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§ 35 Justering och fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Justering föreslås senast den 12 oktober 2018, som medjusterare till ordföranden föreslås 
Bengt Sandell (S), vidare fastställs föredragningslistan.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att protokollet justeras senast den 12 oktober 2018, som medjusterare till 
ordföranden föreslås Bengt Sandell (S).

Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan godkänns. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 36 Remissvar, Betänkande Vägar till hållbara vattentjänster     (SOU 
2018:34)

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Förvaltningens remissvar på betänkandet (SOU 2018:34) ”Vägar till hållbara vattentjänster” godkänns.

Ärendebeskrivning
Betänkandet, SOU 2018:34 handlar om vad som står i lagen om allmänna vattentjänster. Utredningens 
direktiv och tilläggsdirektiv innehåller flera olika uppdrag och aspekter som alla rör vattentjänsterna och 
hur de ska bli mer hållbara. Att göra vattentjänsterna hållbara är ett ansvar som alla delar. Samhället, 
kommunen, har ett uppdrag att lösa detta när det finns ett behov av att skydda hälsa och miljö och när 
bebyggelsen finns i ett större sammanhang. Lagen om allmänna vattentjänster (2016:412) reglerar 
ansvar och genomförande. 

Kommunen, tillsammans med kommunens VA-huvudman Roslagsvatten, fick tillgång till den omfattande 
remissen sent. Det omfattande materialet har gjort att det  inte varit möjligt att helt sätta sig in i 
betänkandet. Generella och övergripande synpunkter lämnas på utredningen, i första hand avseende 
när kommunalt VA ska byggas ut, hantering av gemensamhetsanläggningar och avseende frågor om 
dagvatten. 

Remissen ska besvaras senast 31 oktober 2018.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén 2018-09-25
Missiv till betänkandet, 2018-06-19, M2018/01630/Nm
Vägar till hållbara vattentjänster, betänkande  SOU 2018:34 – remiss

Kopia på beslutet till
För kännedom: Miljö- och energidepartementet, m.remissvar@regeringskansliet.se 

M2018/01630/Nm Vaxholm
Terees von Stedingk Terees.vonStedingk@roslagsvatten.se 
erik.moelv@srmh.se ammi.wohlin@vaxholm.se
(Bifoga TJUT samt beslut till mottagarna)
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§ 37 Planbesked Rindö hamn, Rindö 3:378

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Positivt planbesked för del av Rindö 3:378 lämnas.
2. Planchef får i uppdrag att teckna planavtal med fastighetsägaren.

Ärendebeskrivning
Planbesked kan ansökas enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) i de fall någon avser att 
vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan behöver antas, ändras eller upphävas. Kommunen 
ska i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. 

Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas; under 
planläggningen kan det visa sig att åtgärderna av olika skäl inte är lämpliga att genomföra. Ett 
planbesked går inte att överklaga. Avgift för ansökan om planbesked tas enligt kommunens taxa för 
kommunstyrelsens verksamhet.

Fastighetsägaren Vasallen AB inkom 2018-08-17 med en ansökan om planbesked för del av Rindö 3:378. 
Området för önskad ny detaljplan omfattar befintliga verksamhetslokaler och kajer med närområde, på 
udden söder och sydväst om Rindö hamn. Sökanden önskar att ny detaljplan möjliggör dagens 
användning för befintliga byggnader (reningsverk, kontor och mindre verksamheter). 

Planansökan stämmer överens med kommunens översiktsplan (2013) och fördjupad översiktsplan för 
Rindö och Skarpö (2009). Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att ändring av detaljplan för del av 
Rindö 3:378 kan prövas.  

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-08-28
Ansökan om planbesked, 2018-08-17

Kopia på beslutet till
För kännedom: Sökanden: Fredrik Brehmer, Vasallen Vaxholm Exploatering AB, BY 233 Rindö 

Hamn, 185 41 Vaxholm, fredrik.brehmer@vasallen.se

Aktuellt område markerat på flygfoto. (Blom, 2015)
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§ 38 Upphävande av avstyckningsplaner för del av fastigheten
Tynningö 1:13 (Washolmen - ApA2) och del av fastigheterna 
Tynningö 1:434 och 1:435 (Kalvholmen – (ApA1)

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Stadsbyggnadsförvaltningen får i planuppdrag att upphäva avstyckningsplaner för del av fastigheten 
Tynningö 1:13 (Washolmen- ApA2) och del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435 (Kalvholmen - 
ApA1).

Ärendebeskrivning
Syftet med upphävandet av avstyckningsplanerna inom kvartersmark är att underlätta handläggning av 
olika former av lov och tillstånd både för enskilda fastighetsägare och myndigheter. Områden 
betecknade som vägar och gröna områdena avses behållas.

Eftersom planerna är avstyckningsplaner saknar de mer detaljerade bestämmelser om hur marken får 
bebyggas och ger därmed inget direkt stöd vid bygglovgivning. 

Karta över områden 
med 
detaljplan (skrafferad) 
resp
 avstyckningsplan (grön) 
på Tynningö. Vita 
områden 
är icke planlagda.

Avstyckningsplanern a Washolmen, antagen 1935 (akt 01-APL-481) och Kalvholmen, antagen 1934 (akt 
01-APL-432) har genom förändringar i lagstiftningen blivit jämställda med en detaljplan.  

Avstyckningsplanerna APA1 och APA2 saknar byggnadsreglerande bestämmelser och har idag 
obegränsad byggrätt. 
Avstyckningsplanerna reglerar inte byggrätten i detalj, som tex tillåten byggnadsarea, byggnadshöjd 
eller utformning. Vid ansökningar om bygglov måste därför stadsbyggnadsnämnden göra en bedömning 
över hur väl den ansökta åtgärden anpassas till den egna fastigheten, närliggande bebyggelse och till 
miljön i övrigt - en så kallad lämplighetsprövning enligt främst 2, 8 och 9 kapitlet Plan- och bygglagen. 
Dessa inaktuella avstyckningsplaner skapar problem vid bygglovgivning och fastighetsbildning. 
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Upphävandet av avstyckningsplanerna handläggs med förenklat standardförfarande enligt PBL 
2014:900, kapitel 5 § 38 b samt kapitel 5 § 11 vilket innebär att någon underrättelse eller granskning 
inte görs. Ett förenklat standardförfarande kan endast tillämpas när genomförandetiden gått ut och om 
ändringen är:

 förenlig med översiktsplanen
 inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, och
 inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Antal fastigheter som berörs av avstyckningsplanen på Washolmen är 20 st. och på Kalvholmen 7 st.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-08-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Farnaz Wigh, sbf

7


	Protokoll förstasida
	Justering och fastställande av föredragningslista
	Beslut KSPU 2018-10-10
Justering och fastställande av föredragningslista

	Remissvar, Betänkande Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34)
	Beslut KSPU 2018-10-10
Remissvar, Betänkande Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34)

	Planbesked Rindö hamn, Rindö 3:378
	Beslut KSPU 2018-10-10
Planbesked Rindö hamn, Rindö 3:378

	Upphävande av avstyckningsplaner för del av fastigheten Tynningö 1:13 (Washolmen- ApA2) och del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435 (Kalvholmen - ApA1)
	Beslut KSPU 2018-10-10
Upphävande av avstyckningsplaner för del av fastigheten Tynningö 1:13 (Washolmen- ApA2) och del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435 (Kalvholmen - ApA1)
	Sida 1
	Sida 2



