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Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-04-27 

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 18:00 

Kallade: Ledamöter 

Underrättade: Ersättare 

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se 

Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som 
är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är 
markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om  
A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet. 

 
  Ärende    Beskrivning                            Föredragande 

 

1 A Justering och fastställande av föredragningslista Ordföranden 

2 B Information om Stadsbyggnadsnämndens tillsynsarbete, 
Rapport 1 2022 

Miranda Lymeus 

3 B Bygglov och marklov för strandpromenad Christoffer Amundin 

4 B Marklov för ändring av marknivå och bygglov för 
nybyggnad av mur i efterhand 

Pia Nixholm 

5 B Bygglov i efterhand för tillbyggnad och utvändig ändring 
av enbostadshus (radhus) 

Pia Nixholm 

6 A Rapport från möte med stadens revisorer vid 
slutrevisionsmötet 2021 

Christoffer Amundin 

7 A Statusrapport för strandskyddsverksamheten inom 
bygglov- och GIS-enheten 

Christoffer Amundin 

8 B Ekonomiunderlag inför arbetet med 2023 års budget Christoffer Amundin 
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9 A Ekonomiskt utfall januari-februari 2022 Christoffer Amundin 

10 A Information om lantmäteriförrättningar Christoffer Amundin 

11 A Information om inkomna ärenden Christoffer Amundin 

12 A Rapportering av delegeringsbeslut Christoffer Amundin 

13 B Förvaltningen informerar Christoffer Amundin 

14 B Vaxön 1:11 och 1:81, Frivillig ansökan om bygglov för 
renovering och utbyggnad av Vaxholms kajer i 
Österhamnen och Söderhamnen 

Christoffer Amundin 

 

Jan Reuterdahl (L)  Anette Lingesund 
Ordförande  Sekreterare 
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Bygglov- och GIS-enheten 
Miranda Lymeus 
Förvaltningsjurist 

Information om nämndens tillsynsarbete 

Förslag till beslut 
Information om Stadsbyggnadsnämndens tillsynsarbete – Rapport 1 2022, noteras till protokollet. 

Sammanfattning och motivering 
Förvaltningen informerar om hur tillsynsarbetet fortskrider, med utgångspunkt ur rapporten. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Information om Stadsbyggnadsnämndens tillsynsarbete – Rapport 1 2022, 2022-04-08 

Kopia på beslutet till 

För åtgärd:  Bygglov- och GIS-enheten för expediering 
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Bygglov- och GIS-enheten 

Information om Stadsbyggnadsnämndens tillsynsarbete 

Rapport 1 2022 

 

Inledning 

Bygglov- och GIS-enheten ska vid tre tillfällen under året redovisa hur tillsynsarbetet fortskrider. 
Punkten ska anmälas till nämndens dagordning som ett eget protokollfört ärende och en rapport bifogas 
kallelsen till nämndens sammanträde. En muntlig dragning av ärendet ska göras vid sammanträdet, med 
rapporten som utgångspunkt. Detta är den första rapporten 2022. 

Aktuellt 

Under den senaste tertialen har en tillsynshandläggare slutat och en gått på tjänstledighet. Någon 
ersättare har ännu inte kunnat tillsättas. På bygglov- och GIS-enheten finns därmed nu endast en 
tillsynshandläggare samt förvaltningsjurist på deltid. I början av året har enheten dessutom saknat 
strandskyddshandläggare. Det bedöms därför bli svårt att uppfylla årets mål med bl.a. minskade 
ärendebalanser och planerad tillsynsinsats inom strandskyddet. Även om ytterligare bemanning tillsätts 
under året så kommer det innebära nya inlärningsperioder osv.  

Tillsynshandläggningen påverkas även av kötiderna i fråga om lov och dispens, eftersom nämnden 
måste ta ställning till en eventuell ansökan om lov eller dispens innan beslut om ingripande kan fattas. 
Samtidigt genererar en ökad tillsyn fler ansökningar om lov och dispens i efterhand, vilket förlänger 
köerna ytterligare.  

Bygglov- och GIS-enheten följer den beslutade prioritetsordningen men har under den senaste tertialen 
lagt särskild vikt vid att avsluta ärenden som redan handlagts och där rättelse skett. 

Arbete med rutiner och mallar sker löpande. 
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Ärendestatistik m.m. 

Stadsbyggnadsnämnden perioden december – mars 

Antal nya ärenden  Beslut att avsluta utan 
(ytterligare) åtgärd 

Ingripandebeslut  Verkställighetsbeslut  

19 
Varav 5 STRAND 

25 
Varav 3 STRAND 

1 
Varav 1 överklagat 

0 

 

Ärenden i överinstans perioden december – mars 

Beslutade i överinstans  Upphävt eller ändrat  Vunnit laga kraft  
1 0 0 

 

Ärendebalans totalt perioden december – mars 

Per den 1/12 2021 Per den 1/4 2022  Förändring +/- 
289 269 -20* 

 

*Den stora minskningen beror till viss del på att alla ärenden med beslut om avslut som vunnit laga kraft 
numera räknas bort från statistiken (även om de ännu inte skickats för arkivering). Detta görs för att 
statistiken på ett mer rättvisande sätt ska spegla antalet ärenden där det faktiskt kvarstår 
handläggningsåtgärder. Rutinen kring hur ärenden ska markeras i systemet har också tydliggjorts. 

Det kan också framhållas att antalet ärenden som försvinner från ärendebalansen inte är detsamma 
som differensen mellan inkomna ärenden och beslut om avslut. Ett beslut om avslut kan i vissa fall 
överklagas eller också kan delgivningsproblem göra att det ligger kvar som pågående under en längre 
tid.  
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Rapport från möte med stadens revisorer vid slutrevisionsmötet 2021 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
1. Nämnden har tagit del av presidiets svar på revisorernas frågor vid slutrevision. 

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Informationen noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning 
Presidiet informerar om slutrevisionsmötet i mars med kommunrevisorerna, för bokslutet 2021. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Rapport från möte med stadens revisorer vid slutrevisionsmötet 2021, 2022-04-13 
SBN - Slutrevision 2021 Vaxholms stad, 2022-03-25  

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Bygglov- och GIS-enheten 

För kännedom: Christoffer Amundin, sbf    
 Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf    
   

Bygglov- och GIS-enheten 
Christoffer Amundin 
Bygglov- & GIS-chef 
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Stadsbyggnadsnämnden svar på revisorernas frågor 2022-03-18 
Ärende nr. SBN.2021.383 (hos stadsbyggnadsnämnden) 
    

Frågor till kommunstyrelsen och nämnderna – slutrevision 2021, den 25 mars 2022. 

Stadsbyggnadsnämnden 

1. Vad är aktuell status rörande bygglov och tillsynsärenden? Vi vill ha aktuell ärendebalans avseende till-
synsärenden per 31/12 2021, 2020 och 2019 samt prognos för 31/12 2022. Vilka eventuella ytterligare 
beslut behöver fatats av nämnden eller av Kommunstyrelsen för att komma till rätta med situationen? 
 
Svar: Kommunfullmäktige rekommenderas att fatta beslut om att tillsätta de ytterligare resurser som 
framgår av de nya tillsynsplaner med tillhörande behovsutredningar, vilka nämnden fattade beslut om 
vid sitt sammanträde i december 2021. (Se tillsynsplanerna för närmare information om detta.) Tillsyns-
planerna är framtagna utifrån gällande lagstiftning och redovisades i informationsärende 6B och 7B vid 
kommunstyrelsens sammanträde 24 mars. 
 
Vad gäller ärendestatistik och ärendebalanser så har ärendehanteringssystemet Castor inga bra verktyg 
för detta. Tidigare år har tillsyn handlagts i samma ärende som bygglov eller strandskydd, och det går 
därmed inte att historiskt söka fram alla ärenden ur systemet/diariet. Det är även så att allt eftersom 
ärenden handläggs, placeras de i olika skeden vilket kan resultera i att samma sökning vid två olika till-
fällen kan ge olika sökresultat, eftersom sökförutsättningarna ändras. Detta medför att det finns en viss 
osäkerhet inbyggd i de ärendebalanser som redovisas nedan. Det är också så att nämnden nu har en va-
kant tjänst sedan 21 februari och en tjänstledighet från april, som innebär att en prognos för närvarande 
osäker. Rekrytering av ny tillsynsjurist samt vikarie pågår, men det har varit få sökande till tjänsterna. 
Redovisad balans per 2022-12-31 ska därmed ses som en försiktig prognos utifrån osäkert underlag. 
 

Ärendebalans tillsynsärenden bygg och strand: 
 
2019-12-31:   168 
2020-12-31:   246 
2021-12-31:   292 
2022-12-31:   290 prognos 
 

2. Vi har noterat att rapporteringen rörande situationen rörande tillsynsärenden, som fortfarande utgör ett 
stort problemområde, rapporterats förhållandevis översiktligt i nämndens bokslut. Statikuppgifter avse-
ende aktuell situation och utveckling över tid sakna exempelvis helt. Däremot har en omfattande redo-
visning av en könsuppdelad statistik avseende vem som söker bygglov samt ett könsuppdelad Nöjd-
kund-index för bygglov. Vad är nämnden kommentar till denna prioritering av vad som rapporteras i 
bokslutet? 
 
Svar: Redovisningen av könsuppdelad statistik är beslutad av högre politisk instans, se vidare svar i 
punkt 3 nedan. 
 
Vad gäller noggrannare redovisning av status inom tillsynen bedömdes detta inte som nödvändigt i bok-
slutet. Nu när frågan nu ställs, kan det uppfattas vara rimligt att frågan kunde ha givits mer utrymme. 
Förklaringen ligger i att nämnden nu har tre återkommande rapporttillfällen årligen gällande aktuell sta-
tus för tillsynsverksamheten. 
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3. Vi har noterat att nämndens bokslut innehåller ett avsnitt ”analys ur ett jämställdhetsperspektiv” där re-
dovisning sker av uppgifter sker i form av en könsuppdelad statistik avseende vem som söker bygglov 
samt ett könsuppdelat Nöjd-kund-index för bygglov. Vad är syftet med denna rapportering? Vilken är 
nämndens för avsikt med denna rapportering och vilka slutsatser drar nämnden? Har nämnden något 
mål med avseende på denna könsuppdelning eller kommer nämnden att vidta några åtgärder med anled-
ning av uppgifterna? 

Svar: Rubriken ”analys ur ett jämställdhetsperspektiv” är inlagt av kommunstyrelsen i samtliga nämn-
ders bokslut, och utgör en del av kommunens deltagande i projektet ”modellkommun”. Nämnden har i 
detta sammanhang inte tagit några egna initiativ utan följer givna direktiv vad gäller bokslutets utseende 
och kapitelindelning för 2021. Avsnittet/punkten i sin helhet är sammanställd av hållbarhetsenheten 
med stöd i enhetens kontroller av statistiskt underlag. 

 
4. Måluppfyllelsen avseende handläggningstid för bygglov har försämrats vad avser tid från inkommen 

ansökan till expedierat (från 12 veckor 2020 till 16,5 veckor 2021) I analysen anges hög personalom-
sättning, vakanser och en ökad ärendemängd som skäl till detta.  
 
- Hur hög har personalomsättningen varit under 2021?  

 
Svar: Under 2021 har en bygglovskoordinator och en bygglovshandläggare gått i pension vid halv-
årsskiftet, varav handläggaren återanställts under hösten på 40% visstid som extra resurs fram till 
årsskiftet 2021/2022, efter beslut i KF om extra, tillfällig, resurstilldelning till nämndarbetet.  
 
En bygglovshandläggare har sagt upp sig och slutade innan sommaren, men återanställdes under 
senhösten som extra resurs med visstidsanställning t.o.m. 2022-12-31, efter beslut i KF om extra, 
tillfällig, resurstilldelning till nämndarbetet. 
 
Utöver detta har en bygglovskoordinator påbörjat föräldraledighet i början av sommaren och en 
GIS-koordinator under hösten. En vikarierande bygglovskoordinator har sagt upp sig då denne fått 
fast anställning med betydligt högre lön inom näringslivet. 

 
- Vad är skälet till den höga personalomsättningen och vilka åtgärder vidtas för att minska denna? 

 
Svar: För Vaxholms del har personalomsättningen bland bygglovshandläggarna varit 66% (2 av 3), 
vilket är relativt mycket och får en stor påverkan på beredningskapaciteten. Som jämförelse har vår 
grannkommun Täby, under samma period haft en personalomsättning på 125%. I relation till detta 
har personalomsättningen inte varit dramatisk, om än belastande för nämndens beredningskapacitet 
under andra halvåret 2021.  
 
I praktiken har nämnden små möjligheter att påverka förvaltningens bemanning, utan detta är pri-
märt en fråga för KS och förvaltningen självt att arbeta med och fortlöpande utvärdera. 

 
5. Hur fungerar nämndens dialog med Kommunstyrelsen som är anställningsmyndighet avseende kompe-

tensförsörjningen? 
 
Svar: Nämnden konstaterar inledningsvis att kompetensområdet bygga, bo och miljö är komplext och 
att antalet kompetenta och erfarna bygglovsarkitekter/-handläggare, strandskyddshandläggare och till-
synsjurister/-handläggare är, även i ett nationellt perspektiv, ett strategiskt bristområde. Vidare förelig-
ger en relativt omfattande personalrörlighet beroende på flera olika faktorer, såsom exempelvis löne-
glidning, långa resvägar och -tider, samt hög arbetsbelastning och utmanande arbetsmiljö. 
 
Det sagt så har nämnden lyckats bra i rekryteringen av ersättare för den personalomsättning som varit, 
och mer än hälften av året har nämndens expertorgan varit fullbemannat. Under hela perioden har dock 
nämnden nödsakats att rekrytera bland nyutexaminerade och individer som inte kunnat användas för 
beredning av samtliga förekommande uppgifter. Detta förhållande har kontinuerligt rapporterats till 
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mittsamverkans ledning, i vilken bland annat ingår KSO, vice KSO, nämndordföranden och ordföran-
dena i övriga nämnder samt gruppledarna i mittstyret. I denna krets har också fortlöpande diskuterats 
möjliga åtgärder utifrån aktuell situation. 
 
Vidare har nämnden fortlöpande redovisat aktuella ärendebalanser och förslag på åtgärder, bland annat i 
de ovan tidigare refererade informationsärendena 6B och 7B. Härtill kommer en viss personunion, som 
exempelvis att nämndordföranden tillika är ersättare i kommunstyrelsen, vilket innebär att nämnden har 
haft goda möjligheter att få sina ställningstaganden och uppfattningar redovisade i kommunstyrelsen. 
Sammantaget uppfattar nämnden sålunda att kommunikationen med kommunstyrelsen varit god och att 
framlagda förslag och behovsframställningar nått fram till kommunstyrelsen för ställningstagande.  
 

6. Nämnden redovisar ett antal utmaningar inför framtiden i sitt bokslut (avsnittet framtid och utveckling). 
Där anges bland annat följande: 
 
- Beredningskapaciteten beroende, bland annat på en ökad ärendemängd – kräver en genomgång av 

nämndens ekonomiska förutsättningar. 
- Det krävs en ytterligare ökning av resurser, utöver de som nyligen fullmäktige beslutat för att klara 

tillsynsuppgiften. 
- Arbetsledande och administrativ chefskapacitet – nuvarande funktion räcker inte. 
- Kommande ändring av lagstiftning – kräver ytterligare resursförstärkning. 

Vidare redovisar nämnden att det kommer att ta lång tid att arbeta undan ärendebalansen.  

I den genomlysning av aktuella delar av stadsbyggnadsnämndens ansvarområden pekade man på att 
nuvarande problem inte, i första hand, var ett resursproblem utan primärt utan det handlade om brister i 
ledarskap, arbetsmetodik och arbetsverktyg.  

a) Gör nämnden en annan analys nu och vilka åtgärder vidtas nämnden för att hantera dessa utma-
ningar? 
 
Svar: Resultatet av genomlysningen har givit upphov till fördjupad förståelse av verksamhetens 
roll och ansvar samt en bra utgångspunkt och bekräftelse av förhållanden som behövts utvecklas 
och förbättras. Inget av det som framkom i genomlysningen och den handlingsplan som togs fram 
med konsultens hjälp därefter, var dock nytt eller okänt för enheten själv.  
 
De nyckeltal och den statistik som redovisas i rapporten är dock mycket svårjämförbara, eftersom 
det inte handlar om definierade nyckeltal som räknas fram enligt förutbestämda parametrar. Varje 
kommun räknar på olika sätt utifrån de olika utgångspunkter och individuella förutsättningar olika 
kommuner har. I realiteten påverkar också ett flertal kommunspecifika variabler det resultat man 
får fram, t.ex. bebyggelsetyp och ålder, andelen kulturmiljöer, riksintressen, graden av planlägg-
ning inom kommunen, hur gamla planerna är, hur uppdaterade kulturmiljöinventeringar man har, 
om man har en arkitekturstrategi eller andra styrdokument/riktlinjer om hur man vill styra bebyg-
gelse i kommunen, osv. 
 
I realiteten är det också så att det är verkligheten som avgör vad som behövs och hur saker funge-
rar. Teorin kan användas för att förstå och analysera verkligheten, men härskar aldrig över verklig-
heten och hur de faktiska förutsättningarna och förhållandena i den enskilda kommunen ser ut. 
Detta är också orsaken till att de allra flesta kommuner går på sitt eget sätt att räkna med olika sa-
ker som inte utan vidare låter sig jämföras. Utifrån detta finns det ett behov av en ”efteranalys” av 
genomlysningen och även att frågan om verksamhetens lednings påverkan bearbetas för att komma 
vidare i förändrings- och förbättringsarbetet inom enheten. 
 

b) Hur lång tid bedömer nämnden att det kommer ta att arbeta undan ärendebalansen, avseende tillsyn 
och är tiden avstämd med och godkänd av Kommunstyrelsen? 
 

9



4 
 

Svar: Som framgår av de tillsynsplaner som antog vid nämndens decembersammanträde, har för-
valtningen efter att ha arbetat med frågan landat i att det finns förutsättningar att arbeta bort ärende-
balansen under en treårsperiod (2022 - 2024), under förutsättning att förvaltningen får de resurser 
som förtecknas i de behovsutredningar som hör till de nya tillsynsplanerna.  
 
I och med att inga resursförstärkningar möjligen tillkommer att tillskjutas under innevarande år kan 
treårsperioden närmast komma att förskjutas ett år så att ärendebalansen kan tänkas vara bortarbe-
tad vid utgången av 2025, utifrån nu kända förutsättningar och förutsatt att nämnden till 2023 får en 
resursförstärkning i linje med de nya tillsynsplanerna. 
 
Vad gäller frågan om vad kommunstyrelsen (KS) anser om eller skulle ha godkänt, så ligger det 
utanför dess mandat att blanda sig i eller påverka stadsbyggnadsnämndens uppdrag och arbete. 
Detta framgår tydligt av regeringsformen i grundlagen och gällande rättspraxis. Däremot är det KS 
ansvar som kommunfullmäktiges beredande organ att inhämta information om de förutsättningar 
SBN behöver för att kunna fullgöra sitt oavhängiga myndighetsuppdrag. Om detta inte sker har 
byggnadsnämnden inte förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag och fullgöra sina skyldigheter uti-
från PBL och MB (strandskydd), med flera lagrum, och ansvaret för detta ligger då på KS. 
 
 

För stadsbyggnadsnämnden 2022-03-25 

Jan Reuterdahl 
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Statusrapport för strandskyddsverksamheten inom bygglov- och GIS-
enheten 

Förslag till beslut 
1. Informationen noteras till protokollet. 

2. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 
Överdrag av budget på stadsbyggnadsnämnden beviljas, i det fall omfördelning av resurser inte är 
möjliga inom förvaltningens beslutade budget, för att möjliggöra en tillfällig förstärkning av 
strandskyddsverksamheten med en extra handläggarresurs till och med utgången av 2022. 

Ärendebeskrivning 
Sammanfattning 
Fråga om återkoppling till nämnden och vidare för fortsatt hantering, om ärendebalansen inom 
nämndens strandskyddsverksamhet.  

Ärendebalansen inom nämndens tillsynsverksamhet har under andra halvåret 2021 ökat kraftigt och var 
vid årets slut ca 150% högre än den varit under de senaste åren. Detta innebär att väntetiden för att få 
beslut i ett strandskyddsärende för närvarande är upp emot ett år för nyinkomna ärenden och förväntas 
stiga ytterligare något. 

En temporär förstärkning med ytterligare en handläggningsresurs är därför nödvändig under resten av 
2022 för att hantera situationen, antingen genom en visstidsanställning av ytterligare en 
strandskyddshandläggare eller upphandling av motsvarande konsulttjänst. 

Med anledning av detta behöver en framställan om detta göras till kommunfullmäktige. 
 
Personalläget 
Bygglov- och GIS-enheten har sedan juni 2019 haft en utpekad tjänst för strandskyddshandläggning. 
Dessförinnan var detta arbete fördelat på samtliga lovhandläggare. Genom att renodla 
arbetsuppgifterna och dela på strand- och byggärenden har handläggningen av ärenden förbättras 
genom mer fokuserat arbete och enhetens kompetens vad gäller strandskyddsfrågor kunnat höjas. 

Bygglov- och GIS-enheten 
Christoffer Amundin 
Bygglov- & GIS-chef 
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Denna specialisering har också inneburit att nämndens tillsynsverksamhet fått ett förstärkt stöd i de 
strandskyddstillsynsärenden som enheten har att hantera. 
 
Att samla alla strandskyddsärenden på en handläggare har samtidigt inneburit att strandskyddsarbetet 
är mer sårbart vid exempelvis sjukfrånvaro eller då handläggaren slutar på enheten. Sedan mitten av 
januari har tjänsten som strandskyddshandläggare varit vakant och en ny handläggare tillträder tjänsten 
efter påskhelgen, i andra hälften av april. Väl på plats kommer vår nya strandskyddshandläggare behöva 
en startsträcka med att komma in i arbetsrutinerna här i Vaxholm och lära sig ett nytt 
ärendehanteringssystem mm. Det är utifrån detta inte rimligt att anta att handläggningen kommer ske 
med fullt tempo förrän i augusti, efter semestrarna. 
 
Bygglov- och GIS-enheten har för 2022 fått bland annat en budgetförstärkning med ytterligare en tjänst 
för att anställa en ny administrativ medarbetare för arbete med bygg- och tillsynsfrågor, som ännu inte 
tillsatts. Det skulle kunna tyckas möjligt skjuta på denna anställning ytterligare och i stället använda 
detta budgetutrymme för att förstärka strandskyddsverksamheten. Även bygglovsverksamheten har 
dock en hög ärendebalans med långa väntetider på beslut i byggärenden, vilket innebär att den nya 
tjänsten snarare kulle behöva omvandlas till en ny handläggartjänst, för att på sikt hantera situationen 
inom bygglovsverksamheten. Men detta är inte en fråga för detta ärende. 
 
Ärendebalansen för strandskyddsärenden 
Ärendebalansen inom nämndens strandskyddsverksamhet har under andra halvåret 2021 ökat kraftigt 
och var vid årets slut ca 150% högre än den varit under de senaste åren. Exakt orsak till detta är inte 
känd, men kan ha sin förklaring i den ökande aktiviteten inom nämndens tillsynsverksamhet under 2021, 
och/eller det senaste årets debatt om strandskyddet och föreslagna förändringar av lagstiftningen, som 
för Vaxholms del kan innebära restriktivare prövningsförutsättningar framöver. Det skulle alltså både 
kunna bero på en önskan att få göra bot och bättring likasom ta tillfället i akt att legalisera redan utförda 
åtgärder eller passa på att kunna utföra ytterligare åtgärder innan lagstiftningen kan komma att skärpas 
vad gäller möjligheter till dispenser för Vaxholms del. 
 
Utöver ökningen av ärendebalansen under andra halvåret 2021, har tjänsten som 
strandskyddshandläggare varit vakant drygt tre månader i början av året (från början av januari till andra 
halvan av april). Detta har medfört att ärendebalansen inom strandskyddsverksamheten fortsatt ökan 
även under detta år.  
 
Från en ganska jämn ärendebalans på ca 15-20 ärenden under några år med en genomsnittlig 
handläggningstid på några månader, var ärendebalansen vid årsskiftet ca 40 ärenden. Idag är 
ärendebalansen drygt 50 ärenden med en uppskattad väntetid på beslut i nyinkomna ärenden på ca ett 
år eller mer. 
 
Handlingsalternativ 
Vilka handlingsalternativ är möjliga för att hantera den uppkomna situationen? 
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Att inte vidta någon åtgärd kommer troligtvis att leda till att ärendemängden ökar ytterligare något för 
att sedan över längre tid möjligtvis kunna arbetas ner på några års sikt. Håller höstens trend i sig med en 
ökande ärendemängd, kommer ärendebalansen dock att fortsätta stiga. 
 
Bygglov- och GIS-enheten har för 2022 fått bland annat en budgetförstärkning med en tjänst för att 
anställa en ny administrativ medarbetare för arbete med bygg- och tillsynsfrågor.  
 
Att tillskjuta extra resurser möjliggör att få ner ärendebalansen och kort väntetiderna för beslut. 
Resursförstärkningen kan göras på två sätt. Antingen genom att visstidsanställa en extra resurs under en 
period, eller att upphandla konsulttjänst för motsvarande insats. Att upphandla en konsult kommer att 
medföra administrativt merarbete för enheten. 
 
Nettokostnaden (lönekostnader mm minus avgiftsintäkter) är ca 150 tkr för en 6 månaders 
visstidsanställning. Nettokostnaden för en upphandlad konsult under motsvarande tidsperiod 
uppskattas till omkring 750 tkr. 
 
Bedömning 
Med den ärendebalans och de väntetider på beslut som nu föreligger inom strandskyddsverksamheten, 
är det inte rimligt att låta saken bero och inte vidta några åtgärder. För att snabbt få ner väntetiderna till 
rimliga nivåer och minska ärendebalansen, behöver extra resurser tillskjutas så snart som möjligt. 

Det ekonomiskt mest gynnsamma alternativ är att temporärt anställa ytterligare en medarbetare. Men 
om detta inte är möjligt, behöver en upphandling av konsulttjänster istället ske. Önskvärt är utifrån 
detta att så snabbt som möjligt få beslut om en temporär förstärkning året, ut med en extra 
handläggarresurs (anställd eller konsult). 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Statusrapport för strandskyddsverksamheten inom bygglov- och GIS-enheten, 2022-
04-14 
 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Bygglov- och GIS-enheten 

För kännedom: Christoffer Amundin, sbf    
 Lars-Inge Littlewood Larson, sbf    
 Marie Wiklund, kommunchef  
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Ekonomiunderlag inför arbetet med 2023 års budget 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. Nämndens ledamöter vidarebefordrar informationen till sina 
respektive partier för fortsatt diskussion om nämndens framtida resurstilldelning.  

Ärendebeskrivning 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämndens presidium har uppdragit åt bygglov- och GIS-enhetens chef att inkomma med 
en genomgång av verksamhetens behov för att komma tillrätta med de relativt höga ärendebalanserna 
och långa väntetiderna på beslut som verksamheten nu har. 

Presidiet önskar dels förslag på åtgärder för att komma till rätta med de brister som finns i 
verksamheten och komma i nivå med de krav som nämnden har att leva upp till, dels förslag på 
ytterligare åtgärder utöver detta för förbättrad service till Vaxholms innevånare och företagare. 
Underlaget ska kunna användas vid kommande samtal om stadsbyggnadsnämndens budgetram för 
2023 och de kommande åren därefter.  

Enhetens kart- och mätverksamhet ingår inte i denna genomgång. 

Utgångspunkten är sammanfattningsvis att varken ramen för innevarande år (2022) eller den angivna 
ramen för 2023-2025, är i paritet med verksamhetens behov, varken utifrån de faktiska förhållandena i 
verksamheten eller utifrån det ansvar och uppdrag stadsbyggnadsnämnden har att leva upp till utifrån 
gällande lagar och rättspraxis. 

Utifrån detta uppdrag redovisas elva (11) förslag på åtgärder för att komma i nivå med de krav som ställs 
på nämndens verksamhet samt två (2) förslag på ytterligare tilläggsåtgärder för utökad service och 
kvalitetshöjning i nämndens arbete. Reduktion av bygglovsavgifter till följd av långa handläggningstider, 
är inte medräknad i denna sammanställning, då utgångspunkten i denna sammanställning är att 
nämnden måste komma till rätta med dessa under innevarande år. 

Förutsättningar för stadsbyggnadsnämndens uppdrag och verksamhet 

Bygglov- och GIS-enheten 
Christoffer Amundin 
Bygglov- & GIS-chef 
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Kommunen är skyldig att tillhandhålla de resurser som krävs för att stadsbyggnadsnämnden i Vaxholm 
ska kunna utföra sitt uppdrag och fullfölja sina skyldigheter. Stadsbyggnadsnämnden är en självständig 
myndighet som till sin hjälp ska ha en arkitekt. Verksamheten regleras i lag. 
 
PBL ändras nästan årligen och rättspraxis utvidgas fortlöpande med högra krav på utredning av 
bygglovsärenden och motiveringar till de beslut som tas. Även kraven på hur snabbt beslut ska fattas har 
skärpts under senare år. 

Nämndens myndighetsutövning mot enskilda får inte vara politisk utan ska utföras enligt lag och 
rättspraxis samt av nämnden fattade riktlinjer, under mottot likhet inför lagen. Verksamheten är till sin 
natur inte process-/linjebaserad, utan projektbaserad. Av PBL framgår att varje ärende ska prövas för sig 
utifrån sina individuella förutsättningar. 
 
Vissa delar av verksamheten får endast skattefinansieras, medan andra delar får avgiftsfinansieras. De 
delar som endast får skattefinansieras är utlämnande av offentliga handlingar, rådgivning i allmänna 
frågor och tillsyn. För visst tillsynsarbete får avgift tas ut eller byggsanktionsavgift utdömas, men detta 
får inte utgöra finansieringsgrunden för att bedriva tillsynsverksamheten, utan ska ses som en form av 
bonus, som tillfaller kommunen som en viss kompensation för kommunens kostnader med tillsyn. De 
delar av verksamheten som får avgiftsfinansieras är bygglovs- och strandskyddsverksamheten, men de 
kan även helt eller till del skattefinansieras om kommunen beslutar så. 
 
Avgifter får dock bara tas ut för den genomsnittliga kostnaden för olika typer av ärenden. Om för höga 
taxor tas ut blir kommunen återbetalningsskyldig för den del som överskrider den genomsnittliga 
kostnaden. Om handläggningstiderna överskrider lagstadgade tider sker en avgiftsreduktion med 20% 
per påbörjad vecka som tiden överskrids. 
 
Nulägesanalys 
Nuvarande budgeten förutsätter intäkter från tillsynsverksamheten som varken är verklighetsförankrade 
eller följer lagen. 
 
Vidare förekommer höga ärendebalanser inom bygg, strand och tillsyn, som resulterar i 
handläggningstider som inte är rimliga, vare sig utifrån vad Vaxholms innevånare och företagare kan 
godta eller vad de folkvalda kommunalpolitikerna anser vara rimligt. Inte heller utifrån vad 
lagstiftningen förskriver om handläggningstider har situationen varit rimlig under flera års tid. Detta 
beror bland annat på följande: 
 

• Otillräcklig förmåga att hantera uppdrag utöver löpande vid oplanerade händelser som måste 
hanteras under vårens högsäsong samt under hela semesterperioden. 

• Brister i understöds- och ledningsresurser för att verksamheten ska fungera fullt ut. 
• Otillräckliga resurser för digitalisering av verksamheten, i såväl implementeringsfasen som för 

driften och utvecklingen av systemet.  
• I tillsynsplan redovisade personalbehov har inte tillsatts resurser 
• Otillräckliga resurser för att kunna delta i och hjälpa till i planarbeten, m.m. 
• Avsaknad av resurser för rådgivning till medborgarna 
• Resursbristens konsekvenser för reduktionen av bygglovsavgifter 
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Handlingsalternativ 
Att inte vidta någon åtgärd framöver för att förstärka nämndens beredningsförmåga/-kapacitet, 
kommer troligtvis att leda till att ärendemängden ökar för att över längre tid möjligtvis kunna arbetas 
ner på några års sikt. Håller höstens trend i sig med en ökande ärendemängd, kommer ärendebalansen 
dock att fortsätta stiga. 
 
Bygglov- och GIS-enheten har för 2022 fått bland annat en budgetförstärkning med en tjänst för att 
anställa en ny administratör för bygglovs- och tillsynsfrågor.  
 
Att lösa långsiktiga behov med temporära anställningar gör det svårt få en långsiktigt fungerande 
verksamhet. Att tillskjuta extra resurser möjliggör att få ner ärendebalansen och kort väntetiderna för 
beslut. 
 
Förslag på prioriterade åtgärder  
För att komma till rätta med de brister som finns inom nämndens bygg-, strand- och 
tillsynsverksamheterna föreslås att följande åtgärder vidtas: 

1. Budgetkravet på tillsynsverksamheten om intäkter för byggsanktionsavgifter tas bort, då det 
inte är förenligt med PBL att basera hela eller delar av tillsynsverksamheten på inkomster från 
byggsanktionsavgifter. 

2. Resurser tillförs för att upphandla konsult som kan genomföra nödvändig implementering av 
ärendehanteringssystemet Castor. 

3. Resurser tillförs för att anställa en systemadministratör och verksamhetsutvecklare, som dels 
hanterar och ajourhåller ärendehanteringssystemet tekniskt, dels arbetar med 
vidareutvecklingen av mallar, rutiner mm och ansvarar för att lära upp nya medarbetare i 
hantering av systemet. 

4. Resurser tillförs för att anställa ytterligare bygglovshandläggare. 
5. Resurser tillförs för att anställa ytterligare strandskyddshandläggare. 
6. Resurser tillförs för att anställa ytterligare tillsynshandläggare. 
7. Resurser tillförs för att anställa byggnadsantikvarie. 
8. Resurser tillförs för att anställa en biträdande bygglovschef. 
9. Resurser tillförs för att anställa teamleder (2 st. på vardera 50% med samordnings och 

arbetsledande funktion). 
10. Resurser tillförs för att anställa en ”chefskoordinator” (samordnings och arbetsledande 

funktion). 
11. Kringkostnader så som datorer, programlicenser mm för punkt 1-10 

 
Förslag på tilläggsåtgärder 
Ytterligare åtgärder som skulle kunna främja arbetet inom nämndens bygg-, strand- och 
tillsynsverksamheterna: 

1. Resurser tillförs för att möjliggöra en extra resurs för att valfri tid under veckan kunna boka 
rådgivningsmöten för fastighetsägare och verksamhetsutövare i Vaxholm. 

2. Resurser tillförs som möjliggör att bygglovshandläggare regelbundet kan delta i planenhetens 
arbete med översiktsplan och detaljplaner, mm. 
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Samlad bedömning 
För att nämnden ska kunna får de resurser som behövs för att leva upp till de krav man har att följa, 
behöver nämnden uppskattningsvis ett ramtillskott om 7,9 till 8,2 miljoner kronor brutto för 2023.  
Detta är utöver det som tidigare angivits i innevarande års ramärende samt åren 2023-2025.  
 
För att kunna tillhandahålla ytterligare service utöver detta (enligt de två tilläggspunkterna), krävs ett 
ytterligare ramtillskott om uppskattningsvis 0,6 miljoner kronor brutto för 2023. 
 
Delar av de förslag till budgetförstärkningar som redovisats i denna sammanställning kommer att ge 
möjlighet till avgiftsuttag, vilket innebär att nettokostnaden delvis kommer att kunna vara lägre än de 
redovisade bruttobeloppen. Detta är dock beroende av vilken själkostnadsgrad nämnden beslutar om 
framöver, liksom utformning av kommande taxor. En uppskattning och sammanställning av 
nettokostnaderna för de lämnade förslagen har därför utelämnats i denna sammanställning. 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Ekonomiunderlag inför arbetet med 2023 års budget, 2022-04-19 
Ekonomisammanställning, Underlag för bedömning av budgettillskott för 2023, 2022-04-19 
 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Bygglov- och GIS-enheten 

För kännedom: Christoffer Amundin, sbf    
 Lars-Inge Littlewood Larson, sbf    
 Marie Wiklund, kommunchef  
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Underlag för bedömning av budgettillskott för 2023 

 
Ekonomisammanställning bruttokostnader 
 
Förslag på prioriterade åtgärder  

1 Budgetposten intäkter från sanktionsavgifter utgår 400 tkr 
2 Slutlig implementering av ärendehanteringssystemet Castor (år 1) 4-600 tkr 
3 Lönekostnad 50% systemadministratör och verksamhetsutvecklare 350 tkr 
4 Lönekostnad 100% bygglovhandläggare 800 tkr 
5 Lönekostnad 100% strandskyddshandläggare 800 tkr 
6 Lönekostnad 3x100% tillsynshandläggare 2 400 tkr 
7 Lönekostnad 50-100% byggnadsantikvarie 400 tkr 
8 Lönekostnad 100% biträdande bygglovschef 1 000 tkr 
9 Lönekostnad 2X50% teamleder 875 tkr 
10 Lönekostnad 50% ”chefskoordinator” 350 tkr 
11 Kringkostnader punkt 1-10 (datorer, progr.licenser, ut-/fortbildning mm) 1-200 tkr 
 Summa 7 875-8 175 tkr 

 
 
Förslag på tilläggsåtgärder 

1 Lönekostnad 50% extra rådgivning 400 tkr 
2 Lönekostnad 25% extra planarbete 200 tkr 
 Summa 600 tkr 

 
 

Bygglov- och GIS-enheten 
Christoffer Amundin 
Bygglov- & GIS-chef 
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Ekonomiuppföljning, februari utfall 2022 

Förslag till beslut 
1. Ekonomiuppföljning och resultatrapport SBN – februari 2022, informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen informerar om bokslut för februari 2022. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande ekonomiuppföljning, bokslut för februari 2022, 2022-04-13 
Ekonomiuppföljning SBN – resultat februari 2022 
Resultatrapport SBN – februari 2022 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Bygglov- och GIS-enheten 

För kännedom: Christoffer Amundin, sbf    
 Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf    
   

Bygglov- och GIS-enheten 
Christoffer Amundin 
Bygglov- & GIS-chef 
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Ekonomiuppföljning SBN - resultat februari 2022

Driftredovisning - verksamhet (tkr)
Bokslut Budget

Budget-    
avvikelse

Bokslut 
2021 jan-

feb

Stadsbyggnadsnämnd -46 -59 13 -58

Bygglovsverksamhet -645 -161 -484 57

GIS -150 -125 -25 -318

Tillsyn -475 -433 -42 -226

Rådgivning Bygglov -382 -524 142 -375

Strandskydd -172 -97 -75 -137

Stadsbyggnadsförvaltningen -36 -45 9 -21

Årets resultat -1 905 -1 443 -462 -1 076

Driftredovisning - verksamhet (tkr) Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Stadsbyggnadsnämnd 0 0 0 -46 -59 13 0 0 0

Bygglovsverksamhet 237 533 -296 -859 -671 -187 -24 -23 -1

GIS 271 193 78 -421 -311 -110 0 -7 7

Tillsyn 0 67 -67 -463 -481 19 -12 -18 6

Rådgivning Bygglov 0 0 0 -364 -510 146 -18 -14 -3

Strandskydd 24 50 -26 -181 -142 -39 -14 -5 -9

Stadsbyggnadsförvaltningen 0 0 0 -36 -45 9 0 0 0

Årets resultat 532 843 -311 -2 369 -2 220 -150 -68 -67 -1

Investeringsbudget (tkr) Bokslut Budget
Budget-    

avvikelse

Digital utveckling 0 -250 250

Löpande investering 0 -100 100

Summa 0 -350 350

Självkostnadstäckningsgrad (andel intäkt av kostnad för bygglovsverksamhet)
Bygglovsverksamhet 27%
Intäkt 237
Total kostnad 883

SBN Resultatavvikelse -32%
Budgetavvikelse -462
Budget -1 443

Intäkt Kostnad Internhandel

Stadsbyggnadsnämnden gör ett underskott på -462 tkr för perioden januari och 
februari. Nästan hela underskottet återfinns hos Bygglovsverksamheten och är 
orsakad av avgiftsreduktioner till följd av långa handläggningstider. 

Hos Bygglovsverksamheten har man fortfande långa handläggningstider med 
avgiftsreduceringar på intäkterna. Extraresurser stöttar verksamheten med ökade 
lönekostnader till följd, samtidigt med att en sjukskrivning nollar ut den extra 
resursen.
Verksamheterna Tillsyn och Strandskydd har lägre intäkter mot budget samtidigt 
som GIS-verksamheten ligger något över budget efter en större intäkt för 
utstakning. Vakanta tjänster inom strandskydd och tillsyn tillsammans med GIS 
överskott balancerar delvis upp underskotter från bygglovsverksamheten.

De reducerade bygglovsavgifterna påverkar kraftigt både utfallet för 
Självkostnadstäckningsgraden ochden den totala resultatavvikelsen.

Självkostnadstäckningsgraden uppgår till 27%.
Resultatavvikelsen uppgår till -32%.

På investeringssidan saknas utfall.

Reuktion av bygglovsvgifeter t.o.m. feb. 2022: -516 tkr
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Resultatrapport SBN - februari 2022

Stadsbyggnadsnämnd - resultatrapport (tkr) Bokslut Budget
Budget-    

avvikelse
Bokslut 2021 

jan-feb

5 Kostnader För Arbetskraft -45 -58 13 -57

6 Övriga Verksamhetskostnader -1 -1 0 -2

Total -46 -59 13 -58

Bygglovsverksamhet - resultatrapport (tkr) Bokslut Budget
Budget-    

avvikelse
Bokslut 2021 

jan-feb

3 Intäkter 237 533 -296 687

5 Kostnader För Arbetskraft -798 -634 -164 -509

6 Övriga Verksamhetskostnader -28 -10 -18 -53

7 Övriga Verksamhetskostnader -32 -27 -6 -46

9 Internredovisning -24 -23 -1 -23

Total -645 -161 -484 57

GIS - resultatrapport (tkr) Bokslut Budget
Budget-    

avvikelse
Bokslut 2021 

jan-feb

3 Intäkter 271 193 78 121

5 Kostnader För Arbetskraft -346 -256 -90 -382

6 Övriga Verksamhetskostnader -56 -34 -22 -25

7 Övriga Verksamhetskostnader -18 -21 2 -19

9 Internredovisning 0 -7 7 -14

Total -150 -125 -25 -318

Tillsyn - resultatrapport (tkr) Bokslut Budget
Budget-    

avvikelse
Bokslut 2021 

jan-feb

3 Intäkter 0 67 -67 0

5 Kostnader För Arbetskraft -418 -470 52 -203

6 Övriga Verksamhetskostnader -38 -4 -34 -3

7 Övriga Verksamhetskostnader -7 -8 1 -3

9 Internredovisning -12 -18 6 -17

Total -475 -433 -42 -226

Rådgivning bygglov - resultatrapport (tkr) Bokslut Budget
Budget-    

avvikelse
Bokslut 2021 

jan-feb

5 Kostnader För Arbetskraft -339 -504 165 -352

6 Övriga Verksamhetskostnader -22 -3 -20 -3

7 Övriga Verksamhetskostnader -3 -3 0 -5

9 Internredovisning -18 -14 -3 -14

Total -382 -524 142 -375

Strandskydd - resultatrapport (tkr) Bokslut Budget
Budget-    

avvikelse
Bokslut 2021 

jan-feb

3 Intäkter 24 50 -26 0

5 Kostnader För Arbetskraft -166 -134 -32 -128

6 Övriga Verksamhetskostnader -7 -3 -4 -2

7 Övriga Verksamhetskostnader -8 -5 -2 -2

9 Internredovisning -14 -5 -9 -5

Total -172 -97 -75 -137

Stadsbyggnadschef - resultatrapport (tkr) Bokslut Budget
Budget-    

avvikelse
Bokslut 2021 

jan-feb

5 Kostnader För Arbetskraft -35 -45 10 -20

6 Övriga Verksamhetskostnader -1 0 -1 -1

Total -36 -45 9 -21
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Tjänsteutlåtande 
2022-04-27 

Änr SBN.2022.72 
1 av 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 708 57 

E-post: bygglov@vaxholm.se 
Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Information om lantmäteriförrättningar 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
1. Underrättelse om avslutad förrättning, AB211757. Överenskommelse enligt 43 § AL berörande 

 
2. Underrättelse om avslutad förrättning, AB211758. Överenskommelse enligt 43 § AL berörande 

 
3. Underrättelse om avslutad förrättning, AB192649. Anläggningsförrättning berörande  

 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2022-04-27. 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Bygglov- och GIS-enheten 

 

  

Bygglov- och GIS-enheten 
Helene Gustavsson 
Bygglovshandläggare 
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Tjänsteutlåtande 
2022-04-13 
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 708 57 

E-post: bygglov@vaxholm.se 
Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

Bygglov- och GIS-enheten 
Karin Söderman 
Bygglovhandläggare 

VAXÖN 1:11, VAXÖN 1:81 

Frivillig ansökan om bygglov för renovering och utbyggnad av 
Vaxholms kajer i Österhamnen och Söderhamnen 

Förslag till beslut 
Bygglov enligt 9 kap. 14 § PBL ges för sökt kajutbyggnad med hänvisning till de skäl som framförs av 
Bygglovs-och GIS-enheten.  

Kontrollansvarig krävs inte (10 kap. 10 § 1 PBL och 7 kap. 5 § PBF). 

Startbesked ges för att påbörja åtgärden (10 kap. 23 § PBL). Arbetena får inte påbörjas förrän det har 
gått fyra veckor sedan lovbeslutet kungjordes (9 kap. 42a § PBL).  

Avgift tas ut med 39 389 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Sammanfattning och motivering 
Ansökan avser bygglov för renovering och utbyggnad av Vaxholms kajer för att säkerställa kajens 
funktion. Kajerna är i dåligt skick och behöver renoveras. 

Åtgärden innebär utbyggnad med 1,7-2,5 meter ut från befintlig kajlinje utefter hela kajens sträckning i 
Österhamnen och Söderhamnen. En utbyggnad innebär att de massor som finns i dagens kaj kan ligga 
kvar och den gamla konstruktionen byggs på med en spont som fästs med diagonala stag ner till berg. I 
Österhamnen föreslås en trappa ner till en lägre nivå återskapas för att möjliggöra korta tillägg för 
mindre båtar. 

Sökt åtgärd strider mot detaljplanerna Dp 164 och Dp 188 vad gäller utfyllnad i vattenområde med Vb- 
och V-bestämmelse.   

Åtgärden är inte bygglovspliktig men då åtgärden avviker från detaljplaner bedöms ansökan vara en s.k. 
frivillig lovansökan för prövning om åtgärden är förenlig med plan- och bygglagen (9 kap 14 § PBL) och 
de aktuella detaljplanernas syften. 

Bygglov- och GIS-enheten bedömer åtgärden i dess sammanhang som en godtagbar avvikelse enligt 9 
kap 31 c PBL. Föreslagen åtgärd bedöms ha en placering och utformning som är lämplig och tar hänsyn 
till stads- och landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan samt möjligheterna att hantera avfall. Åtgärden bedöms uppfylla kravet på att 
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 
skyddas. Åtgärden bedöms ta hänsyn till kraven på varsamhet så att befintliga karaktärsdrag respekteras 
och tillvaratas.  
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Åtgärdens miljöpåverkan hanteras i ansökan om vattenverksamhet och hänsyn tas till rättigheter och 
pågående verksamheter i kommunens projektering och planering av åtgärden. Åtgärden bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan, eller begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i 
omgivningen.  

Åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett mycket angeläget 
gemensamt behov och allmänt intresse som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har 
bestämts i detaljplanen. 

Kraven för bygglov enligt 9 kap. 14 § PBL bedöms enligt Bygglov- och GIS-enheten vara uppfyllda.  

Handlingar som ingår i beslutet 
Tjänsteutlåtande 2022-04-13 
Underlag och bedömning av ärendet 2022-04-13 
Ansökan, inkom 2022-01-10 
Bilaga till ansökan, inkom 2022-03-01 
Fullmakt, inkom 2022-01-10 
Situationsplan, Österhamnen, inkom 2022-02-23 
Situationsplan, Söderhamnen, inkom 2022-02-23 
Sektionsritning B-B och C-C, inkom 2022-04-05 
Sektionsritning D-D, inkom 2022-04-05 
Planutsnitt, markbeläggning, inkom 2022-02-23 
Elevation från vattnet A-A, inkom 2022-04-05 
Naturvärdesbedömning, inkom 2022-02-23 
Antikvarisk konsekvensbeskrivning, inkom 2022-03-01 
Grannyttrande från  inkom 2022-03-14 
Grannyttrande från  inkom 2022-03-20 
Grannyttrande från  inkom 2022-03-20 
Remissvar Skanova (Telia Company) AB, inkom 2022-03-02 
Remissvar Transportstyrelsen, inkom 2022-03-24 
Remissvar Försvarsmakten, inkom 2022-03-24 
Remissvar Roslagsvatten, inkom 2022-03-24 
Remissvar Trafikverket, inkom 2022-03-28 
Remissvar E.ON Energidistribution AB, inkom 2022-03-28 
Remissvar Trafikförvaltningen Region Stockholm, inkom 2022-03-28 
Sökanden svar på inkomna yttranden, inkom 2022-04-07. 

Beslutsbilaga 
Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet. 

Kopia på beslutet till 

För åtgärd:  Bygglov- och GIS-enheten för expediering 
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Markbeläggningsplan

&

16

Vatten

Exempel på utförande markbeläggning 
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Stadsbyggnadsnämnden

Post: 185 83 Vaxholm

Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00

Fax: 08-541 331 74

E-post: bygglov@vaxholm.se

Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908

Plusgiro: 5302-9435

Bygglov- och GIS-enheten

Karin Söderman

Bygglovshandläggare

Underlag och bedömning av ärendet

Fastighet: VAXÖN 1:11 och 1:81

Fastighetsadress: Söderhamnen och Österhamnen

Sökande: Vaxholms stad gm Anna Rhedin, 185 83 VAXHOLM

Ärendet avser: Frivilligt bygglov för renovering och utbyggnad av Vaxholms kajer i
Österhamnen och Söderhamnen

Förslag till beslut

Bygglov enligt 9 kap. 14 § PBL ges för sökt kajutbyggnad.

Kontrollansvarig krävs inte (10 kap. 10 § 1 PBL och 7 kap. 5 § PBF).

Startbesked ges för att påbörja åtgärden (10 kap. 23 § PBL). Arbetena får inte påbörjas förrän
det har gått fyra veckor sedan lovbeslutet kungjordes (9 kap. 42a § PBL).

Avgift tas ut med 39 389 kronor enligt fastställd taxa. Se under Avgift hur den fastställts.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för renovering och utbyggnad av Vaxholms kajer för att säkerställa
kajens funktion. Kajerna är i dåligt skick och behöver renoveras.

Åtgärden innebär utbyggnad med 1,7-2,5 meter ut från befintlig kajlinje utefter hela kajens
sträckning i Österhamnen och Söderhamnen. En utbyggnad innebär att de massor som finns i
dagens kaj kan ligga kvar och den gamla konstruktionen byggs på med en spont som fästs med
diagonala stag ner till berg. I Österhamnen föreslås en trappa ner till en lägre nivå återskapas
för att möjliggöra korta tillägg för mindre båtar.

Åtgärden är inte bygglovspliktig men då åtgärden avviker från detaljplaner bedöms ansökan
vara en s.k. frivillig lovansökan för prövning om åtgärden är förenlig med plan- och bygglagen (9
kap 14 § PBL) och de aktuella detaljplanernas syften.

Bakgrunden till bestämmelsen om frivillig bygglovsprövning är att även bygglovsbefriade
åtgärder måste uppfylla övriga krav i PBL och att tillsynsmyndigheten kan ingripa med
rättelseföreläggande mot åtgärder som inte uppfyller dessa krav.

Underlag för bedömning

Bakgrund

Ansökan inkom 2022-01-10. I bilaga till ansökan beskrivs behovet av att renovera och bygga ut
befintlig kaj, hur åtgärden överensstämmer med regionala och kommunala mål- och
planeringsdokument och dess påverkan på vattenmiljön, kulturhistoriska värden och de som
nyttjar kajområdet.
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Beskrivning av området

För den norra delen av kajen i Österhamnen gäller detaljplan Dp nr 164 och i övrigt detaljplan
Dp nr 188.

Berörd del av Vaxön ligger inom område av riksintresse för kulturmiljö av
Riksantikvarieämbetet.

Gällande lagar och föreskrifter samt tillämpliga bestämmelser

Plan- och bygglagen (2010:900),PBL, tillämpas i detta ärende.

2 kap. 1 § PBL - Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och
enskilda intressen.

2 kap. 2 § PBL - Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges
åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna
om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska
tillämpas. Lag (2014:862).

2 kap. 3 § PBL - Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö-
och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder,
   2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla
samhällsgrupper,
   3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda
miljöförhållanden i övrigt,
   4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
   5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket
1-5. Lag (2013:867).

2 kap. 6 § PBL - Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader
som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på
den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan,
.......
 5. möjligheterna att hantera avfall.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett
ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

2 kap 9 § PBL - Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och
utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den
avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en
sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

8 kap 12 § PBL - Det som gäller i fråga om tomter enligt 8 kap 9-11 §§ PBL ska i skälig
utsträckning tillämpas också på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än
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byggnader, dock att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna
använda platsen eller området i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med
stöd av denna lag.

8 kap 13 § PBL - En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Första stycket ska tillämpas också på
   1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16
kap. 7 §,
   2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i
områdesbestämmelser,
   3. allmänna platser, och
   4. bebyggelseområden.

8 kap 17 § PBL - Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att
man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

8 kap 18 § PBL - Det som gäller i fråga om ändring och flyttning av en byggnad enligt 17 § ska
tillämpas också på ändring och flyttning av en anläggning som kräver bygglov enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §.

9 kap 14 § PBL - Även om en åtgärd med ett byggnadsverk eller mark inte kräver bygglov,
rivningslov eller marklov, får den som avser att vidta åtgärden ansöka om att åtgärden prövas
och har rätt att få sin ansökan prövad som om åtgärden krävde lov. Prövningen ska avse
åtgärdens förenlighet med denna lag.

9 kap 30 § PBL - Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
.......
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
........
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8
och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.
.......

9 kap. 31 b § PBL -   Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd
som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
   1. avvikelsen är liten, eller
   2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).

9 kap 31 c § PBL - Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov
utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden
   1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett
allmänt intresse, eller
   2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900).

9 kap 31 d § PBL - Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller
31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare
har godtagits. Lag (2014:900).
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9 kap 31 e § PBL - Bygglov enligt 31 b eller 31 c § får inte ges om åtgärden kan antas medföra
   1. betydande miljöpåverkan, eller
   2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Lag (2014:900).

10 kap. 2 § PBL - Om annat inte särskilt anges i denna lag eller i föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen, ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk, en tomt eller en allmän plats
genomföras så att åtgärden inte strider mot
1. det lov som har getts för åtgärden, eller
2. om åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för
området.

Översiktsplan 2030

Vaxholms kajer utgör en central del av Vaxöns stadskärna. Enligt gällande översiktsplan är
Vaxholms kajer en viktig del i utvecklingen av en attraktiv stadskärna och det finns en stor
potential att utveckla området med promenadstråk, handel, kultur och aktiviteter som sträcker
sig längs kajen. En ny översiktsplan är under framtagande. Enligt denna plan ska kajens funktion
för offentliga och privata aktörer i skärgården säkerställas. Det är även viktigt att kajområdena
blir attraktiva och tillgängliga för fler. Kajplatser för kollektivtrafiken på vatten ska prioriteras för
att säkerställa att det finns goda förutsättningar för ökad arbetspendling samt turism. Kajen ska
även tillgodose behovet av godshantering i kollektivtrafiken på vatten.

Yttrande från grannar och andra sakägare

Underrättelse enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen har skickats för tillfälle till yttrande.

Yttrande utan erinran men med notering om att planera för eventuell framtida havsnivåhöjning har
inkommit från ägare till se handling som ingår i beslutet.

Yttrande har inkommit från med frågor om hur fastigheten kommer att
påverkas av kajarbetet, se handling som ingår i beslutet.

Yttrande utan erinran men med frågor om stålsponten har inkommit från ägare se
handling som ingår i beslutet.

Remisser

Remiss har skickats till E.ON Energilösningar AB och E.ON Elnät Stockholm AB, Ellevio,
Försvarsmakten, Kommunalförbundet Norrvatten, Landstingets Trafikförvaltning (SL),
Roslagsvatten AB, Sjöfartsverket, Skanova Nätplanering, Statens Fastighetsverk, Stockholms
hamnar, Stokab, Trafikverket och Transportstyrelsens sjöfartsavdelning.

Remissyttrandena sammanfattas nedan, se även handlingar som ingår i beslutet.

E.ON Energidistribution AB -med vetskap om att samråd pågår så har E.ON inget att erinra.

Försvarsmakten - inga synpunkter.

Roslagsvatten - Efterfrågar årtal för den angivna medelvattennivån (MW) och höjdsystem för
angivna höjder i på sektionsritningarna. Roslagsvatten dimensionerar för kommande
vattenstånd, d v s för år 2100 och Vaxholm för dagens vattenstånd.

Skanova (Telia Company) AB - ingen erinran.

Trafikförvaltningen Region Stockholm - Region Stockholm och Waxholmsbolaget ser mycket
positivt på den planerade kajrenoveringen och att den skapar goda förutsättningar för
kollektivtrafik på vatten i många år framåt. Före och under kajrenoveringen krävs fortsatt bra
och tät dialog mellan kajprojektet samt Region Stockholm, Waxholmsbolaget och Trafikutövare
Blidösundsbolaget för att säkra trafiken samt kajplatser under kajrenoveringen. Extra viktigt
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under exempelvis högsäsong/sommar. Region Stockholm och Waxholmsbolaget ser positivt på
planering och förberedelse för framtida eldrivet tonnage (att tomrör läggs så kajen slipper
grävas upp på nytt). Trappa bör uppfylla Waxholmsbolagets riktlinjer för trafikbryggor i
tillämplig omfattning. Det innebär anpassning av bryggans högsta och lägsta höjd över vatten,
avfendring och tillgänglighetsanpassning med mera. Bygglovet bör säkerställa att
bytesfunktionerna med exempelvis sjö och buss inte försämras.

Trafikverket - Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte direkt av bygglovet och
Trafikverket har inget att erinra. Men Trafikverket hänvisar till tidigare yttrande (TRV
2021/120434) kopplat till ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för renovering av kajerna i
Vaxholm. Yttrandet bifogas.

Transportstyrelsen - ingen erinran men med rekommendationer gällande sjöfartsrelaterade
åtgärder som även framförts tidigare till Vaxholms stad.

Yttrande från sökanden

Sökande har i yttrande daterat 2022-04-06 redogjort för och bemött inkomna synpunkter, se
handling som ingår i beslutet. Av sökandens svar framgår att det inte har kommit in några
synpunkter som inte kommer kunna hanteras i den fortsatta byggprocessen. Sektioner och elevation
från vattnet har kompletterats med årtal för medelvattennivå och höjdsystem.

Sammanfattningsvis menar sökanden att de synpunkter som framförts har avvägts mot det
angelägna allmänna intresset av att genomföra sökt åtgärd och att åtgärd innebär en lämplig
avvägning mellan olika intressen.

Sökanden bedömer att föreslagen renovering med ny spontkaj innebär den minsta påverkan på
befintlig kaj och därmed den minsta miljöpåverkan. Det gäller både påverkan för de människor
som använder kajen dagligen och påverkan på vattenmiljön i recipienten. Föreslagen renovering
är också förutsättning för att kajen fortsatt ska kunna utgöra replipunkt för kollektivtrafiken på
land och vatten.

Bedömning av ärendet

Planenligt utgångsläge

Enligt 9 kap. 30 § 1 a PBL ska den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser stämma
överens med detaljplanen för att bygglov ska kunna ges.

Befintliga kajer bedöms ha planenligt utgångsläge.

Åtgärdens överensstämmelse med detaljplanerna

För den nordligaste delen av Österhamnen är det Vb-område i detaljplan Dp 164. Med Vb
betecknat område skall utgöra vattenområde, som icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån
än som erfordras för mindre bryggor, pontoner eller liknande. I resterande del i detaljplan
Dp 164 är det V-område. Med V betecknat område skall utgöra vattenområde, som icke får
utfyllas eller överbyggas.

För övriga delar av kajområdet gäller detaljplan Dp 188. Från mittre delen av Österhamnen
samt för Söderhamnen är det med V betecknat område som skall utgöra vattenområde, som
icke får utfyllas eller överbyggas. För en liten del, ca 4 kvm, i anslutning till Västerhamnen, är
det Vb-område som skall utgöra vattenområde, som icke får utfyllas eller överbyggas i annan
mån än som erfordras för mindre bryggor, pontoner eller liknande.

Sökt åtgärd strider mot detaljplanerna vad gäller utfyllnad i vattenområde med Vb- och V-
bestämmelse. Åtgärden bedöms i sammanhanget som en godtagbar avvikelse enligt 9 kap 31 c
PBL.
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Varsamhetskrav och/eller förvanskningsförbud

I antikvariskt utlåtande från Stockholms byggnadsantikvarier AB är bedömningen att förslaget
är genomarbetat och bra och kommer att lyfta kajmiljön och Vaxholm. Några synpunkter
framförs kring utformningen varav en berör utbyggnad av kajen i vattenområdet - att det för
upplevelsen är viktigt att stenkajen I Västerhamnen till största del även fortsättningsvis är synlig.
I utlåtande har tagits upp att återinförandet av trappor i kajen som leder ned till vattnet är
positivt och det är av stor betydelse för miljön att båtar av olika storlek lätt kan angöra
Vaxholms vilket bidrar till en livfull hamn och stad.

Bygglov- och GIS-enhetens bedömning är att föreslagen åtgärd tar hänsyn till kraven på
varsamhet och förbud mot förvanskning och noterar att Västerhamnen med stenkajen inte
ingår i lovansökan.

Miljöpåverkan

Berört område omfattas inte av strandskydd.

Åtgärdens miljöpåverkan hanteras i ansökan om vattenverksamhet. I Naturvärdesbedömning
utförd av kommunens vatten- och ekologistrateg bedöms den utbyggda kajen inte medföra
betydande mijlöpåverkan, se handling som ingår i beslutet.

Samlad bedömning och motivering

Föreslagen åtgärd bedöms ha en placering och utformning som är lämplig och tar hänsyn till
stads- och landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan samt möjligheterna att hantera avfall. Åtgärden bedöms uppfylla kravet på att
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden
skyddas. Åtgärden bedöms ta hänsyn till kraven på varsamhet så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas.

Åtgärdens miljöpåverkan hanteras i ansökan om vattenverksamhet och hänsyn tas till
rättigheter och pågående verksamheter i kommunens projektering och planering av åtgärden.
Åtgärden bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, eller begränsning av rättighet eller
pågående verksamhet i omgivningen.

Åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett mycket angeläget
gemensamt behov och allmänt intresse som utgör ett lämpligt komplement till den användning
som har bestämts i detaljplanen.

Avgift

Avgift tas ut enligt den av kommunfullmäktige beslutade taxan för år 2022.

Avgift tas ut enligt punkt B 15.2 och B 7.4.

Enligt 12 kap. 8 a § första stycket PBL reduceras bygglovsavgiften om nämnden inte meddelar
beslut inom tio veckors tidsfrist. Tidsfristen kan förlängas med tio veckor enligt 9 kap. 27 a §
tredje stycket PBL, om det är nödvändigt och meddelats skriftligen. Avgiften ska reduceras med
en femtedel per påbörjad överskriden vecka. Tiden för tio veckors tidsfrist i detta ärende räknas
från och med 2022-03-01.

Beslut har meddelats inom ovanstående tidsfrist och full bygglovsavgift tas ut.

Avgift för kungörelse om att lov getts tillkommer efter beslut om lov.

Handlingar som ingår i beslutet

Underlag och bedömning av ärendet 2022-04-13
Ansökan, inkom 2022-01-10
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Bilaga till ansökan, inkom 2022-03-01
Fullmakt, inkom 2022-01-10
Situationsplan, Österhamnen, inkom 2022-02-23
Situationsplan, Söderhamnen, inkom 2022-02-23
Sektionsritning B-B och C-C, inkom 2022-04-05
Sektionsritning D-D, inkom 2022-04-05
Planutsnitt, markbeläggning, inkom 2022-02-23
Elevation från vattnet A-A, inkom 2022-04-05
Naturvärdesbedömning, inkom 2022-02-23
Antikvarisk konsekvensbeskrivning, inkom 2022-03-01
Grannyttrande från inkom 2022-03-14
Grannyttrande från inkom 2022-03-20
Grannyttrande från inkom 2022-03-20
Remissvar Skanova (Telia Company) AB, inkom 2022-03-02
Remissvar Transportstyrelsen, inkom 2022-03-24
Remissvar Försvarsmakten, inkom 2022-03-24
Remissvar Roslagsvatten, inkom 2022-03-24
Remissvar Trafikverket, inkom 2022-03-28
Remissvar E.ON Energidistribution AB, inkom 2022-03-28
Remissvar Trafikförvaltningen Region Stockholm, inkom 2022-03-28
Sökanden svar på inkomna yttranden, inkom 2022-04-07

Beslutsbilaga
Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet.
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