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§ 6 Justering och fastställande och föredragningslista

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Justering föreslås den 8 mars 2018, som medjusterare till ordföranden föreslås Annicka Hörnsten 
Blommé (M).

Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärende nr. 3 ”Färdigställande av gym i idrottshallen”, 
befintligt ärende nr. 3 behandlas som nr. 4 i föredragningslistan. 

Inskickad skrivelse av Jan-Olof Schill (S) ”Begäran om att ett ärende ang. rivningar på Norrberget 
behandlas i PLU 2018-03-07” tas upp under punkten Förvaltningen informerar.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att protokollet justeras senast den 8 mars 2018, som medjusterare till ordföranden 
föreslås Annicka Hörnsten Blommé (M). 

Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan fastställs med tillägg av ärende nr. 3 ”Färdigställande 
av gym i idrottshallen”, befintligt ärende nr. 3 behandlas som nr. 4 i föredragningslistan. 

Dessutom yrkar ordföranden att inskickad skrivelse av Jan-Olof Schill (S) ”Begäran om 
att ett ärende ang. rivningar på Norrberget behandlas i PLU 2018-03-07” tas upp under punkten 
Förvaltningen informerar.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 7 Medgivande av ändring av detaljplan 401 för Storäng östra, 
fastigheterna Överby 2:20-24 m.fl.

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Ändringar av detaljplanen 401 för Storäng östra medges i enlighet med kommunens yttrande,
2017-12-13 till Mark- och miljödomstolen, i det fall domstolen skulle finna att antagandebeslutet av 
detaljplanen inte kan fastställas.

Ärendebeskrivning
Förslaget till detaljplan för Storäng östra  antogs av kommunfullmäktige 2017-06-19 § 7. Detaljplanen 
överklagades därefter till mark- och miljödomstolen av fastighetsägarna till fastigheterna Överby 2:20, 
2:31 samt gemensamt av fastighetsägarna till Överby 2:21 och 2:86

Föreläggande från mark- och miljödomstolen inkom till kommunen 2017-10-16 om yttrande över 
inkomna handlingar till domstolen, aktbilagorna 1-6, 15-18. Aktbilagorna omfattade de inkomna 
yttrandena (överklagandena) över detaljplanen 401 för Storäng östra. 

Beslut om yttrande enligt föreläggandet togs på delegation av kommunstyrelsens ordförande 
2017-12-13 (§2017/25-KS del). 

I kommunens yttrande, 2017-12-13, till Mark- och miljödomstolen anförs att Vaxholms stad bestrider 
samtliga yttranden. I första hand anser således staden att domstolen ska avslå samtliga yttranden och 
fastställa antagandebeslutet. 

I andra hand – om domstolen skulle finna att detaljplanen ska upphävas- medger staden dels att 
samtliga planbestämmelser där det föreskrivs att befintliga byggnadsverk som tillkommit i laga ordning 
och som inte överensstämmer med planbestämmelserna ska anses vara planenliga strykes, dels att 
bestämmelsen om markens höjd inom korsmarkerad och prickmarkerad mark i anslutning till 
strandlinjen strykes. 

Nytt föreläggande från Mark- och miljödomstolen inkom den 16 februari 2018 angående detaljplanen 
401 för Storäng östra. Kommunen förelades att komplettera sitt yttrande med en ny plankarta där de 
angivna ändringarna införts samt att inge protokoll, fullmakt, stadgar, delegationsordning eller annan 
handling som utvisar behörighet att medge de aktuella ändringarna.

De ändringar av detaljplanen som medges i kommunens yttrande i andra hand är om domstolen skulle 
finna att detaljplanen ska upphävas. Dessa ändringar innebär att samtliga planbestämmelser där det 
föreskrivs att befintliga byggnadsverk som tillkommit i laga ordning och som inte överensstämmer med 
planbestämmelserna ska anses vara planenliga strykes, dels att bestämmelsen om markens höjd inom 
korsmarkerad och prickmarkerad mark i anslutning till strandlinjen strykes. Det gäller planbestämmelser 
som anges på plankartan på fyra ställen. Plankarta har tagits fram som visar dessa ändringar som 
framgår av kommunens yttrande till Mark- och miljödomstolen. Ändringarna redovisas på 
antagandehandlingen för detaljplanen för Storäng östra, Dp 401. 

Inventering har utförts för den befintliga bebyggelsen inom planområdet för Storäng östra. 
Inventeringen av  befintliga bostadshus och komplementbyggnader visar att bygglov lämnats för 
samtliga huvudbyggnader på fastigheterna inom planområdet utom för fyra fastigheter, där 
huvudbyggnaderna uppförts före år 1935. De tidigaste byggloven som lämnats inom Storängområdet 
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finns från januari 1938. Av plankartan med underliggande grundkarta kan utläsas vilka byggnader som 
finns inom planområdet. Inom planområdet finns 37 fastigheter med befintlig bostadsbebyggelse. 
Huvudbyggnader och komplementbyggnader framgår av detaljplanens grundkarta som upprättats 
2017-02-23. Därutöver framgår även bryggor och befintliga byggnader på bryggor.

Enligt 4 kap 32 stycket PBL (2010:900) ska den avsedda regleringen av bebyggelse, byggnadsverk och 
miljön i övrigt tydligt framgå av planen. Kommunen anser att de planbestämmelser som anges som 
otydliga uppfyller tydlighetskriteriet i PBL (2010:900) mot bakgrund av utförd inventering och lämnade 
bygglov för byggnader på fastigheterna inom planområdet. För det fall Mark- och miljödomstolen skulle 
finna att viss otydlighet föreligger i fråga om planbestämmelserna, så kan otydligheten elimineras 
genom de strykningar som staden medger i sitt yttrande, 2017-12-13, till Mark- och miljödomstolen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-02-21
Plankarta för Storäng östra, Dp 401 med medgivna ändringar
Yttrande mot bakgrund av Mark- och miljödomstolens föreläggande, 2017-12-13

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Paula Sund, sbf

För kännedom: Susanne Edén, sbf 
Kristina Henschen, sbf
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§ 8 Färdigställande av gym i idrottshallen

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att färdigställa gymlokal på plan 3 i nya idrottshallen.

Byggnation och färdigställande av gymlokal utförs av ramavtalade entreprenörer på löpande räkning 
avseende bygg, el, VVS, målning m.fl.

Ärendebeskrivning
Beslut om att bygga till ett tredje plan för ett framtida gym i idrottshallen på Campus Vaxholm togs i TFK 
§ 8 2013-02-21 . Plan 3 byggdes sedermera av totalentreprenören Fastec och utgörs idag av ytterväggar 
och tak vilket innebär att ytorna för övrigt är råa och oinredda. Kommunen har därefter fattat ett flertal 
beslut de senast åren avseende drift och färdigställande av gymlokal men dessa har av olika anledningar 
inte verkställts. Under arbetets gång har det framkommit att en förändring i lagstiftning, Lag 
(2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK), påverkar ärendet då driften verksamheten av 
gymmet anses vara en koncession. I beslut från TFK §13 2018-02-22 fick Tekniska enheten i uppdrag att 
ta fram upphandlingsunderlag för verksamhetdriften av gym på idrottshallen. Denna upphandling 
kommer att ske parallellt genom tekniska enheten. Arbetet med att iordningställa lokalerna till gym 
föreslås utföras i egen regi med ramavtalade entreprenörer. Ett ritningsförslag har tagits fram 2016-03-
30 och planeras att genomföras frånsett bastun samt mindre justeringar av väggplacering vid 
omklädningsrummen till följd av att bastun ej byggs.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-03-06
Planritning upprättad av Greitz Arkitektkontor AB daterad 2016-03-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Roland Karlsson, sbf

Johanna Nilsson, sbf

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf
Susanne Edén, sbf

6


	2018-03-07
	Justering och fastställande och föredragningslista
	Beslut KSPU 2018-03-07
Justering och fastställande och föredragningslista

	Medgivande av ändring av detaljplan 401 för Storäng östra, fastigheterna Överby 2:20-24 m.fl.
	Beslut KSPU 2018-03-07
Medgivande av ändring av detaljplan 401 för Storäng östra, fastigheterna Överby 2:20-24 m.fl.
	Sida 1
	Sida 2


	Färdigställande av gym i idrottshallen
	Beslut KSPU 2018-03-07
Färdigställande av gym i idrottshallen


