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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-04-24

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 12 Justering och fastställande och föredragningslista

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Justering av protokollet genomförs senast den 26 april 2019, som medjusterare till ordföranden 
föreslås Anna-Lena Nordén (WP). 

Närvaro för Terees von Stedingk och Tomas Adolphsson/Roslagsvatten godkänns.

Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att protokollet justeras senast den 26 april 2019, som medjusterare till 
ordföranden föreslås Anna-Lena Nordén (WP).

Vidare yrkar ordföranden att närvaro för Terees von Stedingk och Tomas Adolphsson/Roslagsvatten 
godkänns samt att föredragningslistan fastställs. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-04-24

Änr KS 2019/89.351
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 13 Vaxholms framtida avloppsrening

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms avloppsreningsverk i Blynäs har tillstånd att ta emot avloppsvatten motsvarande 8 000 
personekvivalenter, pe. Inför att maxkapaciteten nås måste verket byggas ut alternativt ersättas av en 
annan avloppsreningslösning. För den långsiktiga avloppsreningskapaciteten har framför allt två 
alternativ utvärderats, dels en utbyggnad av Blynäs reningsverk, dels en anslutning till Käppalaverket på 
Lidingö (ÖVA). För ÖVA-projektet pågår sedan en tid diskussioner om projektets kostnadsfördelning, 
men man är ännu inte i mål. Alternativet att bygga ut Blynäs avloppsreningsverk är inte en lika långsiktig 
lösning, och därför pågår nu en förstudie för ett tredje alternativ i form av ett för gemensamt 
avloppsreningsverk för Österåker och Vaxholm i Täljö. Resultatet av förstudien som ska redovisas 
december 2019 ska ge förutsättningar för att med jämförbara underlag ta ställning till de tre 
alternativen.

Eftersom tidsplanen är knapp i den meningen att det tar många år från beslut till färdig anläggning och 
att både Vaxholm och Österåker kommer att behöva en ny avloppslösning, har uppdrag getts att ta fram 
en tillståndsansökan även om inget beslut ännu finns om att ett gemensamt verk ska genomföras. På så 
vis kan projektet ligga redo i startgroparna om man skulle välja detta alternativ. En utbyggnad av ett nytt 
avloppsreningsverk innebär att samråd behöver hållas med berörda. Ett samråd kommer därför att 
hållas under maj 2019 och frågan kan i samband med det komma att uppmärksammas av olika 
intressenter. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Vaxholms framtida avloppsrening 2019-04-05 
Roslagsvattens tjänstutlåtande med information om Vaxholms framtida avloppsrening

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Roslagsvatten, Terees von Stedingk

För kännedom: Susanne Edén, sbf                                                                                                       
Marie Wiklund, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-04-24

Änr KS 2019/78.556
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 14 Reinvestering av Vaxholms kajer

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Ett investeringsprojekt påbörjas för reinvestering av Vaxholms kajer inom kommunstyrelsens 
investeringsbudget under 2019 för att rymma kostnader för planering och utredning.

Ärendebeskrivning
Tekniska enheten har genomfört en geoteknisk undersökning via en dykbesiktning av befintliga kajer i 
Söderhamnen och Österhamnen, från gästhamnen till Cronhamnsplan. En oberoende part har granskat 
underlaget från den geotekniska undersökningen samt utrett återkommande sättningar och ”potthål” 
på närliggande gator.

Efter att resultatet av besiktningarna presenterats har också en kompletterande utredning beställts för 
att kunna bedöma eventuellt behov av restriktioner för belastning av det kajområde som trafikeras av 
Waxholmsbåtstrafik. 

Under arbetet med den första geotekniska undersökningen konstaterades det att kajkonstruktionen vid 
Cronhamnsplan var i så dåligt skick att delar av den omedelbart behövde stängas av. Ett beslut togs i 
januari att tillfälligt, under fortsatt utredning, stänga av både för belastning av t ex parkering av bilar och 
för gångtrafik. Området är fortfarande avstängt. Ett ställningstagande till eventuell fortsatt avstängning 
och/eller åtgärder kommer att tas inom kort.

En säkerhetszon på kajen har nyligen målats upp på kajen för att förtydliga att inga lastfordon får stå 
närmare kajkanten än så. Skyltar kommer att sättas upp. Waxholmsbolaget är informerade om behovet 
av säkerhetszon. Troligen kommer zonen behöva breddas när resultatet från utredningen har 
presenterats. 

En dialog med Stockholms hamnar har inletts. Vaxholms stad har erbjudits hjälp av dem i arbetet med 
kajerna, genom att de kan agera bollplank, förmedla kontakter och kommentera framtagna rapporter. 
Stockholms hamnars representanter påpekar att det finns ett akut behov av att åtgärda kajernas skick, 
och de rekommenderar Vaxholm att etappindela arbete och börja med kajen vid hotellhörnan.

Stockholms hamnar uppskattar kostnaden för att åtgärda det undersökta kajområdet till mellan 150 och 
200 miljoner, varav 30-40 miljoner är åtgärder för första etappen. Planering för etapp 1 behöver starta 
genast och åtgärderna ska påbörjas senast i början av 2020. Planering behöver ske i samråd med bland 
annat Waxholmsbolaget för minsta påverkan på trafiken. Idag saknas kompetens att driva projekt av 
detta slag i förvaltningen. 

Tidigare har ett arbete med program för att gestaltningsmässigt utveckla kajområdet bedrivits. Nu när 
det finns behov av reinvestering aktualiseras lämpligen delar av detta program.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande – Reinvestering av Vaxholms kajer 2019-04-04
Söderhamn och Österhamn, uppdragsnummer 4974, rev 2019-02-25
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Protokoll
2019-04-24

2 av 2

Kommunstyrelsens planeringsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

Alexander Erichsen, klk

För kännedom: Jeanette Kävrestad Jonsson, sbf
Susanne Edén, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-04-24

Änr KS 2015/210.214
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 15 Avsluta detaljplanearbetet för del av Vaxön 1:26 och Bävern 1, 
Dp 414

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Detaljplanearbetet för del av Vaxön 1:26 och Bävern 1, Dp 414, avslutas. 

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i mars 2016 i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja detaljplanering 
för del av Vaxön 1:26, KS 2016-03-23 §25. Syftet med detaljplaneringen var att bygga små bostäder som 
bland annat skulle kunna användas för nyanlända.

Planområdet innehåller föroreningar från en före detta deponi/soptipp, varför ett flertal miljötekniska 
markundersökningar har gjorts och en rapport med fördjupad riskbedömning med åtgärdsförslag tagits 
fram. Enligt rapporten skulle det vid exploatering av området behövas en schaktsanering av både del av 
Vaxön 1:26 och Bävern 1. Den totala kostnaden för detta beräknas till närmare 16,8 miljoner kronor

I det fall detaljplanearbetet avslutas och inga markarbeten sker, så behöver fastigheterna inte saneras 
enligt rapporten med åtgärdsförslag. Ett kontrollprogram där provtagningar för grundvatten görs med 
jämna mellanrum behöver upprättas. Provtagningarna syftar till att kontrollera spridningen av 
föroreningar via grundvattnet och bedöms kosta cirka 360.000 kronor.

Sammantaget bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen att kostnaderna för sanering är alltför höga för att 
motivera möjligheten att bygga 20-25 småbostäder och att möjliggöra för annan markanvändning där 
dagens kommunhus står. Därför föreslår Stadsbyggnadsförvaltningen att planarbetet avslutas och att 
fastigheterna inte ska exploateras vidare.

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

Handlingar
Avslutande av detaljplanearbetet för del av Vaxön 1:26, Tjänsteutlåtande 2019-04-02
Dp 414 Fördjupad riskbedömning samt åtgärdsförslag av fastigheter Bävern 1 och del av Vaxön 1:26 - 
Rapport, 2019-02-15
Mätning av inomhusluft i befintlig byggnad på fastigheten Bävern 1, Vaxholm, 2018-09-11

Kopia på beslutet till
Samtliga handlingar i ärendet skickas med till:

För kännedom: Per Blinck, sbf
Alexander Wahlstedt, sbf
Lena Alserud, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-04-24

Änr KS 2018/156.214
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 16 Upphävande av delar av avstyckningsplanerna ’’del av 
fastigheten Tynningö 1:13’’ (Washolmen- ApA2) samt ’’del av 
fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435’’ (Kalvholmen - ApA1) - 
Samråd

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på samråd för Förslag till upphävande av delar av 
avstyckningsplanerna ’’del av fastigheten Tynningö 1:13’’ (Washolmen- ApA2) samt ’’del av 
fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435’’ (Kalvholmen - ApA1).

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens den 25 oktober 2018 §110 att 
upprätta förslag till upphävande av delar av avstyckningsplanerna ’’del av fastigheten Tynningö 1:13’’ 
(Washolmen- ApA2) samt ’’del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435’’ (Kalvholmen - ApA1).

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 för 
allmän plats betecknade som vägar och gröna områdena avses behållas och upphävs därför inte.

Avstyckningsplanerna Washolmen, antagen 1935 (akt 01-APL-481) och Kalvholmen, antagen 1934  
(akt 01-APL-432) har genom förändringar i lagstiftningen PBL 2010:900 blivit jämställda med en 
detaljplan.  

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

Antal fastigheter som berörs av avstyckningsplanen på Washolmen är ca. 20 st. och på Kalvholmen 
ca. 10 st. 

Fastigheter inom avstyckningsplaner som berörs av planerna är:

                 Kalvholmen (ApA1)                                                           Washolmen (ApA2)
  Tynningö  1:503, 1:504, 1:505                                Tynningö 1:535, 1:536, 1:537, 1:538, 1:539     
  1:518, 1:519, 1:520, 1:521, 1:522                          1:540, 1:541, 1:542, 1:543, 1:544, 1:545, 1:546 
  1:523, 1:435, 1:850                                                  1:547, 1:548, 1:549: 1:550, 1:551, 1:552, 1:553
                                                                                       1:806, 1:13

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2019-04-08
Plankarta ApA1, 2019-04-10
PlankartaApA2, 2019-04-10
Plan och genomförandebeskrivning 2019-04-10

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Farnaz Wigh, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-04-24

Änr KS 2018/63.612
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 17 Tillfälligt behov utökade lokaler Kronängsskolan - 
genomförandebeslut

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillse Kronängsskolans behov av utökade lokaler genom att 
tillse dessa på plan 3 i Kores, Fotbollen 1.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen återkommer nu i enlighet med ärende KS PLU 2018-05-23 § 22 i vilket 
förvaltningen fick i uppdrag att utreda den mest lämpade lösningen för Kronängsskolans ökade behov av 
lokaler för läsåren 2019/2020 och 2020/2021.

Stadsbyggnadsförvaltningen har i sin utredning fastställt att den bästa lösningen är att inreda klassrum i 
byggnaden ”Kores” på fastigheten Fotbollen 1. Byggnadens närhet till Kronängsskolan samt dess 
konstruktion gör den till det bäst lämpade alternativet för att lösa behovet.

Fastigheten är idag ej planerad som skolfastighet varvid tillfälligt lov har sökts.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att ett genomförandebeslut fattas och att exploateringsenheten får 
i uppdrag att med hjälp av ramavtalade entreprenörer tillse Kronängsskolans utökade behov av lokaler i 
föreslagen byggnad.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-04-05, ”Tillfälligt behov utökade av lokaler för Kronängsskolan – 
Genomförandebeslut”

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf

Richard Hallman, sbf
Per Blinck, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-04-24

Änr KS 2019/49.510
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 18 Yttrande över trafikförändringar i SL-trafiken och 
Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20)

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Yttrande över remiss inför Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 
2019/2020 (T20) godkänns med tilläggen:

 Bättre synkronisering behövs avseende linjerna 682/670.
 Utökad turtäthet önskas gällande trafikering Överby – Söderhamnsplan.

Ärendebeskrivning
Trafikförvaltningen har skickat en remiss om trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets 
trafik 2019/2020. Remissen innehåller förslag avseende bland annat turtäthet, linjesträckningar och 
trafikeringstid. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det är viktigt att attraktiva kommunikationer på land och vatten 
utvecklas i kommunen, vilket också bidrar till ett ökat hållbart resande i Vaxholm och har koppling till 
målet livsmiljö. 

Trafikförvaltningen föreslår förändrad linjesträckning och minskad turtäthet på en av kommunens 
busslinjer, linje 689. Förvaltningen är positiv till linjesträckningen men är negativ till den minskade 
turtätheten. 

För sjötrafiken föreslås samma förändringar som föregående år – en mer likartad turlista över 
årstiderna och utökad vintertrafik ifall isbrytningsförbud upphävs. Försöket med SL:s period-
biljetter ska även utvärderas. Stadsbyggnadsförvaltningen är positiv till dessa förslag. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har därtill föreslagit fler förbättringar av busstrafikens turtäthet. 

Yrkanden
Jan Reuterdahl (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg om: 

 Bättre synkronisering behövs avseende linjerna 682/670.
 Utökad turtäthet önskas gällande trafikering Överby – Söderhamnsplan.

Ordföranden finner bifall till Jan Reuterdahls (L) yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-04-09, Yttrande över Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets 
trafik 2019/2020 (T20)
Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20)

Kopia på beslutet till
(Tjänsteutlåtande 2019-04-09, Yttrande över Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets 
trafik 2019/2020 (T20), ska expedieras tillsammans med beslutet till remissinstansen)

För kännedom: Trafikförvaltningen, registrator.tf@sll.se, uppge diarienummer TN 2018-1821 
samt Vaxholms stad i ärendemeningen 
Susanne Edén, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-04-24

Änr KS 2017/221.251
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 19 Vaxö skolas slöjdlokaler- genomförandebeslut

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Exploateringsenhetens förslag till utformning av fristående byggnad på Terra Nova 6 

innehållande slöjdlokaler, tre klassrum samt råyta för två framtida klassrum godkänns.

2. Exploateringsenheten får i uppdrag att återkomma med förslag till förfrågningsunderlag för 
godkännande via ett upphandlingsbeslut.

Ärendebeskrivning
Exploateringsenheten återkommer nu i enlighet med kommunstyrelsens beslut, KS 2018-02-08 § 4, i 
vilket enheten fick i uppdrag att ta fram förslag till lösning samt att återkomma med begäran om ett 
genomförandebeslut.

Exploateringsenheten har i sin utredning fastställt den bästa utformningen av den tillkommande 
byggnaden utifrån skolans behov och den möjliga ytan för placering av denna.

Exploateringsenheten föreslår att ett genomförandebeslut fattas samt att enheten får i uppdrag att 
återkomma med förslag till förfrågningsunderlag för godkännande i ett upphandlingsbeslut.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-04-05, ”Vaxö skola slöjdlokaler – genomförandebeslut”
Nybyggnadskarta Terra Nova 6, dat 2017-08-18
Nybyggnad fasad mot söder, A-40.3-002, dat 2019-01-31

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf  

Richard Hallman, sbf
Per Blinck, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-04-24

Änr KS 2016/195.259
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 20 Information om tilldelning – rivningsentreprenör för Norrberget

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Rivningen av Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjden har nu kommit till ett upphandlingsskede och 
det är aktuellt att tilldela en rivningsentreprenör. Underlaget till detta är en förnyad konkurrensutsätt-
ning av de entreprenörer som ingår i ramavtalet ”Rivningsentreprenader STIC 2016” via SKL Kommen-
tus, inom vilket Vaxholms stad medverkar. 

Upphandlingsdokumentet gällande rivning av Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjden godkändes 
enligt beslut i kommunstyrelsen, KS 2019-03-21 § 28. Inkomna anbud är nu under utvärdering, då sista 
inlämningsdag var den 11 april 2019.

För att hålla tidsplanen mot exploatören och tecknat köp- och genomförandeavtal samt den förväntade 
tid när detaljplanen vinner laga kraft och fastighetsförrättningen tar vid, kommer förvaltningen av tids-
skäl att bereda ärendet om tilldelning till kommunstyrelsen. Exploateringsenheten kommer att vid 
kommunstyrelsens sammanträde att redovisa utfallet av den förnyade konkurrensutsättningen och 
föreslå tilldelning av rivningsentreprenör.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-04-05 ” Information om tilldelning – rivningsentreprenör för Norrberget”.      

Kopia på beslutet till
För kännedom: Marie Wiklund, klk

Susanne Edén, sbf
Richard Hallman, sbf                                                                              
Tom Thorell, sbf
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