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Ordförande
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Justerare

§ 1 Justering och fastställande och föredragningslista

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Bengt Sandell (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 26 januari 2018.

Närvaro för Henning Grauers, praktikant vid planenheten, godkänns.

Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Bengt Sandell (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
senast den 26 januari 2018. 
Närvaro för Henning Grauers, praktikant vid planenheten, godkänns samt att föredragningslistan 
fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 2 Yttrande över remiss, Förslag till godsstrategi för 
Stockholmsregionen

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande över förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen godkänns 
samt att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag godkänna StoNo’s gemensamma yttrande.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har av Stockholms läns landstings tillväxt- och regionplaneförvaltning ombetts att yttra 
sig över ”förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen”.

Vaxholms stad stödjer innehållet i remissförslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen. Vad gäller 
frågan om utmaningar för godstransporter, instämmer Vaxholms stad särskilt i behovet av en regional 
samsyn om var stråk för farligt gods ska finnas och anser att Trafikverkets rekommenderade vägar för 
farligt gods ska ses över. 

För att kombinera önskemålen om regionala stråk för farligt gods med behovet av ett ökat 
bostadsbyggande bör antalet vägsträckor som pekas ut som primära vägar för farligt gods minskas, så 
att möjligheterna att bygga bostäder längs dessa vägar ökar. Vaxholms stad anser att väg 274 är 
exempel på en primär väg som ska ändras till en sekundär väg för farligt gods, för att underlätta 
möjligheterna att bygga bostäder längs vägen.

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

Handlingar
Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen, tjänsteutlåtande. 2017-12-29
Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen. 2017-12-21
Remiss synpunkter på förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen. 2017-12-21

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristina Henschen, sbf

För kännedom: Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting, 
registrator.trf@sll.se                                                                                       
Laura Mannino, sbf
Matilda Karlström, sbf
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§ 3 Hemställan om inrättande av verksamhetsområde för Storäng 
östra

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inrättas för Storäng östra från och med 2018-04-01.

Ärendebeskrivning
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten- och 
avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av verksamhetsområde och 
Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet. Det finns ett 
verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-
fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut de 
avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Vaxholms stad utöka sitt verksamhetsområde i 
Storäng i samband med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-01-10
Hemställan om inrättande av verksamhetsområde för Storäng, 2017-11-27 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Terees von Stedingk, Terees.vonStedingk@roslagsvatten.se 
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§ 4 Vaxö skolas slöjdlokaler - uppstartsbeslut och inriktningsbeslut

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Exploateringsenheten får i uppdrag att starta upp arbetet med en byggnation omfattande två 
slöjdlokaler samt tre lektionssalar på fastigheten Terra nova 6.

Exploateringsenheten får i uppdrag att återkomma med redovisning av förslagsarbetet och förslag på 
fortsatt arbete, via ett genomförandebeslut.

Ärendebeskrivning
Vaxö skola har tidigare bedrivit sin slöjdverksamhet i Norrbergsskolans lokaler. För närvarande är 
skolans slöjd lokaliserad i Storstugan, i lokaler som endast medger syslöjd. 
Under hösten 2018 måste Vaxö skola tillse träslöjd vilket man avser göra med hjälp av lokaler i Rindö 
skola, detta innebär tidsförluster och kostnader för transport av barnen ut till Rindö skola. Vaxö skola 
har därtill i dag en tillfällig lösning, med en paviljong omfattande tre lektionssalar, som behöver ersättas 
med en permanent lösning.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-12-18, ”Vaxö skola slöjdlokaler – uppstartsbeslut och inriktningsbeslut” 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Per Blinck, sbf

För kännedom: Susanne Edén, sbf
Ulrika Strandberg, uf
Richard Hallman, sbf 
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§ 5 Borttagande av bestämmelse om fastighetsindelning för 
Lägerhöjden 1 och 2

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Samrådsredogörelse, 2018-01-11 godkänns.

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser för Lägerhöjden 1 och 2 antas. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2017 § 132 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen 
att utarbeta förslag till borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-28 att en ny detaljplan skulle tas fram för Norrberget. Som en del 
i det projektet upphävs tomtindelningen för Lägerhöjden 1 och 2 för att möjliggöra en ändamålsenlig 
fastighetsbildning för kommande bebyggelse på Norrberget.

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskott beslut den 30 november 2017 § 57 har samråd 
hållits om förslaget till borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser för Lägerhöjden 1 och 2. 
Samråd hölls 7 dec 2017 – 7 jan 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en 
samrådsredogörelse. 

För Lägerhöjden gäller idag stadsplan 36 som vann laga kraft den 29 juni 1950 och en tomtindelning 
från 9 november 1951 (akt 0187-B135). Gamla tomtindelningar och fastighetsplaner ses som en 
fastighetsindelningsbestämmelse i detaljplan. En tomtindelning upphävs automatiskt i och med att 
en ny detaljplan antas för ytan. Tomtindelningen låser fastigheternas gränser och area och för att 
kunna ändra storleken på att dela eller ändra storlek på fastigheten Lägerhöjden 1 och 2 behöver 
tomtindelningen upphävas i sin helhet. Om endast en del upphävs finns det en yta utanför detaljplanen 
där tomtindelningen fortfarande gäller och tomtindelningen säger fortfarande att fastigheten ska vara 
enligt tomtindelningen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag i bägge delarna.

Bengt Sandell (S) yrkar att förvaltningens beslutsförslag avslås i bägge delarna.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag.

Reservationer
Bengt Sandell (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-01-11
Plankarta inkl. plan- och genomförandebeskrivning, 2018-01-11
Samrådsredogörelse, 2018-01-11 
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Kopia på beslutet till
För åtgärd: Gunnar Lunnergård, sbf
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