


Protokoll
2019-01-23 §§ 1-4

2 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Innehåll

§ 1 3
§ 2 4

§ 3 5
§ 4 6

Justering och fastställande av föredragningslistan 
Planuppdrag Dp 424 - Rindö hamn etapp 5 inom Oskar-
Fredriksborg
Norrberget, Dp 410 - Information
Befästande av verksamhetsområden, Vaxholms stad 

2



Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-01-23

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 1 Justering och fastställande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Justering föreslås senast den 25 januari 2019, som medjusterare till ordföranden föreslås 
Lars Lindgren (M), vidare fastställs föredragningslistan.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att protokollet justeras senast den 25 januari 2019, som medjusterare till 
ordföranden föreslås Lars Lindgren (M).

Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan godkänns. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 2 Planuppdrag Dp 424 - Rindö hamn etapp 5 inom
Oskar-Fredriksborg

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges planuppdrag för del av Rindö 3:378.
2. Start-PM godkänns.

Ärendebeskrivning
Syftet med planarbetet är att ge förutsättningar för att skapa en levande miljö med strandpromenad 
längs uddens kajer samt ge möjlighet till verksamheter med service och arbetsplatser i den befintliga 
bebyggelsen. Trafiksäkerhet, tillgänglighet och god miljö är viktiga frågor att behandla i planarbetet. 
Syftet med en ny detaljplan är även att möjliggöra fastighetsregleringar inom området.   

Aktuellt område omfattar befintliga verksamhetslokaler och kajer med närområde, på udden söder och 
sydväst om Rindö hamn. Inom området finns även ett utegym som är en målpunkt inom Rindö hamn-
området och som används flitigt.  

Iordningställande av strandpromenad inom planområdet är en viktig pusselbit i ett långt sammanhållet 
och tillgängligt promenadstråk för allmänheten, inom Rindö hamnområdet. 

Inom området finns ett avloppsreningsverk med en kapacitet upp till ca 2000 personekvivalenter (pe). 
Under planprocessen för aktuell detaljplan ska det utredas hur reningsverket påverkar omgivningen, 
med tanke på buller, lukt samt smittspridning, även tunga och bullrande transporter till och från verket 
kan påverka planeringen av området.  

Aktuellt planuppdrag stämmer överens med kommunens översiktsplan (2013) och fördjupad 
översiktsplan för Rindö och Skarpö (2009). Det finns även ett planprogram för Rindö hamn, 
godkänt 11 juni 2009 av Kommunstyrelsen. 

Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården Norra Boo-Vaxholm-Oxdjupet-Lindalssundet 
(MB 3 kap 6§) samt riksintresse förkommunikationer gällande sjöfart (MB 3 kap 8§). 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-01-09
Start-PM, 2019-01-09

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

Rindö Hamn, 185 41 Vaxholm, fredrik.brehmer@vasallen.se
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§ 3 Norrberget, Dp 410 - Information

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen beskriver processen och projektet Norrberget. Projektets uppgift är att utforma och 
färdigställa en ny stadsdel på Norrberget. En detaljplan antogs juni 2018 av kommunfullmäktige och ett 
avtal godkändes med Besqab med syfte att bygga bostäder, infrastruktur och verksamheter inom 
området. Kommunen projekterar därtill för ett nytt SÄBO samt planerar en ny förskola. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-01-10

Kopia på beslutet till
För kännedom: Göran Persson, exploateringsingenjör
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§ 4 Befästande av verksamhetsområden, Vaxholms stad

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Verksamhetsområde fastställs för vatten, spillvatten, dagvatten-fastighet samt dagvatten-gata enligt 
bilaga 1-4, att gälla från och med att beslutet vinner laga kraft.

Ärendebeskrivning
På Vaxholmsvattens styrelsemöte den 26 november beslutades att föreslå kommunfullmäktige i 
Vaxholm stad att befästa verksamhetsområde enligt de kartor och fastighetförteckningar som 
redovisats.  
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att kommunal vatten- 
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunens verksamhetsområden har inrättats vid olika tidpunkter 
och under olika lagar som i olika perioder har reglerat den allmänna vattenförsörjningen. Den skiftande 
historiken medför att det inte alltid är lätt att följa de beslut om verksamhetsområde som har fattats, 
och därmed den grund som verksamheten vilar på. Både VA-huvudman och fastighetsägare behöver 
kunna vara säkra på vilka förutsättningar som gäller avseende rättigheter och skyldigheter, till exempel i 
domstolsärenden. Beslutet innehåller inga nytillkommande fastigheter.

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

Handlingar
Befästande av verksamhetsområdet Roslagsvatten

Bilaga 1a- verksamhetsområde vatten kompletta kartor

Bilaga 1b- verksamhetsområde vatten samtliga fastigheter

Bilaga 2a- verksamhetsområde spillvatten

Bilaga 2b- verksamhetsområde spillvaten samtliga fastigheter

Bilaga 3a-verksamhetsområde dagvatten fastighet

Bilaga 3b-verksamhetsområde dagvatten samtliga fastigheter

Bilaga 4a verksamhetsområde dagvatten gata

Bilaga 4b – verksamhetsområde dagvatten gata samtliga fastigheter

Kopia på beslutet till
För åtgärd: kansliet

För kännedom: Roslagsvatten
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