillsyn inom stadsbyggnadsnämndens
ansvarsområde
Yttrande till mål och budget 2020
Årsbokslut SBN 2019
Ekonomiuppföljningar SBN
Åtgärdsplan SBN 2019
Ekonomidata
HR-data
Verksamhetsdata
M.m.
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Bakgrund, uppdrag och ansats
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Bygglovs- och GIS-enheten i korthet

A D V I S O R Y

Grunddata i korthet
2015

2016

Budgetavvikelse bygglov (mkr)

Övrigt och kommentarer
2017

2018

2019

-0,2

-0,3

-0,7*

Självkostnadstäckningsgrad (%)

67

58

52

63

46**

Handläggare***

3

3

4,5

5

4

Byggnadssinspektörer

2

2

2

2

2

Bygglovskoordinatorer

1

2

2

2

3

237

267

173

184

206

42

30

Inkomna bygglov
Strandskyddsdispens****
Bygganmälan

59

72

50

68

100

Inkomna tillsynsärenden

11

26

41

24

36

141

198

228

Ärendebalans tillsyn
Handläggningstid kompl ärende
(v)

3,2

2,9

2,9

3,9

4,7

Handläggningstid totalt (v)

11,1

14,6

13,9

17,7

16,8

•

Bygglovsverksamheten har under flera år haft negativa budgetavvikelser,
detta trots ökade resurser för verksamheten

•

Antalet handläggare, inspektörer och koordinatorer har ökat från 6 till 9
(+50%) mellan 2015 och 2019. Under 2020 finns 1 vakant tjänst, ännu ej
tillsatt
•

Lönekostnader för bygglov har ökat med 56% mellan 2015 och 2019

•

Under samma period har antalet inkomna bygglovsansökningar inkl
strandskydd varit relativt konstant men med vissa årliga variationer

•

Dock har totala ärendevolymen inkl anmälan och tillsyn ökat med ca 20%,
till stor del pga anmälansärendens ökning

•

Balansen för tillsynsärenden har ökat avsevärt de senaste åren

•

Handläggningstiden – både total och från komplett ärende har ökat med ca
50%

Sammanfattningsvis kan sägas att resurserna för ärendehantering på total nivå har ökat i snabbare takt än ärendemängden, men det
till trots har handläggningstiden ökat
Källa: Årsredovisningar, data tillhandahållen från HR, Ekonomi, Bygglovskoordinator, samt Enhetschef
257
*Notera att intäkter för tillsynshandläggning budgeterats till 700 tkr, vilket ej uppnåtts under tidigare år. Intäkt 2019 uppgick till 1 tkr **Notera ny
beräkningsgrund. Motsvara 54% med samma beräkningsgrund som 2018 ***Handläggare avser bygglov,
strandskydd och byggnadsantikvarie Alla ej heltid. Notera viss sjukfrånvaro. Totalt inom SBF mellan 2,6%-5,4%. Bygglov/GIS 2018-2019 ca 9-10%. ****Inräknade i bygglov 2015-2017
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Sammanfattning av intervjuer
- Huvudsakliga utmaningar och frågor att beakta från intervjuer
A D V I S O R Y

Bristande tillit
Serviceorientering &
medborgaren

Hierarkiskt

Chef- visavi
ledarskap

Transparens

Bygglov- och GISenheten

Personalomsättning
& rekrytering

Avsaknad av ”vi” och
hårt klimat

För rigida effektivitet

Myndighets- och nejkultur
Avsaknad av /
stagnerande
utveckling

Bristande processer
och rutiner
259
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Sammanfattning av intervjuer
- vad är det vi ser och hör?
•

Det sägs råda en delvis bristande tillit i flera led i organisationen – mellan politiken och förvaltningen, mellan chefer och
medarbetare, samt mellan medarbetare. Detta skapar ej en god grund för en känsla av tillhörighet och gemensam utveckling vilket
bedöms som nödvändigt för att vända utvecklingen
• ”Man kan inte till dess man bevisat motsatsen”
• ”Det är katastrof – våra chefer har inget förtroende för oss medarbetare”
• ”Vårt förråd för kontorsmateriel är låst, och man måste be vaktmästaren om en penna”

•

Givet den negativa utvecklingen som upplevs ha pågått under senaste åren så har tilliten till organisationen från de politiska leden
också delvis påverkats negativt

•

Det sägs, och upplevs, att organisationen är en förhållandevis hierarkisk organisation vilket påverkar effektivitet, engagemang och
vilja att ta egna initiativ

•

Vissa ifrågasätter vilket mandat befattningar har i realiteten, både beträffande chefer men också medarbetare. Detta komplicerar
mandatet att agera som ledare

•

Vissa uttrycker det som att organisationen är ”toppstyrd”, och att mandat måste förankras ”högre upp”. Ibland hela vägen upp till
kommunchef i frågor där man förväntar sig att dessa borde beslutas längre ner i organisationen
• ”Är det förankrat med KC?”

•

Många av medarbetarna, men även politiker, upplever vissa brister i ledarskap i organisationen. Chefer ses som formella chefer,
inte som ledare som driver utveckling genom inkludering av medarbetarna

•

Det påtalas att det också finns mer av ”informella ledare” i organisationen vilka upplevs ha en omfattande påverkan. Detta
medför relativt stora mått av frustration bland kollegor

Bristande tillit

Hierarkiskt

Chef- visavi ledarskap

Källa: Sammanfattande slutsatser från intervjuer

A D V I S O R Y
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Sammanfattning av intervjuer
- vad är det vi ser och hör?
Avsaknad av ”vi” och
hårt klimat

”Myndighets- och nejkultur”?

Källa: Sammanfattande slutsatser från intervjuer

A D V I S O R Y

•

Det finns en uppenbar brist av ”vi-känsla” i organisationen inom bygglov

•

Känslan av att man är ett team som gemensamt jobbar med både dagliga frågor och utveckling av verksamheten uppges saknas

•

Diskussionsklimatet i gruppen sägs vara högljutt och hårt vid möten
• ”Alla är arga på varandra, och det är mycket duster kring bedömningar”
• ”Vi har väldigt många starka viljor som alla vill få sin vilja fram”
• ”Det är nästan slagsmål på mötena"

•

Nyanställda är delvis förvånade över hur ”stängt klimat” det är när man kommer som ny. Det sägs bl a att man inte hälsade på
varandra på morgonen, och att det är förhållandevis lite social interaktion. Det upplevs sakna en samhörighet mellan medarbetare

•

Både medarbetare och politiker uppger att man fastnat i att vara ”myndighet först” och ”serviceorganisation sen”

•

Uppdraget för enheten innebär myndighetsutövning, och att både följa och bedöma ärenden utifrån lagstiftning och prejudikat.
Det påtalas dock att även myndighetsutövning kan ske med olika förhållningssätt, och där bilden är att man fastnat i att ”göra
det svårt”
•

”Vi är en myndighet men varför finns vi?

•

”Man har hamnat i en nej-mentalitet inom bygglov”

•

”Man kan tolka lagen olika hårt. Här är vi ganska hårda i tolkningen”

261
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Sammanfattning av intervjuer
- vad är det vi ser och hör?
Avsaknad av/
stagnerande utveckling

Bristande processer
och rutiner

Källa: Sammanfattande slutsatser från intervjuer

Startpoint
A D V I S O R Y

•

Verksamheten beskrivs som att den stått stilla länge avseende utveckling, även om flera initiativ tagits de senaste åren
• ”När jag kom hit var det som att komma tillbaks till 90-talet i hur man jobbar”

•

Digitaliseringsutvecklingen sägs ha avstannat när föregående chef, som var drivande i frågan, slutade. Uppfattningen är att hen
jobbade för ensamt med utvecklingen. Det sägs inte heller finnas tillräckligt stöd från IT gällande utveckling och digitalisering av
kommunen

•

Det upplevs som att det finns en ovilja och ett ointresse till förändring inom delar av verksamheten – och att man är van vid att
göra på ett visst sätt sedan länge
• ”Vissa vill inte förändra till en modern organisation, det sitter liksom i väggarna”

•

Flera påtalar att det är avgörande att hitta nya arbetssätt och processer för att lösa situationen, och att detta kräver en inkludering
av medarbetarna och en öppenhet till förändring bland vissa

•

Det finns en relativt tydlig bild av att det saknas tydliga och gemensamma rutiner och processer för arbete med inte minst
lovhantering inom förvaltningen, även om vissa rutiner är framtagna. Detta försvårar förutsättningarna för effektivitet och att
skapa redundans
• ”Alla jobbar olika”
• ”Vi har inget gemensamt sätt att se på bygglovshanteringen”
• ”Vi har en del rutiner på plats, men det saknas också mycket”

•

Det uppges saknas tydliga rutiner för tidredovisning vilket försvårar kring både arbetsledning och underlag för t ex fakturering,
men även vissa styrande dokument som skulle underlätta och effektivisera ärendehanteringen – strukturkapital saknas

•

Införandet av Castor för digitalisering upplevs av vissa ha inneburit ytterligare arbetsbörda. Det beskrivs också som att det ”är
samma gamla arbetssätt, bara att det skall dokumenteras i systemet”

•

Det framförs även att en person vid nyanställning
262saknade dator och telefon i flera veckor
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Sammanfattning av intervjuer
- vad är det vi ser och hör?
För rigida - effektivitet

Personalomsättning &
rekrytering

Källa: Sammanfattande slutsatser från intervjuer

A D V I S O R Y

•

Det finns en uppfattning om att processen gör att alla är inblandande i alla ärenden – samtidigt som det är enskilda handläggare
som är ansvariga för ärendet. Detta upplevs medföra många gemensamma diskussioner på möten där alla ska tycka till. Det
upplevs som ineffektivt

•

Vissa upplever mötena som värdefulla, medan andra tycker att det tar onödigt mycket tid och påverkar den tillgängliga
handläggningstiden

•

Det framhålls också att både ärendehandläggning och beslut skall vara ”perfekta” och är alltför genomarbetade i detalj – mer
än vad som är nödvändigt för en rättssäker myndighetsutövning

•

Vidare sägs det att det förekommer att beslut och TJUT rättas av enskild handläggare för att vara skrivna på ”rätt sätt”. Detta
medför både en ineffektivitet, likväl som att andra medarbetare upplever sig ”dumförklarade”

•

Det finns också en generell bild av att alltför mycket tid går åt till annat än handläggning och service till medborgarna.
Upplevelse av många interna möten och olika utvecklingsprojekt tas upp som exempel – samtidigt som utvecklingsbehovet är
stort

•

Det har bland bygglovshandläggare varit relativt stor personalomsättning de senaste åren, och det framkommer även i samtal att
det finns de som inte trivs fullt ut, vilket medför risk för fortsatt behov av nyrekryteringar

•

Bygglovshandläggare är en bristkompetens generellt och även Vaxholm upplever svårigheter att fylla lediga tjänster med erfaren
personal

•

Vissa rekryteringar och tjänster uppges ha tillsatts där individen i fråga saknat tidigare erfarenhet av, eller kanske egentligt intresse
för tjänsten. Det påtalas att det kommunicerats vid tillsättning, men att man ändå gått vidare med rekryteringen med risk för
påverkan på effektivitet utan adekvat tillsatt stöd

263
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Sammanfattning av intervjuer
- vad är det vi ser och hör?
Transparens

Serviceorientering &
medborgare

Källa: Sammanfattande slutsatser från intervjuer
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•

Det finns en upplevelse bland både medarbetare och politiken att det brister i transparensen

•

Bland medarbetare upplever vissa att man inte vill prata öppet om utmaningar i organisationen – t ex ekonomiska utmaningar,
eller att personalen inte mår som den ska, för att gemensamt komma fram till nödvändiga förändringar
• ”Cheferna vill inte öppet prata om de svårigheter som vi har”

•

Det påtalas också att det råder brister i transparens kring hur arbetsbelastning på olika medarbetare ser ut, hur många ärenden
som hanteras, vad som gäller kring att jobba hemma etc. Detta leder till misstänksamhet också kollegor emellan
• ”Jag vet inte varför vissa får jobba hemma men inte andra”
• ”Jag har nog inte sett X mer än kanske 5 gånger de senaste månaderna”

•

Politiken efterfrågar mer ekonomiska underlag och transparens i rapporteringen, inklusive analys. Det finns en upplevelse av att
endast få ”sammanställning på hög nivå” över utfall visavi budget, men inte underliggande detaljer

•

Det finns också en upplevelse från politiken att det bara är cheferna och vissa av handläggarna som får prata med politiken, eller
föredra ärenden på nämnd

•

Det finns en viss frustration kring både behovet av service och en viss bild av nonchalanta medborgare. Vissa indikerar att man
inte kan hålla den servicenivå som medborgarna efterfrågar
• ”Våra medborgare är välutbildade och vana att få som dom vill. De respekterar inte att vi är en myndighet””
• ”Vi är en myndighet, vi ska inte ge råd”
• ”I min gamla kommun så var inställningen att vi ska hjälpa kunden, så är det inte här”

•

För tillfället finns ingen ”drop-in” för medborgare att komma till för att ställa frågor. Drop-in är inställt för att kunna fokusera på
att handlägga ärenden. Även telefontider uppges ha dragits ner för att frigöra tid

•

Det påtalas också att det är många ärenden som är ofullständiga vid ansökan, och frågan är om det är rätt vald väg med stängd
drop-in och minskade telefontider
264
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Komparativa jämförelser med andra kommuner
-Jämförelsekommuner
Jämförelsekommuner – befolkning & medelinkomst
•

För relativa jämförelser mellan kommuner är i normalfallet Kolada en
mycket god källa med utgångspunkt i att jämföra ”liknande” kommuner
beroende på vilka jämförelser som önskas göras. Inom bygglov och tillsyn
finns dock stora begränsningar inom Kolada varför vi vänt oss direkt till ett
antal kommuner med ”liknande” förutsättningar. Skärgårdsnära,
kommunstorlek, men också Stockholmsområdet. Vi tillsände frågan till
Norrtälje, Österåker, Nacka, Värmdö, Danderyd, Nynäshamn, Orust,
Strömstad och Tjörn

•

Från Stockholmsområdet besvarades förfrågan från Norrtälje och Österåker.
Dessa är kommuner med en stor andel skärgårdsmiljö som dessutom har en
stor sommarbefolkning. Båda ligger i närheten av Vaxholm, men är dock
större kommuner

•

Även Orust, Strömstad, samt Tjörns kommuner besvarade förfrågan. Dessa
kommuner är skärgårdskommuner mer lika Vaxholm sett till antal invånare

•

Socioekonomiskt sticker Vaxholm emellertid ut något med en högre
medianinkomst än övriga kommuner

•

Olika kommuner har olika förutsättningar vilket påverkar exakt
jämförbarhet, men kan ändå ge fingervisning om vad som är möjligt att
uppnå med rätt förutsättningar

62 622
45 574

Norrtälje

15 218

13 218

16 016

Orust

Strömstad

Tjörn

12 003

Vaxholm

Österåker

Medianinkomst 2018 (SEK)
400 000

Strömstad

329 738

Orust

356 229

253 347

Norrtälje

309 832

281 261

100 000

274 777

300 000
200 000

0
Tjörn

Vaxholm

Österåker

Norrtälje
Orust
Strömstad
Tjörn
Vaxholm
Österåker
I kommande
jämförelser
med
andra
kommuner
jämförs Vaxholm med ”skärgårdsnära” kommuner av vilka flertalet är ungefär lika
stora – Norrtälje, Österåker, Orust, Strömstad och Tjörn
Källa: KOLADA och Ekonomifakta

A D V I S O R Y

Jämförelsekommuner - kommentarer

Befolkning 2019
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Komparativa jämförelser med andra kommuner
- Antal handläggare
Antal handläggare avseende lov- & tillsynsärenden
Antal handläggare

A D V I S O R Y

Kommentarer

2015

2016

2017

2018

2019

Norrtälje

13

11

10

10

10

Orust

4,5

5

5

5

5,5

Strömstad

4,5

4,5

5,5

5,5

4,5

Tjörn

3

3

3

3

3

Vaxholm

3

3

4,5

5

4

10,5

10,5

12,3

11,3

10,9

Österåker*

Startpoint

•

Att göra jämförelser mellan kommuner är förenat med ett antal svårigheter.
Devisen ”ingen kommun är den andra lik” är särskilt sann när det kommer
till kommunernas geografiska förutsättningar. ”Blott Vaxholm Vaxholms
skärgård har”

•

Med det sagt kan en jämförelse med andra kommuner bistå oss i att sätta
kvantitativa mått i perspektiv. Alla kommuner har bygglovsverksamhet
inklusive lovhantering och tillsyn. Hur Vaxholm ligger till i jämförelse med
andra kommuner kan ge indikationer på vilken effektivitetsgrad som kan
uppnås, och påvisa behov av eventuella förflyttningar och korrigeringar

•

För att jämförelsen ska vara värdefull är det relevant att undersöka
ärendemängden i relation till antalet handläggare inom varje kommun

•

Det går naturligtvis att argumentera för att lovansökningar är olika
komplexa, att olika förutsättningar föreligger för olika kommuner, etc, men
vår erfarenhet är att på aggregerad nivå så kan ändå övergripande
slutsatser dras. Underliggande lagstiftning är densamma, men respektive
kommuns förutsättningar kan skilja sig åt. Organisering, stödresurser,
digitaliseringsgrad, erfarenhet på handläggare etc.

•

Antalet handläggare för var och en av de studerade kommunerna redovisas
i tabell till vänster

Endast Orust och Vaxholm har i jämförelseperioden ökat antal bygglovshandläggare
Källa: Respektive kommun samt Boverkets årliga Plan-, bygg- och tillsynsenkät.
*Österåker har enligt Bygglovsalliansens direktiv räknat bort delar av tjänster som arbetar med exempelvis hissar och bostadsanpassning
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Komparativa jämförelser med andra kommuner
- Antal ärenden: Bygglov, Anmälan, Strandskydd, Tillsyn
A D V I S O R Y

Bygglovsärenden

Strandskydd*

2019

Norrtälje

Orust

Strömstad

Tjörn

Vaxholm

0

2015

2016

Norrtälje

Österåker

Orust

Bygganmälan

2017

67
63
11
30

2018

95

1361
274
296
265
206
611

2017

48
13
42

1369
265
318
310
184
648

2016

81
67
16

1493
334
311
359
173
714

2015

0

50

73
67
19

1448
395
337
316
267
715

500

1409
336
390
351
237
778

1000

84
64
15

100

1500

Tjörn

2018

2019

Vaxholm

Tillsyn

1500

Norrtälje

Orust

Strömstad

Tjörn

Vaxholm

Österåker

Norrtälje

2016

Orust

2017

Strömstad

84
46
26
36

160

34
24

56
31

165

33
41
43
33

34
26

141
109

2015

38

0

41

2019

11

2018

126

933
71
54
33
100
504

2017

2016

50

51
57

845
77
54
51
68
372

2015

1032
71
61
54
50
448

1491

1157
91
59
36
72
422

0

107
77
51
59
609

500

100

162

150
1000

2018

Tjörn

2019

Vaxholm

Av de sex undersökta kommunerna har Vaxholm lägst antal inkomna bygglovsärenden för alla år under den studerade tidsperioden.
Vaxholm har dock haft ett högre antal bygganmälansärenden de senaste åren än storleksmässigt jämförbara kommuner
Källa: Källa: Respektive kommun samt Boverkets årliga Plan-, bygg- och tillsynsenkät.
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*Strandskyddsärenden hanteras delvis olika i olika kommuner. I Strömstad hanteras strandskydd av annan enhet. Österåker har ej kunnat tillhandahålla data. I Vaxholm är strandskyddsärenden inkluderade i bygglov fram till 2017.
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Komparativa jämförelser med andra kommuner
- Antal ärenden per handläggare
Antal ärenden (totalt) per handläggare
•

Beträffande antalet inkomna ärenden per handläggare ser vi att Norrtälje
kommun uppvisar en mycket hög effektivitet. I snitt inkommer strax under
200 ärenden per handläggare årligen. Ärendehanteringen i Norrtälje präglas
av en hög grad av digitalisering. De har dessutom ett kontaktcenter som
svarar på frågor samt stödresurser för registrering och utlämning av
handlingar

•

Till Tjörns kommun inkommer i snitt 137,1 ärenden per handläggare årligen

•

Österåker* kommun uppvisar ett ytterligare något lägre årligt snitt med
knappt 106 inkomna ärenden per handläggare och år

•

Orust och Strömstad kommuner samt Vaxholm stads genomsnittliga
ärendemängd under tidsperioden per handläggare är jämförbara – ca 8590. Anmärkningsvärt är att ingen av dessa kommuner överstiger detta snitt
de senaste tre åren.

•

Noterbart är att Vaxholms genomsnittliga hantering halverades mellan
2016-2017, och varit lägst av alla 2017-2018

•

Samtliga jämförda kommuner har haft en minskande ärendemängd per
handläggare över tidsperioden
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Oavsett om vi jämför med storleksmässigt jämförbara kommuner eller övriga bland jämförelsekommunerna så har Vaxholm ett av de
lägsta antalen inkomna ärenden per handläggare och år
Källa: Källa: Respektive kommun samt Boverkets årliga Plan-, bygg- och tillsynsenkät
*För Österåkers kommun saknas som tidigare nämnt data för Tillsyns- och Strandskyddsärenden
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Komparativa jämförelser med andra kommuner
- Självkostnadstäckningsgrad
Självkostnadstäckningsgrad
2015

2016

2017

2018

2019

Norrtälje*

141%

133%

97%

79%

81%

”Har varierat mellan 60% och 80%”

Strömstad

A D V I S O R Y

Kommentarer

Kommun
Orust

Startpoint

Ca 90%

Ca 90%

Ca 90%

Ca 90%

65%

Vaxholm

67%

58%

52%

63%

46%**

Österåker*

109%

106%

101%

92%

75,%

•

Jämförelsen gör även nedslag i självkostnadstäckningsgrad för de olika
kommunerna

•

Att göra en jämförelse beträffande självkostnadstäckningsgrad är förenat
med stor grad av osäkerhet då olika kommuner resonerar olika i vilka
kostnader som ska täckas av bygglovstaxan. Detta ser vi exempelvis för
Strömstad kommun, som inför 2019 ändrade beräkningsgrunderna för
självkostnadstäckningsgraden baserat på SKR:s riktlinjer

•

För Vaxholm har, såvitt vi förstått, beräkningsgrunden avseende
självkostnadstäckningsgraden ändrats från T1 2019 varför jämförelse med
tidigare år inte är helt jämförbar
• Per T1 2019 och framåt korrigerades kostnadsgrunden avseende
bygglovs verksamhet att bl a inkludera mer av kostnader för
övergripande arbetsledning samt kostnader för inhyrda konsulter.
Dessutom är kostnad för tillsynshandläggare inkluderad. Med
samma beräkningsgrund som för 2018 skulle
självkostnadstäckningsgraden för 2019 motsvara 54%

Olika kommuner gör olika bedömning av vad som bör och kan ingå i underlaget för att räkna fram lovstaxor. Kommunerna har själva
rätt att konstruera sina taxor som skall utgå från den genomsnittliga kostnaden och baseras på både direkta och indirekta kostnader
Källa: Respektive kommun
*Norrtälje kommun identifierade 2016 att taxan var för högt satt, och sänkte därför denna drastiskt. På liknande sätt hade Österåkers kommun för
åren 2015-2017 budgeterat för en täckningsgrad under hundra procent, men gjorde för 2018 justeringar i taxan.** Notera ny
270
beräkningsgrund. Motsvara 54% med samma beräkningsgrund som 2018
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Komparativa jämförelser med andra kommuner
- Självkostnadstäckningsgrad - konstruktion av lovtaxa

Startpoint
A D V I S O R Y

PBL & SKR:s rekommendationer
•

Kommunerna har enligt Plan- och Bygglagen rätt att konstruera egna taxor. Denna taxa ska enligt 12 kap PBL § 10 baseras på kommunens genomsnittliga kostnad för
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser

•

De kostnader som kan hänföras till till handläggning av bygglov kan inkluderas i denna genomsnittliga kostnad (dock ej tillsyn, strandskydd eller rådgivning). I Underlag
för konstruktion av PBL-taxa gör SKR gällande att alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till får ingå i beräkningen
•
•

Direkta kostnader exemplifieras som personalkostnader, personalomkostnader, material och utrustning, försäkringar, m.m.
Indirekta kostnader exemplifieras som lokalkostnader, kapitalkostnader, och administrationskostnader, m.m.. Därutöver stipuleras att verksamhetens eventuella
andel av kommunens service- och administrationskostnader bör ingå, detta inkluderar del av nämnds kostnad

•

SKR tillhandahåller vidare stödmaterialet Handledning till underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme (2015). I Detta material etableras att:
• ”(…) Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad per år för en handläggare inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av summan av två eller
tre olika delar – lönekostnad, del av gemensamma kostnader och eventuella myndighetsspecifika kostnader”
• Gemensamma kostnader avser kommungemensamma kostnader som den aktuella avdelningen/enheten nyttjar. Det kan exempelvis handla om ett
kommungemensamt ärendehanteringssystem
• Myndighetsspecifika kostnader rör kostnader som är särskilda för avdelningen/enheten. Det kan exempelvis röra specifika system som enkom används för
bygglovshantering

•

Sammanfattningsvis kan sägas att kommunerna har stora frihetsgrader i att definiera vad som ska inkluderas i de gemensamma kostnaderna och i de
myndighetsspecifika kostnaderna, givet att kostnaden ifråga kan hänföras till handläggningen. Principiellt kan såväl kostnader för lokalhyra som kostnader för nämnd och
kontorsmateriel ses som hänförliga. Vad som kan och inte kan inkluderas är i stor utsträckning oprövat juridiskt

•

Till sammanhanget hör sannolikt även att kommunala taxor mycket sällan överklagas

Källa: PBL samt material från, och samtal med, SKR.´
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Innehållsförteckning
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Bakgrund, uppdrag och ansats
Bygglov & tillsynsverksamheten Vaxholms stad
Sammanfattning av intervjuer
Komparativa jämförelser mot andra kommuner
Sammanfattande slutsatser och rekommendationer för väg framåt

272

23

Startpoint

Sammanfattande slutsatser

A D V I S O R Y

• Bygglovs- och GIS-enheten, med fokus på bygglov och tillsynsfrågorna i Vaxholms stad upplevs ha ”fastnat” i en negativ spiral.
Utvecklingsinriktade åtgärder såsom digitaliseringsinitiativ och resursförstärkning har gjorts de senaste åren, med ambition att komma
ikapp utifrån en upplevd ökad ärendemängd. Dessa upplevs emellertid inte ha haft önskad effekt, och många utmaningar har tyvärr
kvarstått eller till och med förvärrats, däribland ökad grad av sjukskrivningar, relativt stor personalomsättning, en upplevd mycket pressad
arbetssituation, en negativ trend vad det gäller NMI- och NKI-mätningar (NKI ökade emellertid 2019)
• Organisationen beskriver sig själv som gammaldags i sin utövning och utvecklingen uppges i stort stått still under många år. Det finns en viss
uppgivenhet samtidigt som man påtalar önskan om, och behovet av, en förändring. Utvecklingsinitiativ så som t ex införandet av Castor, för
ökad grad av digitalisering, har genomförts med vissa begränsningar och därmed ej uppnått full potential. Det återstår även att genomföra
identifierade åtgärder så som digitalisering av arkivet
• I jämförelse med andra kommuner så påvisar den komparativa jämförelsen att Vaxholm har ett förhållandevis lågt tryck på sig sett till
antalet ärenden som hanteras per handläggare, men hyfsat jämförbart med vissa andra mindre kommuner. För två av åren under den
undersökta tidsperioden uppvisar Vaxholm det lägsta antalet inkomna ärenden per handläggare och år, och mellan några enskilda år så
halverades ärendemängden per handläggare. I något fall har man inte ens hälften så många ärenden per handläggare som andra kommuner
i genomsnitt under perioden 2015-2019. Det skall dock påtalas att underliggande förutsättningar kan skilja sig åt mellan kommuner, men
jämförelsen påvisar vad som kan vara möjligt att uppnå med rätt förutsättningar, verktyg och processer
• En kulturförändring och förändrade arbetssätt behöver komma till för att ta steg mot en ökad effektivitet och ett ökat välmående i
organisationen
273
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Rekommendationer för väg framåt
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1. Stort behov av en nystart i organisationen kring bygglov- och tillsynshantering utifrån en gemensam målbild om framtiden
• Svara på frågan – ”vill vi ha det så här?”. Rak och öppen diskussion utan förbehåll, där alla frågor måste kunna lyftas
• Ta fram en gemensam utvecklingsplan med berörda medarbetare där medarbetarna tar ansvar för utvecklingen, ledda av förvaltningsledning och nämnd.
Det gemensamma ansvaret är avgörande för framgång
• Alla måste våga släppa ”det gamla”, och se på möjligheterna att tänka nytt. Detta gäller både processer och ”ambitionsnivå”
2. Stort behov av att förstärka tilliten i organisationen genom att ge fullt mandat till organisationen att ta ansvar för sin egen utveckling utifrån roll och uppdrag
• Tillit mellan chefer och medarbetare, likväl som mellan medarbetare och mellan förvaltning och politik
• En styrning som är baserad på inkludering och tillit till medarbetares och chefers kompetens
• Ge mandat till organisationen att äga sin egen utveckling utifrån tydliga mål. Viktigt att delaktighet sker i inledande skede vid målsättning
• Förstärk uppföljning och utkräv ansvar och löpande progressrapportering
•

Full transparens kring både utvecklingsfrågor och verksamhet till både medarbetare, förvaltningsledning och politik

3. Säkerställ ett handlingskraftigt och inkluderande ledarskap och en trivsam och utvecklande kultur – en ”vi-känsla” och en kultur i organisationen där ”din framgång
är min framgång”
• Har varit stor rotation på chefer under de senaste åren vilket påverkat stabiliteten i organisationen
• Viktigt med ett chefs-/ledarskap som är inkluderande och inlyssnande men samtidigt tydligt
• Säkerställ en öppen dialog kring ”hur vill vi ha det?, och ställ krav på efterlevnad och hantera oönskade beteenden
• En stärkt ”vi-kultur” bedöms avgörande för att lyckas med nödvändig förändringsresa. Organisationen måste ta kommandot över den egna utvecklingen
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Sammanfattande slutsatser och rekommendationer
för väg framåt
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4. Vikten av att skapa ett förändringsprogram med fokus på att utveckla bygglovsprocessen och därtill kopplade rutiner – fortsätt digitaliseringsresan
• Utveckla, tillsamman med medarbetarna, bygglovsprocessen med inspel från alla utifrån respektive persons erfarenheter från andra kommuner. Släpp det
gamla. Finns en stor upplevelse av att Vaxholm jobbar omodernt, och inte heller dragit nytta av de möjligheter som införandet av Castor ger
• Viktigt att alla är öppna för förändring och att en ny gemensam process gäller alla
• Vidareutveckla nödvändiga rutiner och rutinbeskrivningar utifrån utvecklad process
• Nyttja digitaliseringens möjligheter genom minskad administration och manuell hantering. Ta stöd av IT för expertis och samordning kring övergripande
utveckling
• En gemensam process skapar möjligheter för effektivisering, men också ökad jämnhet i bedömning/kvalitet, samt redundans
• För ytterligare effektivisering viktigt med tydliga strategiska och styrande dokument för att underlätta handläggning. T ex påtalas att många områden saknar
DP och att t ex kulturprogrammet i kommunen är utdaterat
5. Se till att i det korta perspektivet fokusera på utveckling av lov- och tillsynsprocesser och kärnuppdraget inom service och handläggning, och nedprioritera där
möjligt övriga frågor
• Avstå ej prioriterade interna möten, fokus huvudsakligen på handläggning och gemensamt framtagen utvecklingsplan för ökad effektivitet och i
förlängningen budget i balans
• Nedprioritera, där möjligt, andra utvecklingsinitiativ som inte har direkt bäring på handläggningsprocessen av lov, anmälan och tillsyn
6. Förstärk fokus på ”service” och en servicementalitet även inom ramen för myndighetsrollen
• Viktigt att inom ramen för myndighetsrollen se att det är ett uppdrag och en roll man har för/på uppdrag av medborgaren och fastighetsägare i kommunen
• I det arbetet är det avgörande att tänka utifrån ett ”medborgaren i fokus” perspektiv – även om det är myndighetsutövning (tillstånd och tillsyn) som sker
• Se över hur service mot medborgaren/fastighetsägaren kan förstärkas. Drop-in, telefon-tider, ”rådgivning” – allt för att förstärka, och sannolikt också
förenkla/effektivisera själva myndighetsutövningen/ärendehanteringen
• Samtidigt viktigt att vara tydlig i krav på medborgare/fastighetsägare (sökanden)
kring krav och roll
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StartPoint Advisory AB
Stockholm & Lund
Mail: info@startpointadvisory.se
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Tjänsteutlåtande

2020-09-02
Änr KS 2020/160.006
1 av 1
Kommunledningskontoret
Anette Lingesund
Nämndsekreterare

Sammanträdestider år 2021 kommunstyrelsens planeringsutskott
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar:
Planeringsutskottets sammanträdestider för år 2021 fastställs till kl. 08:30-10:30 den;
20 januari, 10 mars, 21 april, 26 maj, 25 augusti, 15 september (extra), 13 oktober och 10 november.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider för 2021. Styrande datum för
beredning av ärenden till sammanträden har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. för
skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och
bokslutsprocessen ställer och har i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc.
I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret
även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen.
Ärenden, som inte är beredda, får väckas vid sammanträden enligt arbetsordningen för respektive
utskott, nämnd eller styrelse, men bereds till nästa sammanträde om det inte är ett rent
informationsärende. Kommunledningskontoret har även föreslagit datum, som den beslutade budgetoch bokslutsprocessen innebär tidsmässigt för övriga nämnder.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2020-09-02

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Kanslichef
Nämndsekreterare
Ylva Rasch, klk

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Beredning & Sammanträdestider för PLU/AU - KS - KF 2021
Observera att handlingar till ärenden som ska upp till KS och KF ska vara tydligt märkta enligt TJUT-mall i Evolution.
Handlingar till respektive instans ska vara kompletta vid inlämning
2020-09-03
PLU

PLU

PLU

AU

AU

AU

AU

Stoppdatum inl.
Stopp torsd kl. 10.00
Ut beredn. fredag

Beredning
Måndag
angivet datum
Kl. 09:00-09:30

Sammanträde

Beredning
Måndag
Kl. 09.30 - 10.00

Utskick kallelse
(info t. föredragande)
Tisdag
Kl. 10.00

Sammanträde

Onsdagar
Kl. 08.30-10.30

Stoppdatum inlämning
Stopp torsdag
Ut beredning tisdag
Kl. 10.00

7 januari

11 januari

20 januari

7 januari

11 januari

12 januari

20 januari

Månd. 22 februari

Torsd. 25 februari

10 mars

4 mars

8 mars

9 mars

17 mars

8 april

12 april

21 april

8 april

12 april

13 april

21 april

Onsd. 12 maj

17 maj

26 maj

Onsd. 12 maj

17 maj

18 maj

26 maj

12 augusti

16 augusti

25 augusti

12 augusti

16 augusti

17 augusti

25 augusti

2 september

6 september

15 september

30 september

4 oktober

13 oktober

30 september

4 oktober

5 oktober

13 oktober

Tisdag 26 oktober

Fredag 29 oktober

10 november

Tisdag 26 oktober

Fredag 29 oktober

2 november

10 november
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Onsdagar
Kl. 10.40 ->

KS

KS

KS

KS

KF

KF

KF

KF

Stoppdatum inlämning
Stopp torsdag
Ut beredning fredag
Kl. 10.00

Beredning

Sammanträde

Utskick

Sammanträde

Torsdag
Kl. 17.30 ->

Stoppdatum inlämning
(utskick till beredning)
Fredag
Kl. 10.00

Beredning

Måndag
Kl. 9.00

Utskick
(info t. föredragande)
Torsdag
Kl. 10.00

Måndag
Kl. 8.00

Fredag

Måndag
Kl. 18.00 ->

21 januari

25 januari

28 januari

4 februari

29 januari

1 februari

5 februari

15 februari

11 mars

15 mars

18 mars

25 mars

måndag 26 mars

måndag 29 mars

9 april

19 april

21 april strategidag

22 april

26 april

29 april

6 maj

20 juni

24 maj

27 maj

3 juni

28 maj

31 maj

4 juni

14 juni

26 augusti

30 augusti

2 september

9 september

3 september

6 september

10 september

20 september

14 oktober

18 oktober

21 oktober

28 oktober

onsdag 27 oktober

fredag 29 okt

5 november

15 november

11 november

15 november

18 november

25 november

26 november

29 november

3 december

13 december
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SAMMANTRÄDESCHEMA 2021
2021
KF

DAG
MÅN 18:00

JAN

FEB
15

MAR

APR
19

MAJ

ÅR

JUN
14

JUL AUG

TORS 17.30

OKT

T1
juni utf

febr utf

Slutrevisionsmöte
KS

SEP
20

NOV
15

DEC
13

Mål & bu

okt prog

skatt+T2

4

26
25

6

3

9

28

25

Detaljbudget

ÅR

mars prgs

T1

juni utf

M&B,skatt,T2

okt prgs

feb utf

Ram
Val AU, PLU, NB

Strategidag

21 (efter AU)

PLU
ONSDAG
8.30-10.30
AU
10.40
Ramseminarium/Budgetseminarium
Smeden & Vasavägen (i anslutning till AU)
BUN
MÅN 18.00

20

10
17

21
mars prognos

ÅR/feb utf*

26

25

15

13

juni utf*

End. PLU

Mål & bu

Ram

skatt+T2

T1

11, kl 17-20
X

24, kl 15-17
X

X

8

15

26

ÅR

24

23

T1

juni utf*

mars prgs

SN

TIS 18.00

16

16

ÅR

10

27

8

6
Detaljbud

Mål & bud
T2

27

25

mars prgs

T1

15

24

21

9

14

juni utf*

Mål & bu

Detaljbud

T2

Val SUS

SUS

TIS 16.30

19

16

16

27

25

15

24

21

19

9

14

SBN

ONS 18.00

27

17

24

28

26

16

25

22

20

17

8

mars prgs

T1*

juni utf*

Mål & bu

ÅR

Detaljbud

T2

TFK

TORS 18.00

18

22

27

26

23

ÅR

mars prgs

T1*

juni utf *

Mål & bu

11

9
Detaljbud

T2

NB
SRMH

TORS 18.00
11

18

22

* = skickas efter ordinarie utskick
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