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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2018-05-23

1 av 1
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Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 19 Justering och fastställande och föredragningslista

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Justering föreslås den 24 maj 2018, som medjusterare till ordföranden föreslås 
Anne-Charlotte Eriksson (MP).

Närvaro godkänns för Irene Bellman/konsult, Klara Dalheim och Kerstin Wern/Roslagsvatten.

Föredragningslistan fastställs med förändringen att ärende nr. 8 Genomförandebeslut rivning 
Norrberget utgår.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att protokollet justeras senast den 24 maj 2018, som medjusterare till ordföranden 
föreslås Anne-Charlotte Eriksson (MP). 

Närvaro föreslås godkännas för Irene Bellman/konsult, Klara Dalheim och Kerstin Wern/Roslagsvatten.

Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan fastställs med förändringen att ärende 
nr. 8 Genomförandebeslut rivning Norrberget utgår.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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2018-05-23

Änr KS 2018/67.206
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 20 Kompletterande avfallstjänster i Vaxholms stads avfallstaxa

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Förslag till kompletterande avfallstjänster i nuvarande avfallstaxa för Vaxholms stad fastställs med 
tillämpning från 1 juli 2018 med redaktionella förändringar. 

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads avfallstaxa är i behov av komplettering av ett antal tjänster för att bättre möta 
efterfrågan på de tjänster kunderna är i behov av. Nuvarande avfallstaxa antogs av fullmäktige 
13 november 2017/§ 57 men bygger på en översyn av Roslagsvatten från 2015. Roslagsvatten har sedan 
dess uppmärksammat behov av ytterligare ett antal tjänster. Några av de tjänster som avfallstaxan 
föreslås kompletteras med nyttjas redan idag och några av tjänsterna är helt nya. 

I övrigt hänvisas till tjänsteskrivelse samt bilaga 1 från Roslagsvatten. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg om redaktionella förändringar och 
finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2018-04-26
Protokollsutdrag Vaxholmsvatten 2018-
Tjänsteskrivelse, Roslagsvatten, 2018-04-20
Bilaga 1, nya avfallstjänster i Vaxholms stad  

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Michael Holmström, ekonomi

Roslagsvatten

För kännedom: Susanne Edén
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 21 Yttrande under samråd avseende planerad 70 kV kraftledning 
mellan Täljö i Österåkers kommun och Vaxholm i Vaxholms 
kommun

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Yttrande under samråd avseende planerad 70 kV kraftledning mellan Täljö i Österåkers kommun och 
Vaxholm i Vaxholms kommun godkänns.

Ärendebeskrivning
E.ON Energidistribution AB (E.ON Energidistribution) planerar att bygga en ny 70 kV kraftledning mellan 
de befintliga transformatorstationerna Täljö och Vaxholm. Ledningen, som avses utföras som mark- och 
sjökabel, syftar till att förstärka elnätet kring Vaxholm. För att få bygga och driva ledningen krävs 
nätkoncession för linje (tillstånd) enligt ellagen (1997:857) och tillstånd till vattenverksamhet enligt 
miljöbalken (1998:808). Även frivilligt tillstånd om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken (MB) 
kommer att sökas.

Inför ansökan om tillstånd genomförs nu samråd enligt bestämmelserna i 6 kap. 24 § miljöbalken. 
Samråd och tillståndsansökan hanteras av konsultföretaget ÅF, på uppdrag av E.ON Energidistribution.

Samråd genomförs med berörd länsstyrelse, tillsynsmyndighet och enskilda som har fastigheter som 
berörs av, eller ligger i närheten av, de alternativa sträckningarna. Även innehavare av inskrivna 
rättigheter på berörda fastigheter omfattas. Samråd sker därtill med övriga myndigheter och 
organisationer som kan tänkas bli berörda. 

En bedömning av sträckningsalternativens inverkan på främst natur- och kulturmiljön samt befintliga 
verksamheter har genomförts. Vaxholms ser positivt på att stor hänsyn har tagits till tidigare yttranden 
och att samrådsunderlaget har kompletterats med tydligare beskrivningar av värden och konsekvenser. 
Sammantaget bedöms det valda sträckningskombinationen vara kostnadseffektivt och innebära minst 
miljöpåverkan. Vaxholm delar dock inte E.ON Energidistributions bedömning att projektet inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Verksamheten bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan när ledningen är i drift men i samband med anläggningsarbetet kan en lokal och 
bestående påverkan uppstå.

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

Handlingar
Samråd enligt 6 kap. 24 § MB avseende planerad 70 kV kraftledning mellan Täljö i Österåkers kommun 
och Vaxholm i Vaxholms kommun, 2018-04-16

Sändlista, Samråd enligt 6 kap. 24 § miljöbalken, 2018-04-16

Tjänsteutlåtande, Yttrande under samråd avseende planerad 70 kV kraftledning mellan Täljö i 
Österåkers kommun och Vaxholm i Vaxholms kommun, 2018-04-27

Yttrande under samråd avseende planerad 70 kV kraftledning mellan Täljö i Österåkers kommun och 
Vaxholm i Vaxholms kommun, 2018-05-04
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Kopia på beslutet till
För kännedom: Victoria Renberg, ÅF Industry AB, viktoria.renberg@afconsult.com (Yttrande 

samt beslut skickas), inlämnas senast 2018-06-10
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Justerare

§ 22 Tillfälligt behov av utökade lokaler- Kronängsskolan- 
utredningsuppdrag

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att använda olika lokaler, permanenta 
eller tillfälliga och föreslå en lösning på lokalfrågan. 

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 maj 2018 fått uppdrag att 
tillsammans med utbildningsförvaltningen utreda det tillfälliga behovet av utökade undervisningslokaler 
i Kronängsskolan inför läsåret 2019/2020. I uppdraget anges att Kronängsskolan idag är 6-parallellig och 
att under läsåret 209/2020 och 2020/2021 kommer det finnas behov av 7 paralleller. Likaså beskrivs i 
uppdraget att det under dessa läsår kommer att finnas svårigheter att lösa hemkunskapslokaler då 
dessa i dagsläget även nyttjas av F till 6-skolorna.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-05-07
KS § 48/2018

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristina Henschen, sbf 

Richard Hallman, sbf 
Alexander Wahlstedt, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2018-05-23

Änr KS 2018/68.252
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 23 Svar till Fortifikationsverket avseende förhandstillträde i 
samband med planerad försäljning av Ytterby gruva på Resarö

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Tjänsteutlåtande 2018-05-04, överlämnas till Fortifikationsverket som svar på inlämnad handling 
”Angående planerad försäljning av Ytterby gruva på Resarö”, daterad 2018-04-13.

Ärendebeskrivning
Fortifikationsverket har lämnat en skriftlig förfrågan till kommunen: ”Angående planerad försäljning av 
Ytterby gruva på Resarö”, Dnr 1961/2012, daterad 2018-04-13. I denna förfrågan önskar 
Fortifikationsverket svar på om kommunen ämnar påkalla förhandstillträde till marknadsvärde, om 
samhällsbyggnadsskäl föreligger förvärv i enlighet med SFS 1996:1190 om överlåtelse av statens fasta 
egendom m.m. 11 §. Myndigheten önskar erhålla detta svar senast 2018-06-15.

Stadsbyggnadsförvaltningen noterar att Fortifikationsverket i sin inlämnade förfrågan inkluderat en 
kartbilaga för berörda fastigheter samt en bilaga omfattande förklaring kring hur och på vilket sätt en 
kommun utifrån gällande lagstiftning kan ansöka om ett förhandsbesked för ett önskat förhandstillträde 
samt vilka krav avseende samhällsbyggnadsändamål som fordras för att ha möjlighet att erhålla positivt 
besked på sådan ansökan enligt gällande lagstiftning.

I Fortifikationsverkets avsedda avyttring av Ytterby gruva anges att även ett oreglerat bergutrymme 
som sträcker sig under ett antal registerfastigheter och som binder ihop området ämnas ingå. 
Stadsbyggnadsförvaltningen saknar detta i bilagd kartbilaga.

Stadsbyggnadsförvaltningen saknar därtill den angivna externt opartiska marknadsvärderingen som 
utförts och som uppger ett totalt värde om 15 mkr (per 2017). Därtill saknar förvaltningen information 
om fastigheternas nuvarande skick. Enligt förvaltningens vetskap kvarstår markföroreningar från den 
tidigare lagringen av flygbränsle och diesel. Förvaltningen saknar en handlingsplan för denna sanering. 

Därutöver råder oklarheter kring vilka fastigheter samt vilka fastighetsdelar som ämnas upplåtas med 
nyttjanderättsavtal med Stiftelsen Ytterby Gruva. Förvaltningen har vidare inte informerats om att det 
reellt finns en stiftelse med det angivna namnet varför förvaltningen ställer sig frågande till vem/vilka 
som nyttjanderättsavtalet är avsett för. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Svar till Fortifikationsverket avseende förhandstillträde i samband med planerad 
försäljning av Ytterby gruva på Resarö, 2018-05-04

Angående planerad försäljning av Ytterby gruva på Resarö, Fortifikationsverket, daterad 2018-04-13

Kopia på beslutet till
För kännedom: Richard Hallman, sbf

Susanne Edén, sbf
Karl-Martin Svärd, Fortifikationsverket, (tjänsteutlåtande samt beslut 
skickas), ange Dnr 1961/2012
karl-martin.svard@fortifikationsverket.se
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..……………………..
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§ 24 Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal 
för Ytterby 4:173 inom Dp 382, detaljplan för Ytterby 4:686 m fl 
(Resarö mitt och Överbyvägen)

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Fastighetsaktiebolaget Hultberg 
avseende marköverlåtelse samt exploatering inom detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö mitt 
och Överbyvägen) godkänns samt avtal tecknas.

Ärendebeskrivning
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslutade i §166/2004-12-01 att 
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för Överbyvägen. Detaljplan, DP 
382, syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär samt att 
området i framtiden ska kunna användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verksamheter. 

Fastigheten Ytterby 4:173 föreslogs vid utställningen i mars 2014 för småindustri och centrumändamål. 
Inför antagandet av detaljplanen beslutade Kommunstyrelsen enligt §50/2014-06-12 att återremittera 
ärendet till planeringsutskottet. Under denna översyn av detaljplanen fördes diskussioner med 
fastighetsägarna till Ytterby 4:173 som medförde att fastigheten i efterföljande förslag till detaljplan 
erhöll ändrad markanvändning. Del av fastigheten söder om Överbyvägen föreslås till bostäder, 
centrum, vård samt skola och förskola samt resterande del av fastigheten föreslås som allmän plats och 
lokalväg. 

I samband med denna markanvändningsändring av fastigheten Ytterby 4:173 tecknade kommunen ett 
intentionsavtal med fastighetsägarna under 2016. Intentionsavtalet anger avsikten med kommande 
fastighetsbildning samt ansvars- och kostnadsfördelning för kommande genomförande. Enligt 
intentionsavtalet skall ett exploateringsavtal tecknas i samband med att detaljplanen antas. Föreslaget 
exploateringsavtal utgör detta exploateringsavtal och ersätter i sin helhet det intentionsavtal som 
tidigare tecknats mellan parterna.

Exploateringsavtalet medför såväl direkt nytta som indirekt nytta då avtalet är en förutsättning för att 
detaljplanen för området ska kunna antas och vinna laga kraft. Genom föreslaget exploateringsavtal 
säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan genomföras samt att kostnadsansvaret 
klargörs för kommande utbyggnad. Via avtalet säkerställs nödvändig ledningsrätt, behov av 
trafikanordningsplaner, kostnadsansvar för marksanering till följd av markföroreningar, tillfällig 
nyttjanderätt samt behövliga avtalsservitut. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att föreslaget exploateringsavtal bidrar till att skapa en bättre miljö 
för samtliga åldersgrupper i samband med att befintlig småindustri avflyttas samt att tillgängligheten 
inom samt till och från detaljplaneområdet förbättras.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Ytterby 4:173 inom 
Dp 382, detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö mitt och Överbyvägen), 2018-05-08

Exploateringsavtal för fastigheten Ytterby 4:173, 2018-05-07

Kopia på beslutet till
För kännedom: Richard Hallman, sbf

Susanne Edén, sbf
Leif Hultberg, Fastighetsaktiebolaget Hultberg, (endast beslut skickas)
leif.propellertjanst@gmail.com 
Rolf Hultberg, Fastighetsaktiebolaget Hultberg, (endast beslut skickas)
rolf.propellertjanst@gmail.com
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..……………………..
Justerare

§ 25 Antagande - Dp 382, detaljplan för Resarö mitt, Vaxholms stad

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Utlåtande efter utställning nummer 2 godkänns med föreslagna revideringar.

Kommunstyrelsen planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Föreliggande planförslag antas med föreslagna revideringar.

Ärendebeskrivning
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslutade i §166/2004-12-01 att 
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för 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. Ett församrådsmöte har hållits den 8 mars 2006.

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. Utställningen 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, daterat 2017-10-18, framgår de revideringar och 
ändringar som utförts efter 2014-06-12. 
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I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut § 41/2017-10-18 har planförslaget ställts ut 
på nytt. Under utställningstiden 22 november- 19 december har 164 yttranden inkommit varav 14 från 
remissinstanser. Revidering av planförslaget föreslås ske efter utställning nr 2. Fastighetsägare till en 
fastighet har underrättats om detta. Inkomna synpunkter under utställningstiden har sammanställts i ett 
utlåtande efter utställningen, daterat 2018-05-08. De ändringar som föreslås efter den andra 
utställningen framgår av utlåtandet på s. 76-78. 

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.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg om ”med föreslagna revideringar” i 
båda beslutsmeningarna samt att kommunstyrelsen ska besluta om godkännande om utlåtande efter 
utställning nummer 2. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
1. Tjänsteutlåtande, 2018-05-08
2. Plankarta för Resarö mitt, Dp 382,  2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-18, 

rev 2018-05-08, del 1 och del 2
3. Planbeskrivning för Resarö mitt, Dp 382, 2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-18 ,

rev 2018-05-08
4. Genomförandebeskrivning för Resarö mitt, Dp 382, 2014-02-20, rev 2014-05-16, 

rev 2017-10-18, rev. 2018-05-08
5. Utlåtande efter utställning nr 2, 2018-05-08
6. Tillägg till utlåtande efter utställning nummerr 1,  2017-10-18 
7. Utlåtande efter utställning nummerr 1, 2014-05-26

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Paula Sund, sbf
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1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 26 Beslut om översiktsplanens aktualitet Vaxholms stad

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Kommunens översiktsplan bedöms vara i huvudsak aktuell och förvaltningens ställningstagande till 
översiktsplanen med fördjupningar och tillägg godkänns. 

Ärendebeskrivning
Varje kommun är skyldig att ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. För att 
säkerställa planens aktualitet ska kommunfullmäktige pröva planen efter de krav som ställs på 
översiktsplaner i plan- och bygglagen minst en gång per mandatperiod. Vaxholms stads 
kommunövergripande översiktsplan Vaxholm 2030 antogs i december 2013. Översiktsplanen har ett 
tematiskt tillägg genom Blåplanen som antogs 2017, och tre fördjupningar för kommundelarna Resarö 
(1993), Kullön (1994) samt Rindö och Skarpö (2009). Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt hela 
planens aktualitet och gått igenom de förutsättningar som har förändrats samt hur planen har tillämpats 
och genomförts. Förvaltningen har också pekat ut behov av nya planeringsunderlag och kommit med 
rekommendationer inför framtida översiktsplanearbete. Till grund för bedömningen av översiktsplanens 
aktualitet ligger även en sammanfattande redogörelse med synpunkter från länsstyrelsen. Vaxholms 
översiktsplan bedöms vara i huvudsak aktuell. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-04-10
PM: Underlag för att pröva översiktsplanens aktualitet, 2018-04-04
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse över Vaxholms översiktsplan 2017, 2017-12-19
Länsstyrelsens sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av betydelse för 
kommunernas planering 22 december 2017, 2017-12-19

Kopia på beslutet till
För kännedom: Matilda Karlström, sbf

Stadsbyggnadsnämnden, SBN 
Länsstyrelsen Stockholm, stockholm@lansstyrelsen.se
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns Landsting, 
registrator.trf@sll.se 
Boverket, registraturen@boverket.se 
Danderyds kommun, info@danderyd.se
Lidingö stad, lidingo.stad@lidingo.se
Nacka kommun, info@nacka.se 
Norrtälje kommun, kontaktcenter@norrtalje.se 
Täby kommun, tabykommun@taby.se
Värmdö kommun, varmdo.kommun@varmdo.se 
Österåkers kommun, kommun@osteraker.se 
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