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§ 21 Justering och fastställande och föredragningslista

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Justering av protokollet genomförs senast den 24 maj 2019, som medjusterare till ordföranden 
föreslås Lars Lindgren (M). 

Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att protokollet justeras senast den 24 maj 2019, som medjusterare till 
ordföranden föreslås Lars Lindgren (M).

Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan fastställs. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 22 Granskning nr 3- Detaljplan för Storäng östra, Dp 401

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Ärendet återremitteras för att förvaltningen ska bereda planeringsutskottets ledamöter och ersättare 
ett tillfälle för genomgång av detaljplanen innan ärendet tas upp till utskottet i augusti.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att påbörja 
planarbetet för Storäng, Dp 401. Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit ute på samråd 
våren 2013.

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2015-01-14 att genomföra samråd för planförslaget. 
Samråd hölls 8 februari – 20 mars 2015. Inkomna synpunkter och förslag till ändringar har sammanställts 
i en samrådsredogörelse. Efter samrådet har förslaget till detaljplan för Storäng delats upp i två 
detaljplaner med avseende på huvudmannaskap: Detaljplan för Storäng östra (Dp 401) enskilt 
huvudmannaskap och detaljplan för Storäng västra(Dp 413) kommunalt huvudmannaskap. 
Samrådsredogörelsen gäller för båda planförslagen, Dp 401 och Dp 413. 

Dp 401 för Storäng östra består av den del av det ursprungliga planområdet, där det finns befintlig 
bostadsbebyggelse. Planområdet ligger på södra Resarö och avgränsas av Resarövägen i norr, i väster av 
obebyggd mark inom Storäng västra (Dp 413) och i öster av Lilläng. Marken är privatägd. Planområdet är 
idag oplanlagt. 

Syftet med detaljplanen för Storäng östra är i huvudsak att utveckla området till ett attraktivt 
bostadsområde med bevarade natur- och kulturmiljövärden samt att försörja fastigheterna med 
kommunalt vatten och avlopp. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande 
miljöpåverkan. Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan 2030 och den fördjupade 
översiktsplanen för Resarö från  år 1993. 

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 24 augusti 2016 § 35 har granskning  
genomförts för förslaget till detaljplan under tiden den 15 september- 6 oktober 2016. Efter 
granskningen reviderades planförslaget, så att strandskyddet ligger kvar inom vattenområde med 
bryggor (W1) vid bostadsfastigheter. Detta innebär att tillkommande åtgärder prövas genom 
strandskyddsdispens. 

Denna ändring bedöms vara en väsentlig ändring som kräver att en ny granskning genomförs för 
planförslaget enligt 5 kap §25 plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Ny granskning beslutades genom 
delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande 2017-04-06. Granskning nummer två genomfördes 
under tiden 12 april- 2 maj 2017. Inkomna yttranden och ändringar av planförslaget finns sammanställda 
i ett gemensamt granskningsutlåtande daterat 2017-05-24  för granskning nummer ett och två. 

Förslaget till detaljplan antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017, §29. Beslutet överklagades 
därefter till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens 
antagandebeslut enligt dom den 26 juni 2018 i mål nr P4220-17. Upphävandet skedde mot bakgrund av 
användningen av planbestämmelser i detaljplanen som inte ansågs uppfylla kravet på tydlighet enligt 4 
kap 32§ plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

Planförslaget har mot denna bakgrund reviderats och otydliga planbestämmelser har tagits bort som 
bestämmelser angående ”Befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning och som inte 
överensstämmer med planbestämmelserna ska anses som planenliga”. Syftet med denna typ av 
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bestämmelser var att åtgärda problem med befintliga byggnader som inte stämmer med detaljplanens 
generella planbestämmelser. En genomgång av befintliga byggnader med avseende på deras storlek, 
nockhöjd och placering har därefter utförts. Förslag till nya planbestämmelser har därefter tagits fram 
för ett flertal befintliga byggnader som inte stämmer överens med planbestämmelserna i det tidigare 
förslaget till detaljplan som antogs av kommunfullmäktige. 

Förslaget för Dp 401 för Storäng östra innebär att nya fastigheter kan bildas genom avstyckning från 
befintliga bostadsfastigheter. All bebyggelse i Storäng kommer även att få tillgång till kommunalt VA. 
Planarbetet finansieras genom planavgift i samband med att bygglov söks. 

Yrkanden
Lars Lindgren (M) yrkar att ärendet återremitteras för att förvaltningen ska bereda planeringsutskottets 
ledamöter och ersättare ett tillfälle för genomgång av detaljplanen innan ärendet tas upp till utskottet i 
augusti.

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2019-05-10
Plankarta för Storäng östra, Dp 401, 2016-06-29, rev 2017-04-05, rev 2017-05-16, rev 2019-05-10
Plan- och genomförandebeskrivning för Storäng östra, Dp 401, 2016-06-29, rev 2017-04-05, rev 2017-
05-16, rev 2019-05-10
Bilaga 1 till plan- och genomförandebeskrivning, Karta över markintrång
Tillägg till granskningsutlåtande. 2019-05-10
Granskningsutlåtande , 2017-05-16
Samrådsredogörelse, 2016-06-29    

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Paula Sund, sbf

För kännedom: Susanne Edén, sbf
Beatrice Berglund, sbf
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§ 23 Begäran om planeringsbesked inom Skarpö etapp 1

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att inhämta synpunkter från berörda (tidigt samråd) för 

att därefter kunna skicka in en begäran om planeringsbesked till Länsstyrelsen.
2. ”Begäran om planeringsbesked” godkänns.

Ärendebeskrivning
Syftet med ändringen av detaljplanen för del av Skarpö etapp 1 södra delen är att ändra de 
planbestämmelser som gjort fastigheterna planstridiga samt att där det är möjligt justera gränser så de 
stämmer bättre med befintliga fastighetsgränser.

Detaljplan med nummer 393 för Skarpö etapp 1 antogs av kommunfullmäktige den 20:e juni 2011 och 
vann laga kraft den 26 juni 2012. Genom en lantmäteriförrättning i form av fastighetsbestämning, 
avslutad under 2015, som syftade till att bestämma utbredningen av fastigheterna Skarpö 1:139-1:141 
kom också utbredningen av Skarpö S:1 och några grannfastigheter att justeras. Lantmäteriet kom fram 
till en annan fastighetsbild än den som förutsattes gälla vid planläggningstillfället. Konsekvenserna av 
lantmäteriförrättningen påverkar främst fastighetsägarna till Skarpö 1:139-1:141 och 1:12 genom att 
deras fastigheter har blivit planstridiga.

Detaljplanen för Skarpö etapp 1 har pågående genomförandetid fram till 2027.

Ändringen av detaljplanen handläggs med standardförfarande då den bedöms vara förenlig med 
översiktsplanen och inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt stor betydelse. 
Ändringen bedöms inte heller medföra betydande miljöpåverkan.

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

Handlingar
Begäran om planeringsbesked, Tjänsteutlåtande, 2019-05-08
Begäran om planeringsbesked, Planbeskrivning 2019-05-08
Start-PM, 2017-10-31
Länsstyrelsens strandskyddsbeslut, 2011-02-14
Fastighetsbestämning, 2015-04-30 
Naturen, stränderna och grunda bottnar på Rindö och Skarpö, 2008-06-14
Brev från Skarpö 1-139, 2018-12-19

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Gunnar Lunnergård, sbf

6



Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-05-22

Änr KS 2017/86.214
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 24 Detaljplan för Kulan 6, Dp 418 – granskning

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Samrådsredogörelse godkänns. 

Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra granskning för Förslag till detaljplan för 
Kulan 6, Dp 418.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Kulan 6 och 5, enligt 
beslut av kommunstyrelsens planeringsutskott (KSPLU) den 24 maj 2017 §28. 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). Fastighet 
Kulan 6 ägs av Akelius Holmen AB.

Syftet med planarbetet för fastighet Kulan 6, är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt 
flerbostadshus inom kvarteret Kulan. Förslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från 
fastighetsägaren.

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. Bottenvåning mot Eriksövägen får nyttjas för 
centrumändamål av mindre besökstät karaktär. 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 då 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.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 21 november- 12 december 2018 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 14 november § 41. Under samrådet inkom totalt 26 yttranden 
varav 7 från boende i området. Inkomna yttranden och synpunkter, samt förslag till ändringar som 
föreslås av planförslaget efter samrådet framgår av samrådsredogörelsen. En ny detaljplan för Kulan 6 
beräknas preliminärt kunna antas under 2020. Tidplanen är preliminär.

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

Handlingar
1. Tjänsteutlåtande, 2019-05-09
2. Plankarta, 2019-05-09
3. Plan- och genomförandebeskrivning, 2019-05-09
4. Samrådsredogörelse, 2019-05-09
5. Behovsbedömning, (Undersökning av betydande miljöpåverkan),  2019-05-10
6. Riskutredning, ÅF, 2018
7. Antikvarisk förstudie, 2018-05-08
8. Dagvattenutredning, WSP, 2018-10-29
9. Geotekniskundersökning, Nora Consulting Engineers AB, 2018-08-10
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10. Trafikbullerutredning, ACAD-international AB, 2018-03-01 Rev B
11. Trafikutredning Vaxön, Sweco, 2014. (från gällande ÖP)
12. Trafikutredning schablonutredning 2018
13. Dagsljusstudie, ÅWL, 2018
14. Solstudie, ÅWL, 2019
15. Kapacitetsanalys Trafik, ÅF, 2019
16. Utredning om kapacitet och framtidsscenarier för trafiken, ÅF, 2019

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Anna Rhedin, sbf
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§ 25 Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-
Fredriksborg, dp 408 - Granskning

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra granskning för Förslag till detaljplan för 
Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, Dp 408.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbete med detaljplanering för Rindö hamn etapp 
3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, enligt beslut KSPU §25/2014-04-09. Detaljplanen omfattar 
delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB. 
Två mindre delar av planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen 
omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad.

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och 
samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring 
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-
Fredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med 
omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera 
färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen. Områdets småskalighet ska 
framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så 
att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja 
en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom planområdet. 
Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv 
samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor. 

Gällande detaljplan för området är Dp 323 – Rindö 3:255 m.m. från 1989-02-17. I detaljplanen anges 
användningen A1: Militärt regementsområde för bostäder, kontor, värmecentral, reningsverk m.m. I den 
norra delen finns beteckningen n som anger att befintlig skärgårdskaraktär skall bevaras och skyddas för 
framtiden. 

I enlighet med beslut i kommunstyrelsens planeringsutskott KSPU §7/2017-01-25 har samråd hållits om 
förslag till detaljplan. Samråd hölls 20 mars – 18 april 2017. Under samrådet har totalt 19 yttranden 
inkommit varav tre från sakägare. Yttrandena finns sammanställda i samrådsredogörelsen. De ändringar 
som föreslås av planförslaget efter samrådet framgår av redogörelsen. 

En ny detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg beräknas preliminärt 
kunna antas under sista kvartalet 2019.

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

Handlingar
1. Tjänsteutlåtande, Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 408 

– Granskning, 2019-05-10
2. Plankarta Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2019-05-10
3. Planbeskrivning Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2019-05-10
4. Samrådsredogörelse Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2019-05-10
5. Gestaltningsprogram Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2019-05-08
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6. Behovsbedömning Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2019-05-10
7. Dagvattenutredning, Geosigma, 2018-09-28
8. Geotekniskt utlåtande, Multi Ethnic Consulting (MEC), 2019-01-25
9. Trafikutredning, ny anslutningsväg på Rindö, ÅF, 2019-04-12
10. Rindö hamn etapp 3 Grenadjären – Antikvarisk granskning och konsekvensbeskrivning, Wilund 

arkitekter & antikvarier AB, 2019-05-02
11. Solgrottorna på Rindö - Antikvarisk inventering, Wilund arkitekter & antikvarier AB (avser solgrotta 

1-25), 2018-10-18
12. Solgrottorna på Rindö – Antikvarisk inventering, Wilund arkitekter & antikvarier AB (avser solgrotta 

26-33), 2019-02-20
13. Kulturhistorisk konsekvensbeskrivning vid eventuell rivning av solgrottor inom olika värdenivåer, 

Wilund arkitekter & antikvarier AB, 2019-05-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Isabelle Eriksson, sbf
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§ 26 Avsluta uppdrag fördjupad översiktsplan för Tynningö

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Uppdraget fördjupad översiktsplan för Tynningö avslutas.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att de båda pågående översiktsplaneprocesserna samkörs och att 
arbetet med fördjupad översiktsplan för Tynningö inkluderas i arbetet med den nya översiktsplanen för 
kommunen. 

Det kommer att blir tydligare för alla kommunens medlemmar och remissinstanser med en process 
istället för två parallella översiktsplaneprocesser. Det kommer även att innebära att kommunen 
använder sina resurser betydligt mer effektivt genom att samordna de båda översiktsplaneprocesserna.

Ambitionen är att allt tänkt innehåll för den fördjupade översiktsplanen för Tynningö ska vidare med in i 
det fortsatta arbetet med översiktsplaneringen för Tynningö inom översiktsplan 2040. 

Översiktsplanens tidplan:  
- Arbete med underlag, dialog med medborgare, framtagande av plan och MKB under 

2019 samt första halvan av 2020.
- Sommar-höst 2020 samråds om översiktsplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 
- Bearbetning av plan och MKB under första delen av 2021.
- Utställning av översiktsplanen under sommaren 2021.
- Antagande i Kommunfullmäktige i slutet på 2021.

Kommunens uppdatering av VA-planen (i vilken ordning som kommunens olika områden med behov ska 
få tillgång till kommunalt vatten och avlopp) kommer att antas kring årsskiftet 2019/2020, vilket passar 
bra med översiktsplanens tidplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är fördelaktigt att samordna de båda 
översiktsplaneprocesserna och avsluta förvaltningens uppdrag  med fördjupad översiktsplan för 
Tynningö. 

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

Handlingar
1. Tjänsteutlåtande ”Avsluta uppdrag fördjupad översiktsplan Tynningö”, 2019-04-25
2. Uppdrag att ta fram ny kommunövergripande översiktsplan för Vaxholms stad, 

KS/2018-09-13 §89
3. Återuppta arbetet med fördjupad översiktsplan för Tynningö, KSPU/2018-04-18 §14
4. Fördjupad översiktsplan (FÖP) Tynningö - uppdrag, KS/2013-10-24 § 127  

Kopia på beslutet till
För kännedom: Länsstyrelsen i Stockholms län                                                                                   

Alla som yttrade sig i samrådet (separat sändlista i ärendet)
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§ 27 Regionala principer för samverkan ÅVC, överenskommelse

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen ställer sig bakom framtagna regionala principer för samverkan avseende 
återvinningsstationer.

Ärendebeskrivning
Storsthlm:s styrelse beslutade den 21 februari 2019 att rekommendera kommunerna att ställa sig 
bakom regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län och att verka för att en gemensam 
systemlösning som möjliggör fri rörlighet för medborgarna tas fram. 

Regionala principer:

1. Invånarna i Stockholms län ska ha möjlighet att nyttja återvinningscentraler oberoende av 
kommungränser. Fri rörlighet ska råda.

2. Ekonomisk utjämning ska ske mellan de ÅVC-ansvariga organen, så att kostnader för 
privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar avfallskollektiven på ett rättvisande 
sätt.

3. ÅVC-organen bör, med bibehållen identitet i sina respektive varumärken, sträva efter att på sikt 
utforma informationsskyltar, benämningar mm på ett enhetligt sätt.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-05-06
Regionala principer för återvinningscentraler, Storstockholm, 20190221

Kopia på beslutet till
För åtgärd: registrator@storsthlm.se

För kännedom: dennis.olsson@roslagsvatten.se
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§ 28 Remissvar angående ”Förslag till Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning”

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Förvaltningen får i uppdrag att skicka in synpunkter, beskrivna i detta tjänsteutlåtande, på Boverkets 
remiss för nya Föreskrifter och allmänna råd om detaljplaner med planbeskrivning. 

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har fått tillfälle att yttra sig över förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
detaljplan med planbeskrivning (BFS) och tillhörande konsekvensbeskrivning. Synpunkter på remissen 
ska lämnas till Boverket senast den 5 juli 2019 i en särskild svarsfil. 

Teknik framför dynamiskt planhantverk

I förslag till BFS blir det tydligt att många ändringar av hur planbestämmelser ska redovisas (eller inte) på 
plankartan i Boverkets förslag görs på grund av svårigheter att i framtiden digitalisera alla detaljplaner i 
Sverige (ett parallellt uppdrag som Lantmäterimyndigheten håller på med just nu). Som stadsplanerare 
är det mycket svårt att se att det övergripande målet att digitalisera detaljplaner överväger nyttan av att 
kunna komponera tydliga och lättförståeliga planbestämmelser. Planbestämmelser är ett hantverk som 
mejslas fram under planprocessens gång och ska spegla syftet med planen för att uppnå långsiktigt 
hållbara livsmiljöer. I liggande förslag till BFS har tekniken tyvärr fått dominera över möjligheten att 
skapa ändamålsenliga detaljplaner. Nedan några exempel på förvaltningens synpunkter:   

Raster
Förslaget begränsar hårt urvalet av olika typer av raster, som tyvärr kan antas är på grund av brister i 
dagens teknik för digitalisering. Förvaltningen anser att fler typer av raster behövs för att fortsätta 
kunna skapa bra planer: prickmark (gärna flera typer), korsmark, raster som medger underbyggd gård 
etc.

Utfartsförbud 
I Boverkets förslag tas möjlighet att redovisa utfartsförbud med markering längs med en gräns bort och 
ersätts med en egenskapsbestämmelse med index. Även bestämmelse som kan ange var utfart får vara 
är en egenskapsbestämmelse med index. Det är ett mycket mer svårtolkat sätt att på kartan visa var 
in/utfart får eller inte får placeras. Förvaltningen ser svårigheter med att tydligt kunna redovisa in-
/utfartsförbud på ett tydligt sätt utan en markering längs en gräns. 

Symbol byggnadshöjd, nockhöjd
Förvaltningen saknar även symbolerna för nockhöjd etc., som i förslaget anges som 
egenskapsbestämmelse i form av ”e” med index. I detaljplaner med många olika nockhöjder (t ex ett 
småhusområde i terräng där det är viktigt att följa terrängen även med bebyggelsens höjd, eller ett 
större stadsutvecklingsområde där ett flertal olika byggnadshöjder behövs regleras) skulle det kunna bli 
en väldigt lång och svårtolkad teckenförklaring på plankartan, då även byggnadsareor anges med samma 
bestämmelse. Förvaltningen föreslår att någon typ av symbol återinförs för nockhöjd/byggnadshöjd. 

Tabell med bestämmelser, bilaga
Långa tabeller med användnings-, egenskaps- och administrativa bestämmelser anger kolumner med 
Beteckning, Användning, Bestämmelsekod och ibland vilken färg. Ett exempel av många på en onödig 
upprepning är t ex att det anges sju sorters möjlig gång- och cykelväg som alla har beteckningen GC-VÄG 
med index med användningar som är gång- och cykelväg, gångväg, cykelväg, expresscykelväg, 
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strandpromenad, enbart cykeltrafik samt annan precisering. Då ”annan precisering” oftast dyker upp 
under alla typer av bestämmelser är det synnerligen omständligt att lista så många specifika typer av 
användning. Bättre vore att i tabellen ange en grundbeteckning samt ”alternativ precisering” i 
kombination med en eventuellt lite fylligare text i de allmänna råden som förklarar när det är lämpligt 
att välja respektive bestämmelse.  

Vad blir råd och vad blir regler 

Idag gällande allmänna råd återfinns i detta förslag som föreskrift eller allmänt råd. En stor del av det 
som idag är allmänna råd visas i förslaget som föreskrifter, vilket innebär att ett beslut om att anta en 
detaljplan kan överklagas/upphävas enbart med skälet att planen inte följer föreskrifternas exakta 
ordalydelse eller rubriksättning. Att baka in hela innehållet från de allmänna råden i en föreskrift känns 
lite förhastat, kanske särskilt när det gäller föreskrifter för planbeskrivningen, som är ett helt nytt kapitel 
i föreskriften/allmänna råden. Med så omfattande föreskrifter finns en överhängande risk för formaliafel 
i detaljplanerna. 

Föreskrifterna för plankartan är till stor del allmänna råd idag medan föreskrifterna för 
planbeskrivningen är helt nya och oprövade. Det är oklart vilka problem som löses genom att styra 
planbeskrivningens disposition och innehåll genom föreskrifter. Att syftet framhävs i planbeskrivningen 
är dock bra, då syftet under de senaste åren har fått en större betydelse. Förvaltningen anser att 
föreskrifterna för planbeskrivningen ska utgå och i den mån de behöver istället göras till allmänna råd. 

Det är trevligt se att genomförandedelen av planbeskrivningen är väldigt noga genomgången, men 
föreskrifterna är väldigt omfattande och eventuellt onödigt detaljerade. 

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

Handlingar
1. Tjänsteutlåtande – ”Remissvar angående - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

detaljplan med planbeskrivning”, 2019-04-26
2. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning (BFS), 
3. Remiss från Boverket 2019-04-10
4. Konsekvensutredning, föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning, 
5. remiss från Boverket, 2019-04-10

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Maria Grahm, sbf
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§ 29 Svar på motion från Miljöpartiet avseende kommunal cykelplan

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Motion angående upprättandet av en kommunal cykelplan för Vaxholm anses besvarad.

Planenheten får i uppdrag att undersöka förutsättningar för att ta fram en kommunövergripande 
trafikstrategi för Vaxholms stad. 

Ärendebeskrivning
Motion från Anne-Charlotte Eriksson/Miljöpartiet de gröna gällande upprättande av en kommunal 
cykelplan yrkar:

- att Vaxholms stad tar fram en övergripande kommunal cykelplan för Vaxholm med tydliga och 
prioriterade mål samt en budget för detta.  

Stadsbyggnadsförvaltning anser att kommunen bör fokusera på att ta fram en övergripande 
trafikstrategi innan en cykelplan. En trafikstrategi är ett inriktningsdokument och ska komplettera samt 
fördjupa det översiktsplan lyfter fram gällande trafik. Strategin syftar till att ta ett helhetsperspektiv om 
transportsystemet och utveckla kommunen i en mer hållbar riktning. Trafikstrategis stryka är att 
tydliggöra kommunens förutsättningar och utmaningar och hur miljöpåverkan, trygghet, tillgänglighet 
och trafiksäkerhet ska förbättras. En handlingsplan bör ingå i en trafikstrategi som fokuserar på vilka 
prioriteringar kommunen måste göra och hur åtgärder ska anpassas efter kommunens behov och 
resurser. En trafikstrategi tar hänsyn till och ska även bidra till globala, nationella och regionala mål. 
Detta för att uppnå en eftertraktad hållbar stadsutveckling i Vaxholm.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-05-10
Motion (MP): Om kommunal cykelplan, 2019-01-25
KF 2019-02-18/§ 13

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf

15


	Protokoll PLU 2019-05-22
	Justering och fastställande och föredragningslista
	Beslut KSPU 2019-05-22
Justering och fastställande och föredragningslista

	Granskning nr 3- Detaljplan för Storäng östra, Dp 401
	Beslut KSPU 2019-05-22
Granskning nr 3- Detaljplan för Storäng östra, Dp 401
	Sida 1
	Sida 2


	Begäran om planeringsbesked inom Skarpö etapp 1
	Beslut KSPU 2019-05-22
Begäran om planeringsbesked inom Skarpö etapp 1

	Detaljplan för Kulan 6, Dp 418 – granskning
	Beslut KSPU 2019-05-22
Detaljplan för Kulan 6, Dp 418 – granskning
	Sida 1
	Sida 2


	Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, dp 408 - Granskning
	Beslut KSPU 2019-05-22
Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, dp 408 - Granskning
	Sida 1
	Sida 2


	Avsluta uppdrag fördjupad översiktsplan för Tynningö 
	Beslut KSPU 2019-05-22
Avsluta uppdrag fördjupad översiktsplan för Tynningö 

	Regionala principer för samverkan ÅVC, överenskommelse
	Beslut KSPU 2019-05-22
Regionala principer för samverkan ÅVC, överenskommelse

	Remissvar angående ”Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning” 
	Beslut KSPU 2019-05-22
Remissvar angående ”Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning” 
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på motion från Miljöpartiet avseende kommunal cykelplan
	Beslut KSPU 2019-05-22
Svar på motion från Miljöpartiet avseende kommunal cykelplan


