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§ 30 Justering och fastställande och föredragningslista

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Justering av protokollet genomförs senast den 30 augusti 2019, som medjusterare till ordföranden 
föreslås Anna-Lena Nordén (WP). 

Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att protokollet justeras senast den 30 augusti 2019, som medjusterare till 
ordföranden föreslås Anna-Lena Nordén (WP).

Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan fastställs. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 31 Yttrande över remiss om vattenverksamhet

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Yttrande i tjänsteutlåtande Remiss om vattenverksamhet godkänns,  med betoning på att 
konsekvenserna för Vaxholm av kabelnedläggningen behöver förtydligas.

Redaktionella förändringar får göras av förvaltningen.

Ärendebeskrivning
Företaget Eastern Light AB har lämnat in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen i 
Stockholms län. De vill etablera en ny fiberoptisk sjökabelförbindelse mellan Sverige och Finland som 
föreslås sträcka sig bland annat genom Vaxholm. 

Ett av skälen till Eastern Light-projektet är en kraftig ökning av internationell datatrafik och att befintlig 
infrastrukturen är otillräcklig för att möta den ökande efterfrågan. Eastern Light AB kommer efter 
avslutat arbete inte att bedriva någon operatörsverksamhet i egen regi, utan kommer att sälja 
fiberkapacitet i kabeln till alla som önskar på en öppen, neutral och operatörsoberoende basis.

Kabeln består till stora delar av stål med en kärna av plastförslutna fiberstrån av glasfiber och är cirka 3 
centimeter i diameter. Landfästen för kabeln föreslås till ett par platser, i Österåker respektive 
Sollentuna kommun. Inom Vaxholm föreslås kabeln att läggas från norr om Stegesund, söderut mellan 
Vaxön och Rindö och sedan vika av mot Bogesundslandet efter att ha rundat Granholmen.

Vaxholms stad är positiva till projektet men saknar en detaljerad beskrivning av konsekvenserna av 
kabeldragningen samt om hänsyn tagits till marina fornlämningar. En ny fiberoptisk sjökabelförbindelse 
mellan Sverige och Finland bidrar till att uppfylla det kommunövergripande målområdet Livsmiljö.

Länsstyrelsen kan komma att avgöra ärendet även om kommunen inte har yttrat sig.

Yrkanden
Ordföranden yrkar ” Yttrande i tjänsteutlåtande Remiss om vattenverksamhet godkänns, med betoning 
på att konsekvenserna för Vaxholm av kabelnedläggningen behöver förtydligas.

Redaktionella förändringar får göras av förvaltningen”.

Ordföranden finner bifall till sitt eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2019-07-02
Remiss om vattenverksamhet, nedläggning av kabel (535-58-2019), 2019-06-19
Remiss 535-58-2019 Bilaga 1 Ansökan om vattenverksamhet och kartunderlag, 2019-06-19
Remiss 535-58-2019 Bilaga 2 Beskrivning, 2019-06-19

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Isabelle Eriksson, sbf
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§ 32 Reviderad dagvattenstrategi 2019

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Reviderad dagvattenstrategi 2019, Vaxholms stad godkänns.

Ärendebeskrivning
Vaxholms antog 2014 en VA-plan för utbyggnaden av allmänt VA inom kommunen. I VA planen ligger 
dagvattenstrategin.  Under 2017 fick kommunen ett uppdrag med syftet att upprätthålla en aktuell 
VA-plan och dagvattenstrategi.

Dagvattenstrategins syfte är att
• tydliggöra hanteringen av rening och/eller fördröjning av dagvatten ur ett helhetsperspektiv
• skapa förutsättningar för en enhetlig bild och hantering av dagvattenfrågor i 

samhällsplaneringens alla skeden, inklusive drift och underhåll
• visa förbättringsåtgärder för dagvatten så att miljökvalitetsnormerna för vatten nås 2027

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

Handlingar
Dagvattenstrategi 2019 - Vaxholms stad
Tjänsteutlåtande 2019-08-12, Dagvattenstrategi 2019 – Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ammi Wohlin, klk

För kännedom: Marie Wiklund, klk                                                      
Susanne Edén, sbf
Terees von Stedingk, Roslagsvatten
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§ 33 Svar på motion från Sverigedemokraterna avseende utökad 
färjetrafik på Oxdjupsleden

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Motion om utökad färjetrafik på Oxdjupsleden avslås. 

Ärendebeskrivning
Motion från Klas Beskow/Sverigedemokraterna gällande utökning av färjetrafiken på Oxdjupsleden 
yrkar:

 
 att Vaxholms stad ska i samråd med berörda intressenter komma med ett förslag som syftar till att 

färjeleden över Oxdjupet öppnas för trafik dygnet runt.  
 

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar långsiktigt med att förbättra förutsättningar för invånarna i 
kommunen, bosatta på de olika öarna, att kunna ta sig till och från hemmet och framför allt med 
hållbara alternativ. Stadsbyggnadsförvaltningen har en aktiv dialog med Trafikverket som ansvarar över 
vägfärjetrafiken. Trafik på Oxdjupsleden är upp till Trafikverket att utreda och besluta om. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-08-08
KF 2019-04-08/§ 23
Motion (SD): Om utökad färjetrafik på Oxdjupsleden, 2019-03-18

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf
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§ 34 Svar på motion från Sverigedemokraterna avseende permanent 
färjeled mellan Tynningö och Vaxholm

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Motion om permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm avslås.

Ärendebeskrivning
Motion från Klas Beskow/Sverigedemokraterna gällande ny färjeled mellan Tynningö och Vaxholm yrkar:

 
 att Vaxholms stad ska i samråd med berörda intressenter ta fram ett förslag för att inrätta en 

permanent färjeförbindelse mellan Tynningö och Vaxholm.
 

Stadsbyggnadsförvaltning konstaterar att Trafikverket i samband med inrättandet av en statlig 
färjeförbindelse kommit fram till att det saknas förutsättningar att hitta ett lämpligt färjeläge på delar av 
Norra Tynningö.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-08-08
KF 2019-04-08/§ 23
Motion (SD): Om permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm, 2019-03-18

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf
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§ 35 Svar på motion från Sverigedemokraterna avseende färjeläget i 
Vaxholm

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Motion om färjeläget i Vaxholm avslås.

Ärendebeskrivning
I motion från Klas Beskow/Sverigedemokraterna gällande färjeläget i Vaxholm yrkas:

 att Vaxholms stad ska i samråd med berörda intressenter ta fram ett förslag för att flytta 
nuvarande färjeläge till annan lämplig plats i Vaxholms kommun. 

Förvaltningen har en aktiv dialog med Trafikverket. Hur man kan förbättra och utveckla färjelägen, 
vägfärjor m.m. är återkommande på agendan. Förvaltningen driver frågorna i den mån man kan då 
ansvaret för vägfärjorna är Trafikverkets. Kommunen deltar i regionala samarbeten som arbetar för 
långsiktiga lösningar i regionen. Förbättrade och avlastande åtgärder på längre sikt för att minska 
genomfartstrafiken är Förbifart Stockholm och östlig förbindelse. Idag fungerar väg 274 som 
omledningsväg för Essingeleden och som väg för riktigt tunga transporter. Om denna funktion kan 
övertas av annat vägstråk, t ex Förbifart Stockholm så kommer genomfartstrafiken att minska och 
därmed minskar också belastningen på färjetrafiken och färjelägena. Även detta argumenterar och 
förordar kommunen i möten och remisser när tillfälle ges. 

Gällande möjligheten att flytta nuvarande färjeläge så har det tidigare utretts. Då konstaterades att det 
inte finns en bättre lämpad plats för ett färjeläge på Vaxön. Förvaltningen är medveten om det aktuella 
läget gällande vägfärjornas kapacitet och köbildning på anslutande vägnät och arbetar långsiktigt med 
att fler ska välja mer hållbara alternativ till bilen för att resa. Senast förra året deltog även Vaxholm i ett 
projekt som Trafikverket och Trafikförvaltningen ansvarar för med målet att finna åtgärder för att 
förbättra framkomligheten i kollektivtrafiken.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-08-08
KF 2019-04-08/§ 23
Motion (SD): Om färjeläget i Vaxholm, 2019-03-18

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf
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§ 36 Upphävande av avstyckningsplaner för del av fastigheten 
Tynningö 1:13 (Washolmen- ApA2) och del av fastigheterna 
Tynningö 1:434 och 1:435 (Kalvholmen - ApA1), Dp 423 - 
Granskning

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på granskning 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 kommunstyrelsen 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).

Avstyckningsplanerna Washolmen, antagen 1935 (akt 01-APL-481) och Kalvholmen, antagen 1934  (akt 
01-APL-432) har genom förändringar i lagstiftningen ÄPBL 1978:10 och 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. 

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. En allmän väg 
inom fastigheten 1:544 ska dock upphävas. Vägen har aldrig funnits men 1935 planlades den. Mellan 
1936-1937 upprättade Lantmäteriet en avstyckning som inte följer planens förslag till väg, utan vars 
gränser följer en befintlig väg. På grund av dessa båda skäl gör vi bedömningen att det område som visas 
som allmän väg tvärs över Tynningö 1:544 kan upphävas. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att justera plankartan för del av 
avstyckningsplanen i samband med upphävande av del av avstyckningsplanen ApA2. Därför ändras 
planförfarandet till standardförfarande och skickas härnäst på granskning.

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

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

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
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Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2019-08-12
Plankarta ApA1, 2019-04-10
PlankartaApA2, 2019-08-12
Plan och genomförandebeskrivning 2019-08-15
Samrådsredogörelse 2019-08-12

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Farnaz Wigh, sbf 
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§ 37 Detaljplan för Storäng östra, Dp 401, granskning nr. 3

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
1. Tillägg till granskningsutlåtandet godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra granskning för planförslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 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 bedömdes 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. Förslagen till ändringar inför granskning nr 3 
framgår av tillägg till granskningsutlåtande efter granskning 1 och 2.

Planförslaget behandlades i kommunstyrelsens planeringsutskott 2019-05-22/ § 22 för beslut om  
granskning nr 3. Planeringsutskottet beslutade att återremittera planförslaget för att förvaltningen ska 
bereda planeringsutskottets ledamöter och ersättare ett tillfälle för genomgång av detaljplanen innan 
ärendet tas upp till utskottet i augusti. Genomgång av planförslaget med planeringsutskottet skedde 
den 17 juni 2019. Planförslaget har därefter ändrats.

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. 

Ajournering kl. 08:45-08:51

Yrkanden
Waxholmspartiet genom Anna-Lena Nordén (WP) yrkar att ärendet återremitteras med motivering 
enligt bilaga 1.

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag samt att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till sitt eget yrkande. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsens 
planeringsutskott:

Ja röstar: den som bifaller ordförandens yrkande. 

Nej röstar: den som bifaller Waxholmspartiets yrkande. 

Omröstningsresultat
Ja= Bengt Sandell (S), Lars Lindgren (M), Jan Reuterdahl (L), Tina Runhem (M) samt Malin Forsbrand (C).

Nej= Anna-Lena Nordén (WP) samt Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP).

Ordföranden finner att planeringsutskottet med 5 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller ordförandens 
yrkande.

Reservationer
Waxholmspartiet genom Anna-Lena Nordén (WP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande med motivering enligt bilaga 2.
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Handlingar
1. Tjänsteutlåtande, 2019-06-17
2. Plankarta för Storäng östra, Dp 401, 2016-06-29, rev 2017-04-05, rev 2017-05-16, 

rev 2019-06-17
3. Plan- och genomförandebeskrivning för Storäng östra, Dp 401, 2016-06-29, rev 2017-04-05, 

rev 2017-05-16, rev 2019-06-17
4. Bilaga 1 till plan- och genomförandebeskrivning, Karta över markintrång
5. Tillägg till granskningsutlåtande för granskning  nr 1 och 2, 2019-06-17
6. Granskningsutlåtande efter granskning nr 1 och 2 , 2017-05-24
7. 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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