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§ 39 Justering och fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Justering föreslås senast den 16 november 2018, som medjusterare till ordföranden föreslås Malin 
Forsbrand (C), vidare fastställs föredragningslistan.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att protokollet justeras senast den 16 november 2018, som medjusterare till 
ordföranden föreslås Malin Forsbrand (C).

Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan godkänns.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 40 Detaljplan för Domaren 15 och 18, Dp 416 - samråd

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd för Förslag till detaljplan för 
Domaren 15 och 18, Dp 416.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren FAD fastigheter AB fick positivt planbesked enligt beslut i Kommunstyrelsen den 
28 april 2016 §40. 

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens planeringsutskott den 12 oktober 
2016 §52 att upprätta förslag till detaljplan för fastigheterna Domaren 15 och 18. 

Planområdet ligger på Kapellgatan i Vaxholms stadskärna. Idag används fastigheten Domaren 15 till 
markparkering för totalt 32 bilar. På den berörda delen av Domaren 18 ligger idag entrébyggnaden till 
Vaxholms vårdcentral AB samt ett allmänt tillgängligt gångstråk.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt flerbostadshus inom Domaren 15. 
Samrådsförslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från fastighetsägaren till Domaren 15 och 18, 
FAD fastigheter AB. Förslaget innebär att medge möjlighet byggnation av bostäder och kontorslokaler 
i alla plan ovan mark, samt centrumändamål i markplan. 

Parkering för den nya byggrätten och befintlig byggnad i Domaren 18 bedöms kunna lösas inom 
fastigheten Domaren 15 i ett garage i 2 våningar, varav en våning under mark. Den planerade 
bebyggelsen ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet och avvägningar har gjorts för att anpassa 
volymen till den befintliga miljön med bebyggelse och gård.

Planarbetet ska bekostas av den som har nytta av detaljplanen. Planavtal tecknades 2017-02-09, 
mellan Fastighetsägaren för Domaren 15 och 18 och Vaxholms stad. 

En ny detaljplan för Domaren 15 och 18 beräknas preliminärt kunna antas under 2020.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-10-29
Plankarta, 2018-10-29
Plan och genomförandebeskrivning, 2018-10-29
Dagvattenutredning, Geosigma 2018-09-06
Miljöteknisk markundersökning, ÅF 2017-10-03
Bilaga 1 Antikvarisk Förstudie, Vaxholms stad 2018-10-22

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Farnaz Wigh, Stadsbyggnadsförvaltningen
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§ 41 Detaljplan för Kulan 6, Dp 418 - samråd

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd för Förslag till detaljplan för 
Kulan 6, Dp 418.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren Akelius Holmen AB fick positivt planbesked enligt beslut i Kommunstyrelsen den 
9 februari 2017 §8. Den 10 januari 2017 skrev fastighetsägaren Akelius Holmen AB och Vaxholms stad 
en avsiktsförklaring om att bygga hyresrätter.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens planeringsutskott den 24 maj 2017 
§28 att upprätta förslag till detaljplan för fastigheterna Kulan 5 och 6. Under arbetets gång har det 
bedömts lämpligast att det nya förslaget endast ska innefatta fastighet Kulan 6.

Planområdet ligger på Vaxöns västra del, mellan Eriksövägen och Stockholmsvägen (väg 274).

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt flerbostadshus inom kvarteret 
Kulan, på fastighet Kulan 6. Samrådsförslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från fastighetsägaren, 
Akelius Holmen AB. Förslaget innebär ett tillskott på ett flerbostadshus med ca 50 lägenheter. Parkering 
för den nya byggrätten bedöms kunna lösas inom fastigheten i garage under mark. Höjder är satta för 
att medge en högre volym mot gata och en lägre volym mot gården. Den planerade bebyggelsen ska 
utföras med hög arkitektonisk kvalitet och avvägningar har gjorts för att anpassa förslaget till den 
befintliga miljön med bebyggelse och gård och den befintligt terrängen. 

Planens genomförande bidrar till en utemiljö som upplevs som tryggare eftersom fler boende kommer 
att röra sig i området. Planförslaget ökar reseunderlaget för kollektivtrafiken, tillkommande bebyggelse 
kan ansluta till befintlig infrastruktur och bidrar till en effektiv markanvändning.

Planarbetet ska bekostas av fastighetsägaren. Planavtal tecknades 2017-09-08, mellan fastighetsägaren 
för Kulan 6 och Vaxholms stad.

En ny detaljplan för Kulan 6 beräknas preliminärt kunna antas under 2020.

Yrkanden
Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-10-30
Plankarta, 2018-10-30
Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-10-30
Geotekniskundersökning, Nora Consulting Engineers AB, 2018-08-10.
Trafikbullerutredning, ACAD-international AB, 2018-03-13.
Dagvattenutredning, WSP, 2018-10-29
Riskanalys, ÅF, 2018
Antikvarisk förstudie, 2018-05-08
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Kopia på beslutet till
För åtgärd: Anna Rhedin, Stadsbyggnadsförvaltningen
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§ 42 Kompletterande svar till Fortifikationsverket avseende
förhandstillträde i samband med planerad försäljning av Ytterby 
gruva på Resarö

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Tjänsteutlåtande 2018-10-31 - ”Kompletterande svar till Fortifikationsverket avseende förhandstillträde 
i samband med planerad försäljning av Ytterby gruva på Resarö”, överlämnas till Fortifikationsverket 
som svar på inlämnad handling ”Angående planerad försäljning av Ytterby gruva på Resarö”, 
daterad 2018-09-24.

Ärendebeskrivning
Fortifikationsverket lämnade i april en skriftlig förfrågan till kommunen: ”Angående planerad försäljning 
av Ytterby gruva på Resarö”, Dnr 1961/2012, daterad 2018-04-13. I lämnad förfrågan önskade 
Fortifikationsverket svar på om kommunen ämnade påkalla förhandstillträde till marknadsvärde, om 
samhällsbyggnadsskäl föreligger förvärv i enlighet med SFS 1996:1190 om överlåtelse av statens fasta 
egendom m.m. 11 §. Kommunens svar till Fortifikationsverket var att underlaget vid förfrågan var så 
pass bristfälligt att kommunen inte kunde ta ställning, för eller emot, ett eventuellt förhandstillträde. 

Med anledning av kommunens uteblivna ställningstagande har Fortifikationsverket återkopplat till 
kommunen med kompletterat underlag och ställer nu frågan på nytt; om kommunen med erhållen 
information vill påkalla företrädesrätt till förvärv. Svar önskas senast 2018-11-30 och om svar ej erhålls 
inom angiven tid avser Fortifikationsverket gå vidare med försäljning.

Stadsbyggnadsförvaltningen anser fortfarande att lämnat underlag från Fortifikationsverket innehåller 
brister samt att flera frågor rörande fastigheternas skick samt vad försäljningen innebär för 
ansvarsåtaganden och skyldigheter kopplade till förvärvet ifråga är oklart. I kompletterat underlag 
återfinns de fastighetsvärderingar som Fortifikationsverket menar utgör grunden för det uppskattade 
marknadsvärdet om 15 miljoner kronor som fastställts för berörd försäljning.  

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att utförda fastighetsvärderingar för Ytterby 4:9, 4:610 och 
4:611 är utförda utifrån hypotetiska antaganden om framtida detaljplaneändringar som medför ändrat 
ändamål från allmän plats i form av natur- och/eller parkmark till kvartersmark. Gällande detaljplan, Dp 
385, har en genomförandetid fram till 2024-10-08. Kommunen har vid flera tillfällen påtalat för 
Fortifikationsverket att nuvarande detaljplan gäller och att kommunen inte har för avsikt vare sig i närtid 
eller framtid att ändra ändamålet för berörda fastigheter. Kommunen värnar om allmänhetens intressen 
och allmänhetens tillgänglighet och ser inga skäl till varför kommunen skulle ändra ändamålet för 
nämnda fastigheter till enskilt intresse i form av kvartersmark. 

Stadsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att framtagna fastighetsvärderingar utgår från 
orimliga antaganden som medför att det uppskattade samlade marknadsvärdet om 15 miljoner kronor 
för fastigheterna är övervärderat vilket också innebär att det samlade reella marknadsvärdet för berörda 
fastigheter förblir oklart. I avsaknad av ett reellt marknadsvärde anser stadsbyggnadsförvaltningen att 
kommunen under gällande förutsättningar för angiven försäljning inte kan påkalla förhandstillträde 
angående planerad försäljning av fastigheter inom Ytterby gruva.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
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Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kompletterande svar till Fortifikationsverket avseende förhandstillträde i samband 
med planerad försäljning av Ytterby gruva på Resarö, 2018-10-31
Angående planerad försäljning av Ytterby gruva på Resarö, Fortifikationsverket, daterad 2018-09-24
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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