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Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-14 

Plats och tid: Kronängsskolans aula , kl. 18:00 
Kallade: Ledamöter 
Underrättade: Ersättare 
Vid förhinder: Meddela ersättare och johanna.frunck@vaxholm.se. 
Information: Allmänhetens frågestund: Frågor som ska ställas på den öppna frågestunden 

ska ha inkommit till kansliet, kansliet@vaxholm.se, senast kl. 17:00 
måndagen den 7 februari. Kommunfullmäktiges genomförande anpassas 
utefter aktuella rekommendationer kring Covid-19. Vid förändrade 
rekommendationer kan inkomna frågor komma att behandlas vid ett senare 
sammanträde, frågeställare kommer då att informeras.  

 
  Ärende    Beskrivning                            Föredragande 

 

1 Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt 
tid och plats för justeringen, fastställande av 
föredragningslistan 

 

2 Godkänna samt teckna upprättat förslag till 
exploateringsavtal för Dp 408, detaljplan för Rindö hamn 
etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av 
Rindö 3:382 och Rindö 3:1 - återremitterat från 
kommunfullmäktige 2021-12-13 § 92 

Malin Forsbrand (C) 

3 Detaljplan för Rindö hamn etapp3 - Grenadjären inom 
Oskar Fredriksborg, dp 408, antagande - återremitterat 
från kommunfullmäktige 2021-12-13 §93 

Malin Forsbrand (C) 

4 Vaxholms kajer - Beslut om konstruktion för 
Västerhamnen 

Malin Forsbrand (C) 

5 Ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk Malin Forsbrand (C) 
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6 Översyn av bokslutsprocessen Malin Forsbrand (C) 

7 Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens 
upphandlingar och inköp 

Malin Forsbrand (C) 

8 Inkomna motioner Karin Enström (M)  

9 Val och entlediganden Karin Enström (M)  

 

Karin Enström (M)  Johanna Frunck  
Ordförande  Sekreterare 
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Protokoll Kommunstyrelsen 
2022-02-03 

Änr KS 2018/176.251 
1 av 2 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 5 Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för 
Dp 408, detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom 
Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 - 
återremitterat från kommunfullmäktige 2021-12-13 § 92 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Vasallen Vaxholm Exploatering AB 
inom detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och 
Rindö 3:1, godkänns samt avtal tecknas. 

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.  

I samband med framtagande av detaljplaneförslaget har ett förslag på exploateringsavtal upprättats. 
Genom föreslaget exploateringsavtal säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan 
genomföras och att kostnadsansvaret klargörs för kommande utbyggnad.  

Detaljplaneförslaget samt upprättat förslag till exploateringsavtal var vintern 2021 uppe för antagande 
för första gången i kommunfullmäktige §92 samt § 93/2021-12-13. Kommunfullmäktige beslöt genom 
minoritetsåterremiss att återremittera ärendena, §92 samt § 93/2021-12-13. Detaljplan för Rindö hamn 
etapp 3, Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 ingår i ramavtalet från 
2009 för Rindö hamn. I ramavtal ryms föreslagen exploateringen avseende antal bostäder som 
begränsades i ramavtalet, en begränsning som ställdes med hänsyn till att färjetrafiken från Rindö till 
Vaxholm ger påverkan på trafiksituationen på Vaxön. Särskilt skydd av solgrottor har bedömts samlat 
utifrån kommunens bedömning av vilka solgrottor som minst måste bibehållas. Exploateringsavtalet 
följer detaljplanens bestämmelser och säkerställer detaljplanens genomförande. Utifrån att inga 
ändringar föreslås av detaljplanen föreligger ej heller skäl att ändra exploateringsavtalet. 

Yrkanden 
Sara Strandberg (V) yrkar att ärendet återremitteras i enlighet med bilaga 1 till protokollet. 
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Kommunstyrelsen 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Anna-Lena Nordén (WP) samt Peter Lindqvist (-) stöder Sara Strandbergs (V) yrkande. 

Fredrik Östman (C) samt Lars Lindgren (M) yrkar att ärendet avgörs idag samt bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Ordföranden konstaterar att yrkandet om bifall till förvaltningens beslutsförslag kvarstår och finner bifall 
till yrkandet. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Dp 408, detaljplan 
för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 - 
återremitterat från kommunfullmäktige 2021-12-13 § 92, 2022-01-20. 

Beslut KF 2021-12-13, Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Dp 408, 
detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och 
Rindö 3:1  

Bilaga 3 KF 2021-12-13 §§ 92-93 - Yrkande återremiss (V)  

Exploateringsavtal med bilagor för detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären, 2022-01-18. 

Kopia på beslutet till 
För kännedom:  Lina Bergdahl, sbf, Vaxholms stad                                                

 Richard Hallman, sbf, Vaxholms stad                                                                        
Leif Rytter, Vasallen Vaxholm Exploatering AB,   
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Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Dp 
408, detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-
Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 - återremitterat från 
kommunfullmäktige 2021-12-13 § 92 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Vasallen Vaxholm Exploatering AB 
inom detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och 
Rindö 3:1, godkänns samt avtal tecknas. 

Sammanfattning 
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.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Lina Bergdahl 
Exploateringsingenjör 
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I samband med framtagande av detaljplaneförslaget har ett förslag på exploateringsavtal upprättats. 
Genom föreslaget exploateringsavtal säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan 
genomföras och att kostnadsansvaret klargörs för kommande utbyggnad.  

Detaljplaneförslaget samt upprättat förslag till exploateringsavtal var vintern 2021 uppe för antagande 
för första gången i kommunfullmäktige §92 samt § 93/2021-12-13. Kommunfullmäktige beslöt genom 
minoritetsåterremiss att återremittera ärendena, §92 samt § 93/2021-12-13. Detaljplan för Rindö hamn 
etapp 3, Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 ingår i ramavtalet från 
2009 för Rindö hamn. I ramavtal ryms föreslagen exploateringen avseende antal bostäder som 
begränsades i ramavtalet, en begränsning som ställdes med hänsyn till att färjetrafiken från Rindö till 
Vaxholm ger påverkan på trafiksituationen på Vaxön. Särskilt skydd av solgrottor har bedömts samlat 
utifrån kommunens bedömning av vilka solgrottor som minst måste bibehållas. Exploateringsavtalet 
följer detaljplanens bestämmelser och säkerställer detaljplanens genomförande. Utifrån att inga 
ändringar föreslås av detaljplanen föreligger ej heller skäl att ändra exploateringsavtalet. 

Bakgrund 
Vaxholms stads riktlinjer för exploateringsavtal beslutades av KF den 9 december 2019, § 74. Riktlinjerna 
anger bland annat att Vaxholms stad i varje geografiskt område av kommunen ska säkerställa 
genomförandet av detaljplaner (på annan mark än kommunens) genom att ingå exploateringsavtal. Om 
kommunen bedömer att det är uppenbart onödigt behöver exploateringsavtal inte upprättas.  

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. 

Vasallen Vaxholm AB inkom 2014-02-20 med en begäran om planläggning av den sydvästra delen av 
fastigheten Rindö 3:378, i syfte att möjliggöra avstyckningar och omvandling till bostäder.  

Stadsbyggnadsförvaltningen fick enligt beslut KSPU §25/2014-04-09 i uppdrag att påbörja arbete med 
detaljplanering för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg. Ett förslag till detaljplan 
arbetades fram och samråd genomfördes våren 2017 enligt beslut KSPU §7/2017-01-25.  

Därefter reviderades planförslaget och ställdes ut för granskning under perioden 4 juni – 26 juni 2019 
enligt beslut KSPU § 25/2019-05-22. Inkomna yttranden och väsentliga förändringar av planförslaget 
medförde att en andra granskning skedde under perioden 4 juni - 29 juni 2020 enligt beslut KSPU § 
15/2020-05-27.  

Vintern 2021 var detaljplaneförslaget samt förslag till exploateringsavtal uppe för antagande i 
kommunfullmäktige för första gången. Kommunfullmäktige beslöt §92/2021-12-13 att återremittera 
förslaget att godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal samt §93/2021-12-13 att 
återremittera förslaget att anta detaljplaneförslaget. Förslagen återremitterades i enlighet med reglerna 
för minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige.  

Vaxholms stad och Vasallen Vaxholm AB ingick 2009-09-24 ett ramavtal för Rindö hamn. Ramavtalet 
angav bland annat att innan detaljplaner antas i kommunfullmäktige ska exploateringsavtal träffas 
avseende detaljplaneetapper för att i detalj reglera genomförandet. Detaljplan för Rindö hamn etapp 3, 
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Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 ingår i ramavtalet från 2009 för 
Rindö hamn. I ramavtal ryms föreslagen exploateringen avseende antal bostäder som begränsades i 
ramavtalet, en begränsning som ställdes med hänsyn till att färjetrafiken från Rindö till Vaxholm ger 
påverkan på trafiksituationen på Vaxön. Särskilt skydd av solgrottor har bedömts samlat utifrån 
kommunens bedömning av vilka solgrottor som minst måste bibehållas. Exploateringsavtalet följer 
detaljplanens bestämmelser och säkerställer detaljplanens genomförande. Utifrån att inga ändringar 
föreslås av detaljplanen utöver att dess grundkarta uppdateras för att vara aktuell i enlighet med 
rådande lagstiftning föreligger ej heller skäl att ändra exploateringsavtalet utöver att bilaga 1 
(detaljplanen) uppdateras till aktuell version samt en administrativ justering av bilaga 1:s datering i 
avtalet. 

 

Ärendebeskrivning 
Planområdet ligger på östra sidan av Rindö, väster om kasernområdet i Rindö hamn och öster om 
villabebyggelsen i Solö-området. Grenadjären ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården som 
omfattar hela Rindö hamn inom Oskar Fredriksborg. 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 (LOD), 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.  

I samband med framtagande av detaljplaneförslaget har ett förslag på exploateringsavtal upprättats. 
Exploateringsavtalet medför såväl indirekt nytta som direkt nytta då avtalet är en förutsättning för att 
detaljplanen för området ska kunna antas och få laga kraft. Genom föreslaget exploateringsavtal 
säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan genomföras och att kostnadsansvaret klargörs 
för kommande utbyggnad. 

Bedömning 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslaget exploateringsavtal medför såväl direkt nytta som 
indirekt nytta då avtalet är en förutsättning för att detaljplanen för området ska kunna antas och få laga 
kraft.  

Genom avtalet säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan genomföras samt att 
ansvarsförhållandet samt kostnadsansvaret tydliggörs för kommande utbyggnad samt ekonomisk 
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garanti för avtalets genomförande. Via avtalet säkerställs ersättningslös marköverlåtelse av föreslagen 
allmän platsmark. 

Måluppfyllelse 
I och med att förslaget möjliggör att detaljplanen kan antas och få laga kraft bidrar förslaget indirekt till 
att kommunstyrelsens övergripande målområden livsmiljö, kvalitet och ekonomi beaktas, tillvaratas 
samt förbättras.  

Detaljplaneringen för området ska uppnå följande mål: 

Livsmiljö: Detaljplanen medför att Rindö hamn förstärks med ytterligare 21 bostäder och att underlaget 
för kollektivtrafik, verksamheter och service förbättras. Den nya anslutningsvägen kommer delvis att 
avlasta Rindövägen samt förbättra förutsättningarna för en sammanlänkad gång- och cykelväg. 

Kvalitet: Detaljplanen tillåter verksamheter i Grenadjärsvillan vilket bidrar till en levande skärgårdsmiljö. 
Dagvattenlösningar bidrar till förbättrade förutsättningar för att uppnå miljökvalitetsnormerna. 
Allmänhetens tillträde till och genom området säkerställs och naturstigen får en standardhöjning. 

Ekonomi: Detaljplanen medger nya bostäder och fler bofasta på Rindö vilket i sin tur bidrar till att 
investeringar i kollektivtrafik, färjetrafik, vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera. Storleken på 
bostäderna ger möjlighet för barnfamiljer att bosätta sig på Rindö vilket ökar underlaget för den lokala 
skolan. 

Föreslaget exploateringsavtal reglerar marköverlåtelsen där exploatören ersättningslöst överlåter 
föreslagen allmän platsmark till staden. 

Finansiering 
Avtalet innebär att föreslagen detaljplan 408 för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-
Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1, kan antas och få laga kraft. Avtalet klargör 
kostnadsansvaret för detaljplanens genomförande, såsom att exploatören ombesörjer och bekostar 
utbyggnad av allmänna anläggningar och ersättningslös marköverlåtelse av allmän platsmark med 
kommunalt huvudmannaskap. 

Förslagets konsekvenser 
Detaljplanen medger nya bostäder och fler bofasta på Rindö vilket i sin tur bidrar till att investeringar i 
kollektivtrafik, färjetrafik, vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera. Den nya anslutningsvägen 
kommer delvis att avlasta Rindövägen samt förbättra förutsättningarna för en sammanlänkad gång- och 
cykelväg. Storleken på bostäderna ger möjlighet för barnfamiljer att bosätta sig på Rindö vilket ökar 
underlaget för den lokala skolan. Exploateringsavtalet reglerar ansvars- och kostnadsfördelningen av 
genomförandet av detaljplanen och är en förutsättning för dess genomförande. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Dp 408, detaljplan 
för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 - 
återremitterat från kommunfullmäktige 2021-12-13 § 92, 2022-01-20. 
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Beslut KF 2021-12-13, Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Dp 408, 
detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och 
Rindö 3:1  

Bilaga 3 KF 2021-12-13 §§ 92-93 - Yrkande återremiss (V)  

Exploateringsavtal med bilagor för detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären, 2022-01-18. 

Kopia på beslutet till:  
För kännedom:  Lina Bergdahl, sbf, Vaxholms stad                                                  

Richard Hallman, sbf, Vaxholms stad                                                                        
Leif Rytter, Vasallen Vaxholm Exploatering AB,   
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1 av 2 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 92 Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal 
för Dp 408, detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom 
Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras med skriftlig motivering i enlighet med bilaga 3 till protokollet.  

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.  

I samband med framtagande av detaljplaneförslaget har ett förslag på exploateringsavtal upprättats. 
Genom föreslaget exploateringsavtal säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan 
genomföras och att kostnadsansvaret klargörs för kommande utbyggnad.  

Yrkanden 
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.  

Sara Strandberg (V) yrkar att ärendet återemitteras med skriftlig motivering (i enlighet med bilaga 3 till 
protokollet). 

Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP), Rickard Gille (-) samt Ingemar Wemmenhög (-) yrkar att ärendet 
återremitteras i enlighet med Sara Strandbergs (V) motivering.  

Proposition  
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.  

Ordföranden börjar med att ställa proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller 
om ärendet ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde.  

Votering begärs och verkställs.  

Voteringsproposition 

10



Protokoll 
2021-12-13 

2 av 2 
 
 

Kommunfullmäktige 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunfullmäktige.  
 
Ja röstar: Den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.  
Nej röstar: Den som vill att ärendet återremitteras.  
 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att fullmäktige med 17 ja-röster mot 10 nej-röster, 3 som avstår, 1 frånvarande (i 
enlighet med bilaga 2 till protokollet), beslutar att ärendet ska återremitteras (enligt reglerna om 
minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige).  

Handlingar 
Protokollsutdrag KS 2021-11-25/ § 177 

Protokollsutdrag PLU 2021-11-10/§ 60 

Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Dp 408, detaljplan 
för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1, 
2021-10-26. 

Exploateringsavtal med bilagor för detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären, 2021-10-26. 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Lina Bergdahl, sbf     
 Richard Hallman, sbf    
 Leif Rytter/Vasallen,  
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Kommunstyrelsen 2022-02-03
Återremissyrkande ärende 5 och 6 gällande Dp. 408, Rindö hamn etapp 3

Kommunkationer

Tillskottet av bostäder på Rindö har inte gått hand i hand med en utbyggnad av kommunikationerna. 
Trots att man planerar drygt 500 nya bostäder i området så går bussarna bara var 30:e minut i 
rusningstrafik. Rindöborna blir beroende av egen bil vilket i sin tur ökar belastningen på färjetrafiken till 
en orimlig nivå, med långa köer och väntetider som följd. Antagandet av nya detaljplaner på Rindö 
behöver därför pausas tills dess att en långsiktig lösning på kommunikationerna mellan Rindö-Vaxön 
och Rindö-Värmdö är framtagen. Lösningen kan dels innebära en utbyggnad av färjetrafiken, dels en 
satsning på kollektivtrafiken så att den blir ett attraktivt alternativ till bilen ur ett hela-resan perspektiv.

Solgrottorna

I planbeskrivningen konstaterar kommunen att ”Solgrottorna har mycket högt kulturhistoriskt värde och 
kan sägas ingå som värdebärande delar i riksintresset för kulturmiljövården i form av 
försvarsanläggningar och uttryck för rekreationslivet i skärgården”. I gestaltningsprogrammet står vidare
att ”Solgrottorna bör bevaras och ska tillgängliggöras för allmänt nyttjande”. Wilund arkitekter & 
antikvarier har gått igenom alla solgrottor och betygsatt deras värde på en skala 1-4, där 4 är den mest 
skyddsvärda nivån. Inom Dp. 408 finns 12 solgrottor. 2 av dem ges värdenivå 4 och 7 st ges värdenivå 
3. I dokumentet ”Genomgång av solgrottornas kulturhistoriska värde och eventuell rivning av solgrottor
inom olika värdenivåer.” skriver Wilund arkitekter & antikvarier ”Vår undersökning visar därmed att
rivning av nivå 3 absolut inte är acceptabelt ur kulturhistorisk synpunkt.” Trots detta väljer kommunen
att i Dp. 408 endast skydda de 2 solgrottor med värdenivå 4.

Samråd och granskning

De flesta sakägare, boende med flera, som enligt plan- och bygglagen berörs av Dp. 408 har inte fått 
sina synpunkter på detaljplaneförslaget tillgodosedda. Hänsyn har inte tagits till synpunkter som 
inkommit under samråd och granskning. Detta stämmer dåligt överens med SER – samspel, 
engagemang och respekt.

Återremissyrkande

Vi yrkar därför på återremiss med följande motivering:

Innan beslut om nya detaljplaner på Rindö kan bli aktuella måste en ny trafikutredning genomföras och 
en plan för genomförande av rekommenderade åtgärder finnas på plats. Trafikutredningen ska titta på 
hur belastning på färjetrafiken, färjeköfiler och övriga vägnätet på Rindö påverkas av 
utbyggnadsplanerna samt vilka åtgärder som behöver genomföras på vägnät och kollektivtrafik för att 
nå acceptabla restider för boende på Rindö.

Nuvarande detaljplan skyddar endast solgrottor med värdenivå 4. I detaljplanen behöver skydd 
inarbetas även för solgrottor med värdenivå 3.

Lisbeth Hjalmarsson-Grunditz och Anna-Lena Nordén, för Waxholmspartiet – borgerligt alternativ

Sara Strandberg, för Vänsterpartiet i Vaxholm

Bil. 1 KS 2022-02-03/§§ 5-6
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Protokoll Kommunstyrelsen 
2022-02-03 

Änr KS 2014/10069.214 
1 av 2 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 6 Detaljplan för Rindö hamn etapp3 - Grenadjären inom Oskar 
Fredriksborg, dp 408, antagande - återremitterat från 
kommunfullmäktige 2021-12-13 §93 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, Dp 408, antas. 

Ärendebeskrivning 
Antagande av detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 408, 
minoritetsåterremitterades av kommunfullmäktige 2021-12-13 § 93 med skriftlig motivering enligt 
bilaga 3 och med följande tilläggsmotivering; innan beslut om nya detaljplaner på Rindö kan bli aktuella 
måste en ny trafikutredning genomföras och en plan för genomförande av rekommenderade åtgärder 
finnas på plats samt att i detaljplanen behöver skydd inarbetas även för solgrottor med värdenivå 3. 

Inga ändringar i underlaget i enlighet med återremissyrkandet har gjorts. Grundkartan i plankartan har 
uppdaterats men i övrigt har inga förändringar skett i planhandlingarna. 

Detaljplan för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, Dp 408, ingår i ramavtalet 
från 2009 för Rindö hamn. I ramavtalet ryms föreslagen exploatering avseende antal bostäder som 
begränsades i ramavtalet, en begränsning som ställdes med hänsyn till att färjetrafiken från Rindö till 
Vaxholm ger påverkan på trafiksituationen på Vaxön. Detaljplanen medger uppförande av 21 bostäder 
samt eventuellt bostad eller verksamhet i Grenadjärsvillan. Detaljplanen innebär även att en ny infart 
och utfart till Rindö hamn från Oskar-Fredriksborgsvägen via Byviksvägen kommer att kunna tillskapas 
vilket enligt bedömning kommer att bidra till att minska trafikbelastningen av tunga fordon längs med 
Rindövägen. 

Trafikverket har inlett arbetet med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 274 från Värmdö till Vaxön. Syftet 
med åtgärdsvalsstudien är att uppnå en förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikslag 
längs väg 274. Parterna ska enas om åtgärderna i stråket och hur dessa bör hanteras och finna en tydlig 
samsyn om funktion och rekommenderade åtgärdsförslag. Målet med ÅVS:en är att identifiera och 
precisera brister och behov och pröva åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten och tillgodoser 
framkomlighet för alla trafikslag på kort och lång sikt. 

Detaljplanen reglerar rivningsförbud och varsamhetskrav för de två solgrottor som enligt särskild 
bedömning haft det största värdet inom planområdet. Resterande solgrottor regleras inte men kommer 
efter genomförandet av detaljplanen att vara belägna inom allmän plats där kommunen har rådighet 
över hanteringen. Hur resterande solgrottor hanteras innan överlämnande sker regleras i 
exploateringsavtalet. 

Yrkanden 
Sara Strandberg (V) yrkar att ärendet återremitteras i enlighet med bilaga 1 till protokollet. 

Anna-Lena Nordén (WP) samt Peter Lindqvist (-) stöder Sara Strandbergs (V) yrkande. 

Fredrik Östman (C), Michael Baumgarten (L), Annicka Hörnsten Blommé (M) samt Lars Lindgren (M) 
yrkar att ärendet avgörs idag samt bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
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Protokoll 
2022-02-03 

2 av 2 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Ordföranden konstaterar att yrkandet om bifall till förvaltningens beslutsförslag kvarstår och finner bifall 
till yrkandet. 

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

408, antagande – återremitterat från kommunfullmäktige 2021-12-13 § 93, 2022-01-18 
2. Beslut KF 2021-12-13, Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 

Dp 408 - Antagande  
3. Bilaga 3 KF 2021-12-13 §§ 92-93 - Yrkande återremiss (V)  
4. Tjänsteutlåtande, Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 

408 – Antagande, 2021-10-26 
5. Plankarta Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 2022-01-18 
6. Planbeskrivning Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 2021-

10-26 
7. Gestaltningsprogram Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2020-02-21 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Isabelle Eriksson, Stadsbyggnadsförvaltningen 
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Tjänsteutlåtande 
2022-01-18 

Änr KS 2014/10069.214 
1 av 3 
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Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-
Fredriksborg, Dp 408, antagande – återremitterat från 
kommunfullmäktige 2021-12-13 § 93  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, Dp 408, antas. 

Ärendebeskrivning 
Antagande av detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 408, 
minoritetsåterremitterades av kommunfullmäktige 2021-12-13 § 93 med skriftlig motivering enligt 
bilaga 3 och med följande tilläggsmotivering; innan beslut om nya detaljplaner på Rindö kan bli aktuella 
måste en ny trafikutredning genomföras och en plan för genomförande av rekommenderade åtgärder 
finnas på plats samt att i detaljplanen behöver skydd inarbetas även för solgrottor med värdenivå 3. 

Inga ändringar i underlaget i enlighet med återremissyrkandet har gjorts. Grundkartan i plankartan har 
uppdaterats men i övrigt har inga förändringar skett i planhandlingarna. 

Detaljplan för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, Dp 408, ingår i ramavtalet 
från 2009 för Rindö hamn. I ramavtalet ryms föreslagen exploatering avseende antal bostäder som 
begränsades i ramavtalet, en begränsning som ställdes med hänsyn till att färjetrafiken från Rindö till 
Vaxholm ger påverkan på trafiksituationen på Vaxön. Detaljplanen medger uppförande av 21 bostäder 
samt eventuellt bostad eller verksamhet i Grenadjärsvillan. Detaljplanen innebär även att en ny infart 
och utfart till Rindö hamn från Oskar-Fredriksborgsvägen via Byviksvägen kommer att kunna tillskapas 
vilket enligt bedömning kommer att bidra till att minska trafikbelastningen av tunga fordon längs med 
Rindövägen. 

Trafikverket har inlett arbetet med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 274 från Värmdö till Vaxön. Syftet 
med åtgärdsvalsstudien är att uppnå en förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikslag 
längs väg 274. Parterna ska enas om åtgärderna i stråket och hur dessa bör hanteras och finna en tydlig 
samsyn om funktion och rekommenderade åtgärdsförslag. Målet med ÅVS:en är att identifiera och 
precisera brister och behov och pröva åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten och tillgodoser 
framkomlighet för alla trafikslag på kort och lång sikt. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Isabelle Eriksson 
Kommunekolog 
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Tjänsteutlåtande 
2022-01-18 

Änr KS 2014/10069.214 
2 av 3 

 
 
 

Detaljplanen reglerar rivningsförbud och varsamhetskrav för de två solgrottor som enligt särskild 
bedömning haft det största värdet inom planområdet. Resterande solgrottor regleras inte men kommer 
efter genomförandet av detaljplanen att vara belägna inom allmän plats där kommunen har rådighet 
över hanteringen. Hur resterande solgrottor hanteras innan överlämnande sker regleras i 
exploateringsavtalet. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbete med detaljplanering för Rindö hamn etapp 
3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, enligt beslut KSPU 2014-04-09/§ 25.  

Syftet med planarbetet är bland annat 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.  

Planförslaget har genomgått ett samråd 2017 enligt beslut KSPU 2017-01-25/§ 7och 2 granskningar 
under 2019 respektive 2020, enligt beslut KSPU 2019-05-22/ § 25 och KSPU 2020-05-27/§ 15. 
Detaljplanen gick upp för antagande enligt beslut KSPU 2021-11-10/§ 61 men ärendet 
minoritetsåterremitterades av kommunfullmäktige 2021-12-13 § 93. 

Bedömning 
Förvaltningen bedömer att ett beslut om antagandet av detaljplanen för Rindö hamn etapp 3 - 
Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 408 inte behöver företrädas av en ny trafikutredning. 
Framkomlighetsproblem på väg 274 och kapacitetsbrist på färjor kommer att utredas inom Trafikverkets 
ÅVS. Ett uppskjutande av detaljplanen kommer att försena möjligheten att tillskapa en ny infart och 
utfart till Rindö hamn från Oskar-Fredriksborgsvägen via Byviksvägen bedöms få negativa konsekvenser 
då förväntad minskning av trafikbelastningen av tunga fordon längs med Rindövägen uteblir. 
Utbyggandet av Rindö hamn pågår fortfarande och antalet tunga transporter till området förväntas 
dessutom inte minska när utbyggandet är klart eftersom behovet kvarstår inom tillkommande 
verksamheter.  

Förvaltningens bedömning är att solgrottorna med värdenivå 3 har ett fullgott skydd genom sin 
placering inom allmän plats.  

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

408, antagande – återremitterat från kommunfullmäktige 2021-12-13 § 93, 2022-01-18 
2. Beslut KF 2021-12-13, Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 

Dp 408 - Antagande  
3. Bilaga 3 KF 2021-12-13 §§ 92-93 - Yrkande återremiss (V)  
4. Tjänsteutlåtande, Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 

408 – Antagande, 2021-10-26 
5. Plankarta Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 2022-01-18 
6. Planbeskrivning Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 2021-

10-26 
7. Gestaltningsprogram Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2020-02-21 
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Tjänsteutlåtande 
2022-01-18 

Änr KS 2014/10069.214 
3 av 3 

 
 
 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Isabelle Eriksson, Stadsbyggnadsförvaltningen 
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Protokoll Kommunfullmäktige 
2021-12-13 

Änr KS 2014/10069.214 
1 av 2 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 93 Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-
Fredriksborg, Dp 408 - Antagande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras med skriftlig motivering i enlighet med bilaga 3 till protokollet.  

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.  

Planförslaget låg ute på samråd under våren 2017 enligt beslut KSPU §7/2017-01-25. Därefter 
reviderades planförslaget och ställdes ut för granskning under perioden 4 juni – 26 juni 2019 enligt 
beslut KSPU § 25/2019-05-22. Under perioden 4 juni - 29 juni 2020 skedde en andra gransknings av 
planförslaget enligt beslut KSPU § 15/2020-05-27. Under den andra granskningen inkom totalt 18 
yttranden inkommit varav fyra från sakägare. Yttrandena finns sammanställda i granskningsutlåtandet.  

Yrkanden 
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.  

Sara Strandberg (V) yrkar att ärendet återemitteras med skriftlig motivering (i enlighet med bilaga 3 till 
protokollet). 

Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP), Rickard Gille (-) samt Ingemar Wemmenhög (-) yrkar att ärendet 
återremitteras i enlighet med Sara Strandbergs (V) motivering.  

Proposition  
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.  
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Kommunfullmäktige 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Ordföranden börjar med att ställa proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller 
om ärendet ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde.  

Votering begärs och verkställs.  

Voteringsproposition 
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunfullmäktige.  
 
Ja röstar: Den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.  
Nej röstar: Den som vill att ärendet återremitteras.  
 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att fullmäktige med 18 ja-röster mot 10 nej-röster, 2 som avstår, 1 frånvarande (i 
enlighet med bilaga 2 till protokollet), beslutar att ärendet ska återremitteras (enligt reglerna om 
minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige).  

Handlingar 
1. Protokollsutdrag KS 2021-11-25/ § 178 
2. Protokollsutdrag PLU 2021-11-10/§ 61 
3. Tjänsteutlåtande, Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 

408 – Antagande, 2021-10-26 
4. Plankarta Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 2021-10-26 
5. Planbeskrivning Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 2021-

10-26 
6. Granskningsutlåtande 2 Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2021-10-26 
7. Gestaltningsprogram Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2020-02-21 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Isabelle Eriksson, Stadsbyggnadsförvaltningen 
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Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-
Fredriksborg, Dp 408 - Antagande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar:  

Granskningsutlåtandet för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 408 
godkänns. 

Kommunstyrelsen planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 

Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, Dp 408, antas. 

Sammanfattning 
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 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Isabelle Eriksson 
Kommunekolog 
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norra delen finns beteckningen n som anger att befintlig skärgårdskaraktär skall bevaras och skyddas för 
framtiden.  

Planförslaget låg ute på samråd under våren 2017 enligt beslut KSPU §7/2017-01-25. Därefter 
reviderades planförslaget och ställdes ut för granskning under perioden 4 juni – 26 juni 2019 enligt 
beslut KSPU § 25/2019-05-22. Under perioden 4 juni - 29 juni 2020 skedde en andra gransknings av 
planförslaget enligt beslut KSPU § 15/2020-05-27. Under den andra granskningen inkom totalt 18 
yttranden inkommit varav fyra från sakägare. Yttrandena finns sammanställda i granskningsutlåtandet.  

Bakgrund 
Vasallen Vaxholm AB inkom 2014-02-20 med en begäran om planläggning av den sydvästra delen av 
fastigheten Rindö 3:378, i syfte att möjliggöra avstyckningar och omvandling till bostäder. 

Stadsbyggnadsförvaltningen fick enligt beslut KSPU §25/2014-04-09 i uppdrag att påbörja arbete med 
detaljplanering för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg. Ett förslag till detaljplan 
arbetades fram och samråd genomfördes våren 2017 enligt beslut KSPU §7/2017-01-25  

Därefter reviderades planförslaget och ställdes ut för granskning under perioden 4 juni – 26 juni 2019 
enligt beslut KSPU § 25/2019-05-22. Inkomna yttranden och väsentliga förändringar av planförslaget 
medförde att en andra granskning skedde under perioden 4 juni - 29 juni 2020 enligt beslut KSPU § 
15/2020-05-27. 

Ärendebeskrivning 
I översiktsplanen för Vaxholm, Vaxholms 2030, (antagen av KF 2013-12-16) redovisas aktuellt 
planområde som planerad bebyggelseutveckling.  

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.  

Grenadjären ligger på östra sidan av Rindö, väster om kasernområdet i Rindö hamn och öster om 
villabebyggelsen i Solö-området. Grenadjären ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården som 
omfattar hela Rindö hamn inom Oskar Fredriksborg. Detaljplanen omfattar delar av fastigheten Rindö 
3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB. Två mindre delar av 
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planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen omfattar fastigheten 
Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad.  

Planbestämmelserna i förslaget till ny detaljplan ger möjlighet till uppförande av 21 småhus i en 
gruppering kring Grenadjärsvillan. Grenadjärsvillan föreslås få en bred användning som tillåter bostäder, 
café, butik, hantverk, galleri, restaurang och kontor för att komplettera övrig verksamhet inom Rindö 
hamn-området. Byggnaden är kulturhistoriskt särskilt värdefull och det kulturhistoriska värdet kommer 
att bevaras i planen genom anpassningar i placering och utformning av ny bebyggelse samt att områdets 
gestaltning regleras i ett gestaltningsprogram. Fastighetsindelningen styrs genom bestämmelse om 
minsta tillåtna fastighetsstorlek. Grenadjärsvillan skyddas genom skydds- och varsamhetsbestämmelser. 
Detaljplanen ger möjlighet till rörelse och rekreation i området, att en standardhöjning av naturstigen 
genomförs samt att en brygga för allmänheten tillgängliggörs. Detaljplanen möjliggör även en ny 
anslutningsväg mellan Rindövägen och Byviksvägen som ska utgöra en alternativ infart och utfart för 
boende inom Rindö hamn-området   

Efter den andra granskningen har förslaget till detaljplan för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom 
Oskar-Fredriksborg justerats. De största förändringarna som skett är att området med bestämmelse 
GATA norr om kvartersmarken har ökat för att rymma gång- och cykelväg, flera bestämmelser om 
tillåten byggnadsarea har förtydligats samt bestämmelser om gatuhöjd har ersatts av största tillåtna 
lutning på vägen. 

Bedömning 
Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens, Vaxholm 2030, intentioner för området och det 
planprogram som upprättats för Rindö hamn. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att projektet inte innebär en betydande miljöpåverkan och att det 
därför inte finns behov av att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. 

Måluppfyllelse 
Detaljplaneringen för området ska uppnå följande mål: 

Livsmiljö: Detaljplanen medför att Rindö hamn förstärks med ytterligare 21 bostäder och att underlaget 
för kollektivtrafik, verksamheter och service förbättras. Den nya anslutningsvägen kommer delvis att 
avlasta Rindövägen samt förbättra förutsättningarna för en sammanlänkad gång- och cykelväg. 

Kvalitet: Detaljplanen tillåter verksamheter i Grenadjärsvillan vilket bidrar till en levande skärgårdsmiljö. 
Dagvattenlösningar bidrar till att förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsnormerna förbättras. 
Allmänhetens tillträde till och genom området säkerställs och naturstigen får en standardhöjning. 

Ekonomi: Detaljplanen medger nya bostäder och fler bofasta på Rindö vilket i sin tur bidrar investeringar 
i kollektivtrafik, färjetrafik, vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera. Storleken på bostäderna 
ger möjlighet för barnfamiljer att bosätta sig på Rindö vilket ökar underlaget för den lokala skolan. 

Finansiering 
Vasallen Exploatering AB/Tornstaden ansvarar för samtliga kostnader avseende utredningar som krävs 
för planläggning samt för utbyggnad av bostäder och allmän plats. Detaljplanen medför efter 
genomförandet en ökad driftkostnad på uppskattningsvis 290 000 kr årligen för allmän plats. 
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Förslagets konsekvenser 
Detaljplanen medger uppförande av småhus på mark som tidigare utgjorts av natur vilket medför 
konsekvenser. Vattenflöden och föroreningar kommer att öka om inte åtgärder enligt framtagen 
dagvattenutredning genomförs. Att naturmark tas i anspråk för ny bebyggelse påverkar områdets 
karaktär och ekologiska funktion. Den nya bebyggelsen kommer att påverka Grenadjärsvillan men 
påverkan mildras av att bebyggelsen begränsas i utformning och omfattning. 

Vid utformning av planförslaget har målsättningen varit att i möjligaste mån bevara områdets karaktär, 
ekologiska funktion och kulturvärden i form av Grenadjärsvillan med tillhörande trädgård. Förslaget är 
utformat för att medföra så liten påverkan som möjligt med hänvisning till den tänkta 
exploateringsgraden. Sammantaget bedöms planförslaget innebära att naturvärden och kulturvärden 
försvagas. Konsekvenserna bedöms vara acceptabla med hänsyn till avvägningen mellan allmänna och 
enskilda intressen. 

Detaljplanen innebär en förbättring av möjligheterna till rörelse och rekreation i området. Möjlighet till 
rörelse och rekreation i området säkerställs, en standardhöjning av naturstigen genomförs samt att 
detaljplanen möjliggör en brygga för allmänheten. I den norra delen medför det breda vägområdet att 
en GC-väg kan inrymmas vilket knyter ihop Rindö hamn med norra Rindö.  

En annan konsekvens av planförslaget är att antalet bofasta på Rindö kommer att öka vilket kan 
medföra att trafikbelastningen ökar. Det är dock inte enbart är negativt. En ökning kan innebära att 
trafikflödet blir mer jämnt fördelat över året och därmed att investeringar i kollektivtrafik, färjetrafik, 
vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera. 

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

408 – Antagande, 2021-10-26 
2. Plankarta Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 2021-10-26 
3. Planbeskrivning Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 2021-

10-26 
4. Granskningsutlåtande 2 Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2021-10-26 
5. Gestaltningsprogram Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2020-02-21 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Isabelle Eriksson, Stadsbyggnadsförvaltningen 
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Planhandlingar 

Till denna detaljplan hör:   

• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning 
• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 
• Granskningsutlåtande 2 
• Gestaltningsprogram 

Följande handlingar utgör underlag till detaljplanen: 

• Behovsbedömning, 2020-05-10 
• Dagvattenutredning, Geosigma, 2018-09-28 
• Antikvarisk granskning och konsekvensbeskrivning – Rindö hamn etapp 3, Wilund 

arkitekter & antikvarier AB, 2020-05-15 
• Solgrottorna på Rindö - Antikvarisk inventering, Wilund arkitekter & antikvarier AB, 

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

(avser solgrotta 26-33), 2019-02-20 
• Kulturhistorisk konsekvensbeskrivning vid eventuell rivning av solgrottor inom olika 

värdenivåer, Wilund arkitekter & antikvarier AB, 2019-05-02 
• Geotekniskt utlåtande, Multi Ethnic Consulting (MEC), 2019-01-25 
• Trafikutredning, ny anslutningsväg på Rindö, ÅF, 2019-04-12 
• Miljöteknisk markundersökning, MMU Grenadjären, Liljemark Consulting AB, 2019-

12-13 

Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanen syftar till att: 

• Bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad. 
 

• Möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i Grenadjärsvillan. 
 

• Möjliggöra bostadsbebyggelse inom området kring Grenadjärsvillan.  
 

• Möjliggöra en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-Fredriksborgsvägen via 
Byviksvägen.  
 

• Den nya bebyggelsen ska harmonisera med omkringliggande naturmark och framhäva 
Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera färgsättningen, gestaltning och 
placering av den tillkommande bebyggelsen. 
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• Främja en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, LOD, nära 
utsläppskällan inom planområdet. Det innebär minskade dagvattenflöden och 
minskade utsläpp av föroreningar, vilket bidrar till att förbättra förutsättningarna för 
att MKN för recipienten kan uppnås.  
 

• Säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv. 
 

• Bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor mellan Rindö hamn 
och västra Rindö för eklevande arter och arter knutna till äldre tallar.  

 
• Framhäva områdets småskalighet och reglera gaturummets gestaltning. Bebyggelse 

och tomter ska utformas och anpassas så att områdets karaktär med 
hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. För att ytterligare ta hänsyn till 
områdets karaktär begränsas lovfria åtgärder. 

Förenlighet med miljöbalken 

Förslaget till detaljplan är förenligt med bestämmelserna i miljöbalkens 3:e kapitel avseende 
lämplig användning av mark och vattenresurser samt 5:e kapitel avseende 
miljökvalitetsnormer. Detaljplanen medger bebyggelse i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Det innebär att den nya bebyggelsen lätt kan tillgodogöra sig befintlig 
infrastruktur och service, samt att området är lätt att kollektivtrafikförsörja. Området ingår i 
riksintresset för kulturmiljövård längs inseglingsleden till Stockholm – se vidare under rubriken 
Riksintresse. Den nya bebyggelsen ska anpassas i karaktär, utformning och placering för att 
minska inverkan på befintliga kulturmiljövärden.  

Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap. 
Vid planering ska kommuner och myndigheter säkerställa vissa miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalkens 5 kap. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är föreskrifter om 
kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt som behövs för att varaktigt skydda 
människors hälsa eller miljön.  

Vattenmyndigheten beslutade den 16 december 2016 om ny förvaltningsplan, 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för perioden 2017-2021, enligt 5 kap 1 § 
miljöbalken och 4 kap 8 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön. Vattenförekomsterna Trälhavet och Solöfjärden är huvudsakliga recipienter för 
planområdet. Deras ekologiska status vid senaste klassningen är måttlig och den kemiska 
statusen, utan överallt överskridande ämnen, uppnår ej god.  

Miljökvalitetsnormen för båda vattenförekomster har satts till god ekologisk status med 
tidsfrist till år 2027. Undantaget är lämnat till följd av vattenmyndighetens bedömning, att god 
ekologisk status inte kan uppnås till 2021, p.g.a. att över 60 % av den totala tillförseln av 
näringsämnen kommer från utsjön. Åtgärderna för denna vattenförekomst, behöver 
emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. De 
huvudsakliga miljöproblemen är övergödning och miljögifter.  
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Den kemiska statusen uppnår ej god i båda vattenförekomsterna även med undantag för 
överallt överskridande ämnen. Undantaget gäller bromerad difenyleter (PBDE) samt 
kvicksilver och kvicksilverföreningar. Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt 
omöjligt att sänka halterna till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Problemet 
beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan 
omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda. De 
nuvarande halterna av kvicksilver och PBDE (december 2015) får dock inte öka. Trälhavet och 
Solöfjärden uppnår inte god kemisk ytvattenstatus främst på grund av höga halter av 
tributyltennföreningar i sediment. I Trälhavet är även halterna av PFOS 
(Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater) högre än tillåtet. Belastningsminskande åtgärder 
bör därför sättas in till båda vattenförekomsterna.  

Beräkningar av dimensionerade flöden visar att exploateringen inom planområdet kommer att 
medföra ökade dagvattenflöden. Med föreslagna alternativ till dagvattenhantering beräknas 
dagvattnet fördröjas så att flödena kommer att minska i jämförelse med befintlig situation.  
De föreslagna dagvattenlösningarna beräknas rena dagvattnet så att föroreningsbelastningen 
på recipienterna Trälhavet och Solöfjärden minskar efter planerad exploatering. Planerad 
exploatering, med implementering av föreslagna dagvattenåtgärder, kan därför ses som en 
förbättrande åtgärd för recipienterna samt en positivt bidragande faktor till att 
miljökvalitetsnormerna uppnås. Dagvattenhanteringen styrs genom kravställande på 
exploatörer genom avtal, planbestämmelser och kommunens egna åtaganden. 

Enligt Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbud är luftkvaliteten i Vaxholm god och inga 
miljökvalitetsnormer överskrids. Kommunen har få utsläppskällor och förhållandevis 
begränsad trafik i stadskärnan. Planförslaget medför ingen påverkan på gällande 
luftkvalitetsnormer och ligger i kollektivtrafiknära läge vilket ger möjlighet till kollektivt 
resande i viss mån.  

Plandata 

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 
Planområdet är beläget på sydöstra delen av Rindö och avgränsas i norr av Oskar-
Fredrikborgsvägen och i öster av Grenadjärsvägen. Med bil tar det ca 15 min in till Vaxholms 
centrum på Vaxön inklusive tid på färjan. In till Stockholm city tar det ca 45 min med bil och 90 
min med kollektiva färdmedel på väg. Hösten 2020 startade en ny pendelbåtlinje från 
Vaxholm till Stockholm som tar resenärer från Vaxholm till Strömkajen på 55 minuter. 
Färjeförbindelse finns även mot Värmdö kommun via Oxdjupet. 

Detaljplanen är uppdelad i en nordlig och en sydlig del där den föregående delen omfattar en 
ny vägdragning mellan Rindövägen och Byviksvägen medan den södra delen möjliggör 
småhusbebyggelse kring den äldre Grenadjärsvillan. Att planen delats upp i två delar har skett 
med hänvisning till gränsdragningen för gällande detaljplan, dp 394 Rindö hamn etapp 1, som 
löper mellan dessa två områden idag.  Arealen för planområdet är ca 71 200 m2, varav 12 300 
m2 utgör vattenområde. 
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Figur 1 - Planområdet ligger inom den vita ringmarkeringen. 

Marken inom planområdet 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.  

  

Figur 2 – Röd markering anger planområdets lokalisering i kommunen. 
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Tidigare ställningstagande 

Riksintresse 
Området ingår i riksintresset för kulturmiljövården Norra Boo – Vaxholm – Oxdjupet – 
Lindalssundet (AB 51, 58). Riksintresset omfattar ett stort område kring farleden in till 
Stockholm, inklusive den alternativa sjöpassagen via Oxdjupet. Utanför Rindö går den 
riksintresseklassade farleden 541, från Saltsjön via Oxdjupet in till Stockholms hamn. 

Uttryck för riksintresset kan beskrivas som den brokiga skärgårdsmiljö som finns idag med en 
blandad struktur av gårdar, bryggor, hamnlägen och bebyggelsegrupper som speglar 
skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser, sjöfart och varuleveranser till Stockholm samt 
områdets militära historia. Riksintressets särprägel kan tolkas som samspelet mellan dels 
skärgårdsbefolkningens vardagsmiljö, dels den vackra farleden in till Stockholm samt den 
militära närvaron för att skydda inloppet till huvudstaden. 

Upplevelsen av militär närvaro är följaktligen central och tillägg ska göras med respekt för 
befintlig miljö. Planområdet innefattar bland annat den så kallade Grenadjärsvillan som 
fungerat som en bostad för grenadjärregementets chef när området hade en militär närvaro. 
Efter att grenadjärregementet på platsen lagts ned har byggnaden kommit att användas som 
mäss. Med sin omgivande park, höglänta topografiska placering och utsikt över vattnet är 
byggnaden ett tydligt exempel på högborgligt boende från 1900-talets början som vittnar om 
områdets militära historia. 

Vaxholm ingår i Stockholms läns kust- och kulturvärden (4 kap 1-2 §§ MB) Bestämmelserna 
avser såväl den yttersta skärgården som tätbebyggda områden ända in i centrala Stockholm. 
Avsikten med riksintresset är inte att hindra utveckling i området som helhet utan att de stora 
natur- och kulturvärdena ska tas tillvara. Bedömningar ska göras utifrån en helhetssyn på 
områdenas värden och ska inte främst se till enstaka miljöer. Detta riksintresse ska inte utgöra 
hinder för tätortsutveckling. 

Översiktsplan 
I översiktsplan för Vaxholm, ”Vaxholm 2030”, redovisas aktuellt område som del av planerad 
bebyggelseutveckling tillsammans med övriga delar av Rindö hamn. Rindö hamn pekas ut som 
ett område som helt eller delvis bör omfattas av detaljplaner med kulturmiljöbestämmelser 
där kulturmiljön består av främst militärhistorisk bebyggelse och anläggningar. 

Kulturmiljö 
Kommunens unika identitet ska främjas genom att bevara och utveckla kulturmiljöerna. De är 
en viktig tillgång med potential att utveckla Vaxholm till en attraktiv stads- och boendemiljö. 
Vissa byggnader och områden bör även uppmärksammas och lyftas fram som besöksmål.  

De riktlinjer som tagits fram för planering av kulturmiljöer handlar om att: 

- Stärka Vaxholms identitet som Stockholms lås och skärgårdsstad.  
- För särskilt viktiga miljöer och byggnader ska kunskapen fördjupas och vissa ska 

skyddas genom bl.a. bestämmelser i detaljplaner. 
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- Kommunen ska verka för och underlätta bevarandet, tillgängliggörandet och 
utvecklingen av byggnadsminnen och kulturmiljöer i kommunen. 

- Utveckling och planering inom områden av riksintresse för kulturmiljövård ska särskilt 
beaktas. 

- Områden med militärhistoriska byggnader och anläggningar, sommarnöjesbebyggelse 
och skärgårdsstadsbebyggelse bör särskilt lyftas fram och utvecklas. 
 

Särskilda rekommendationer för hur planbestämmelser kan utformas har även tagits fram:  

- Bebyggelsereglerande planbestämmelser för byggnader med stora kulturvärden. 
Ändringar för t.ex. grundmurar, fasader, tak, fönster och räcken utformas varsamt så 
att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess kulturhistoriska värden tillvaratas. 
Tillbyggnader kan underordnas huvudbyggnader. 

- Lokalisering av ny bebyggelse anpassas till omgivande terräng och landskap. 
- Bevarande av fastighetsindelning och tomtstorlekar för att t.ex. bibehålla en karaktär 

med stora tomter.  
- Bevarande av vägnät och gatustruktur som starkt bidrar till ett områdes karaktär. 
- Bevarande av jordbruks- och kulturlandskap med bestämmelser som t.ex. inte medger 

byggnation. 

Vatten- och skärgårdsmiljö 
Vatten- och skärgårdsmiljön är en del av Vaxholms identitet och attraktivitet. Friska och 
hållbart nyttjade marina miljöer och värden utgör en grund för Vaxholms framtida utveckling. 
Kommunen bör verka för fler promenadstråk och strandpromenader som sträcker sig längs 
kommunens olika öar. 

De riktlinjer som har tagits fram för vatten- och skärgårdsmiljön handlar om att: 

- Bevara och utveckla god tillgänglighet till allmänna stränder och vattenområden med 
stöd av strandskyddet. 

- Bevara, utveckla och värna ett rikt växt- och djurliv vid strand- och vattenområden. 
- Verka för att Vaxholm ska bli en av de främsta destinationerna i Stockholms skärgård. 
- Verka för att utveckling och aktiviteter kring vatten bidrar till ett friskt Östersjön. 

Trafik och kommunikationer 
Attraktiva kommunikationer på land och vatten gör att Vaxholm kan erbjuda bostäder och 
arbetsplatser i attraktiv stads- och bebyggelsemiljö. Trafikmiljön i Vaxholm ska bidra till 
hållbara resor och transporter där restid, minskad miljöbelastning, framkomlighet och 
trafiksäkerhet är viktiga aspekter. Kollektivtrafik och möjlighet till cykling är en självklar del av 
resandet i ett hållbart samhälle och ska prioriteras.  

De riktlinjer som tagits fram för planering av trafik- och kommunikationer handlar om att: 

- Trafikmiljön ska utformas så att den är trygg, säker och lättillgänglig för samtliga 
trafikanter. 

- Bostäder och arbetsplatser ska planeras i kollektivtrafiknära lägen för att förbättra 
möjligheterna att resa med kollektiva transportmedel. 

- Planering av bebyggelseområden ska ge förutsättningar för ett väl utvecklat gång- och 
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cykelvägnät som binder ihop kommunens områden, viktiga målpunkter, bytespunkter 
och andra kommuner.  

Detaljplan och måldokument 
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. Detaljplanen anger att vid 
komplettering av bebyggelsen ska bl.a. färgsättningen följa det program som hör till 
detaljplanen. Likaså anges vilka byggnader som ej får förvanskas etc. Grenadjärsvillan är dock 
ej utpekad. 

Strandskyddsförordnande råder i den södra delen av planområdet.  

Planprocessen och förfarande 
Kommunstyrelsen beslutade under § 30/2008-04-03 att uppdra åt 
Stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram för AMF 1-området. 
Samtidigt beslutades också att Rindö hamn ska gälla som områdesnamn. Rindö hamn ingår 
som en del i orten Oskar-Fredriksborg. Kommunstyrelsen beslutade under § 154/2008-12-11 
att samråda om programförslaget. Programsamråd genomfördes under våren 2009 och 
framförda synpunkter sammanställdes i en programsamrådsredogörelse.  

Kommunstyrelsen godkände programförslaget den 11 juni 2009 och programmet utgör 
riktlinje för detaljplanearbetet.  I programmet ingår Grenadjärsvillan i delområde 1 som anger 
att området är lämpligt för bebyggelse i form av omkring 30 småhus i gruppering kring 
Grenadjärsvillan. Området skulle på så sätt kunna knyta an det villaområde som ligger väster 
om planområdet samtidigt som det knyter an till det militära arvet genom ett bevarande av 
den existerande villan. Genom denna detaljplan kommer de antal bostäder, ca. 450, som 
anges som förslag i programmet för Rindö hamn att överstigas. Dock har antalet föreslagna 
bostäder inom planområdet reducerats. 
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Figur 3 – Karta ur planprogrammet för Rindö hamn 

Den del av planområdet som anslutningsvägen föreslås gå igenom ingår i delområde 10 och 
11. Programmet föreskriver att lämplig användning för dessa vore verksamhetsområde 
respektive bostad och vårdboende. Dessa syften är dock ej aktuella för planarbetet utan 
enbart vägen har studerats. 

Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Med anledning av att 
planarbetet huvudsakligen utförts efter 2015 och att samråd hölls först 2017 tillämpas PBL i 
sin lydelse efter 1 januari 2015.  

Med hänsyn till strandskydd, riksintressen och det betydande intresset för allmänheten, 
handläggs planen med utökat förfarande (det som tidigare utgjorde normalt förfarande enligt 
PBL (2010:900) i sin lydelse innan 1 januari 2015).  

Miljöbedömning 
Följande bedömning utgår från att detaljplanen har påbörjats före den 1 januari 2018 och 
innebär att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för handläggningen och bedömningen enligt 
PBL (Övergångsbestämmelser PBL 2017:965). 

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) ska kommunen göra en miljöbedömning när en 
detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg, 
behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens 
genomförande medför en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Om en verksamhet enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken 
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kräver tillstånd eller om planen förutsätter verksamhet enligt förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar bilaga 2, 3 och 4 antas planen alltid medföra betydande 
miljöpåverkan. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan 
innebära att bedömningarna måste omvärderas. Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt 
enligt bilaga 4 till förordningen om MKB 1998:905 ifall behov föreligger att göra en 
miljöbedömning och upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.  

Behovsbedömningen har haft en checklista med kriterierna i MKB förordningen bilaga 4 som 
utgångspunkt. I alla planer och program ska miljöaspekter integreras så att hållbar utveckling 
främjas (MKB förordning, bilaga 4). Planen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kommer därmed inte att upprättas. Värden och risker för 
olika miljöaspekter har identifierats och beskrivits samt positiva och negativa effekter 
tydliggjorts.  

Motiveringen till bedömningen är att planförslaget innebär omvandling av ett område som 
delvis är ianspråktaget genom Grenadjärsvillan i den södra delen. I den norra delen finns idag 
redan en anslutningsväg mellan Rindövägen och Byviksvägen vars underhåll är eftersatt och 
där framkomligheten är mindre god – denna ersätts i viss mån av den nya vägdragningen som 
skapar större framkomlighet för motortrafik samt gång- och cykeltrafik. Området har bedömts 
lämplig för exploatering i de övergripande måldokument som tagits fram och verkar i enlighet 
med dessa. Genomförandet bedöms inte innebära någon sådan betydande påverkan på 
miljön som fordrar upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. 
Tillkommande bebyggelse ska utformas på så sätt att Grenadjärsvillan fortfarande behåller sin 
solitära och markerande roll i landskapet. Bebyggelsens utformning och utbredning har 
begränsats så att Grenadjärsvillan även i fortsättningen kommer vara den högsta och 
dominera i vyn från Solöfjärden. Antalet nya fastigheter med bostad har begränsats till 21 för 
att begränsa inverkan på Grenadjärsvillans kulturvärden. Planläggningen är positiv för 
allmänheten med hänsyn till tillgänglighet till stranden och genom att stora delar planläggs 
som naturmark. Tillgången till en brygga för allmänheten säkerställas. Området omfattas av 
riksintresse för kulturmiljövården. I detaljplaneprocessen studeras särskilt eventuell påverkan 
på riksintresset, se sidan 8.  

Förutsättningar 

Bakgrund 
Rindö är en av Vaxholms större öar belägen mellan Värmdö och Vaxön. På Rindö pågår en 
förändring från fritidshusbebyggelse till ökat permanentboende. Förändringen sker främst i 
Rindö hamn-området som tidigare varit militärt område, ett område som även inkluderar 
planområdet. 

Historik  
Stockholms kustförsvar har sedan Stockholm grundades flyttats allt längre ut i skärgården. Två 
strategiskt viktiga punkter som befästes var Vaxholm respektive Oxdjupet där farlederna löper 
samman. Befästningarna förstärktes successivt under 1800-talet efter förlusten av Finland år 
1809. Under slutet av 1800-talet byggdes den så kallade Vaxholmslinjen. Utbyggnaden av 
denna linje med mindre och större batterier ledde till att regementet KA 1 byggdes. De 
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tydligaste kvarvarande exemplen på befästningar är Fredriksborg (färdigt år 1735), Vaxholms 
kastell (år 1863), Rindö redutt (år 1864), Oskar-Fredriksborg (år 1877) och Byviksfortet (år 
1900). 

År 1903 - 1910 lät Arméförvaltningen sätta upp två regementen i anslutning till befästningen 
Oskar-Fredriksborg. Dessa var Kungliga Vaxholms kustartilleriregemente KA 1 och Vaxholms 
grenadjärregemente I 26. Enligt 1925 års försvarsbeslut lades befästningarna Oskar-
Fredriksborg och Rindö redutt ned.  

År 2000 döptes regementet, KA 1 om till amfibieregementet, AMF 1, då delar ur kustartilleriet 
omvandlades till Amfibiekåren. År 2004 fattades beslut om flytt av AMF 1 från Rindö till Berga.  

Under år 2005 köpte det statliga företaget Vasallen AMF 1:s inhägnade delar av dåvarande 
ägaren Fortifikationsverket. Även området strax norr om regementet samt Grenadjärsvillan, 
den före detta överstebostaden, med omgivande mark ingick i köpet. Övriga områden som 
försvaret använde ägs av Vaxholms stad och av privatpersoner.  

Under år 2006 utarbetade Vasallen en vision för hur området kan omvandlas. Visionen syftar 
till att området ska bli en levande skärgårdsmiljö med balans mellan boende, arbete och fritid.  

Natur 

Växt- och djurliv 
En översiktlig naturinventering och landskapsanalys för Vasallens område genomfördes år 
2006 av WSP i samband med framtagandet av planprogrammet för Rindö hamn. 
Inventeringen visar att det finns värden som bör bevaras eller som kan tillvaratas vid framtida 
utveckling av området. Det gäller både landskapsbild och naturvärden se Figur 4. 
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Figur 4 - Inventering av gröna värden och landskapsanalys gjord av WSP år 2006. 

Områden av särskild betydelse för naturmiljön bedöms vara hällmarkstallskog och 
skogsklädda höjder med tämligen opåverkad skog. Värdefull är även tallskog eller blandskog 
av tall med hög andel ek och områden med stora gamla ekar eller andra solitärträd, men även 
andra ovanliga eller för platsen typiska arter som fruktträd, ädelgran och klippt vide. 
Sammanhängande stora skogsområden finns huvudsakligen norr och väster om 
programområdet. Inom området finns inga kända rödlistade arter.  

Områden av särskild betydelse för landskapsbilden är skogsklädda markanta höjder som 
dominerar över omgivningarna och de skogsklädda branta strandsluttningarna som formar 
landskapet från sjösidan.  

Planprogrammet anger att föreslagen användning ska utgå från varje delområdes specifika 
förutsättningar i form av befintlig bebyggelse, kulturmiljövärden, naturvärden m.m. 
Bebyggelsen kan förtätas men karaktären av ”hus i parkmiljö” ska behållas. Sambanden 
mellan områdets olika delar och övriga Rindö utvecklas. Siktstråken kan utgöra stomme i 
områdets framtida miljö. 

En bedömning av värdefulla träd inom planområdet gjordes år 2014 av Vaxholms stads 
kommunekolog. Bedömningen var att området hyser natur-, kultur- och rekreativa värden. 
Vad gäller naturvärden kring och norr om Grenadjärsvillan bör hällmarkskaraktären och 
topografin bevaras i möjligaste mån. Skogen runt Grenadjärsvillan har natur- och 
rekreationsvärden men har tidigare sannolikt haft ett annat utseende med högre andel gran. 
Förekomsten av enar vittnar även om att landskapet längre tillbaka i tiden varit mer öppet 
vilket kan bekräftas med historiska kartor.  
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Runt Grenadjärsvillan bör ekar bevaras i syfte att upprätthålla en spridningskorridor för 
eklevande arter från regementsområdets grova ekar. Norr om Grenadjärsvillan bör främst 
tallar och ekar bevaras och vid genomförandet bör det tas extra hänsyn till träd som kan 
bevaras. Det är även viktigt att byggnader terränganpassas med hänsyn till markens befintliga 
topografi och naturförutsättningar för att karaktären i området ska bevaras. Äldre träd och 
befintlig vegetation har stor betydelse för biologisk mångfald och ekossystemtjänster. Inom 
planområdet har träden en stor betydelse för landskapsbilden och bidrar till att ta ner skalan 
på den nya bebyggelsen. Byggnads- och anläggningsarbeten bör utföras så att skador på mark 
och vegetation så långt som möjligt undviks. 

Geotekniska förhållanden 
Konsultbolaget Tyréns tog år 2006 fram en översiktlig geologisk kartering av Rindö hamn på 
uppdrag av markägaren Vasallen Vaxholm AB. Karteringen anger att planområdet till största 
del består av morän samt berg i dagen. Marken i området innebär i huvudsak goda 
grundläggningsförhållanden med undantag de fyllningsområden som finns utpekade i 
området.  

I den södra delen finns en kraftig brant som varierar mellan +1,0 till + 29,0 m över nollplanet 
där den planerade bebyggelsen är placerade på mellan +22 till +27 m. Beroende på 
byggnadernas placering och grundläggningsnivå kan det komma att krävas bergsprängning.       

Figur 5 - Utdrag ur geologisk karta för Rindö hamn 
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Enligt SGU:s jordartskarta består jordarterna i planområdet främst av postglacial lera och 
sandig morän med mindre områden av berg i dagen på höjderna, se Figur 6. Jorddjupen 
varierar mellan 0-10 m i området.  

Enligt ett geotekniskt utlåtande från MEC, utfört 2018, bedöms jordlagerdjupet variera mellan 
0–3 m enligt okulär besiktning. Bergets hållfasthet har bedömts vara bra nog med avseende 
på stabilitet vid pålastning av mark med byggnader och fordon. Området är enligt den 
översiktliga bedömningen av karaktären med relativt låg eller måttlig risk ur ett bergtekniskt 
perspektiv. 

Figur 6 - Jordarter enligt SGU:s jordartskarta 1:25 000 från SGU:s kartgenerator. 
Planområdets ungefärliga läge är markerat med en svart ellips. 

Förorenad mark  
Det finns ingen indikation på att det förekommer några markföroreningar inom planområdet. 
Enligt en miljöteknisk markundersökning (2019-12-13) har inga förhöjda halter av metaller och 
PAH:er registrerats. Samtliga prover visade föroreningshalter under Naturvårdsverkets 
riktvärden för känslig markanvändning (KM). För att utesluta eventuella föroreningar är det 
viktigt att ytterligare provtagning med avseende på markföroreningar sker i samband med ny 
exploatering med bostäder. Det bedöms i nuläget inte krävas några saneringsåtgärder inför 
kommande byggnationer. Eventuella överskottsmassor bedöms även kunna användas fritt 
inom området. 

Kulturmiljö 

Byggnadskultur och gestaltning 
Hela den södra delen samt delar av den norra delen av planområdet omfattas av riksintresse 
för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken. 

År 2007 utarbetades en kulturmiljöinventering för det tidigare regementsområdet som ingår i 
Rindö hamn. Värdet bedömdes främst ligga i helhetsmiljön. Merparten av de kulturhistoriskt 
intressanta byggnaderna inventerades översiktligt såväl exteriört som interiört och 
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redovisades i inventeringen. Bedömningen löd att inom aktuellt planområde finns den äldre 
Grenadjärsvillan som haft en historisk funktion för den tidigare regementschefen och ligger 
avsides till den övriga bebyggelsen i Rindö hamn. Byggnaden ligger tillbakaskjuten på en övre 
platå med en omgivande terrasserad trädgårdsanläggning.  

I den norra delen söder om Byviksvägen finns en äldre större förrådsbyggnad som delvis 
används av företaget Öckerö Maritime Center. Byggnaden omnämns ej i den inventering som 
gjorts i området i ett led att kartlägga områdets bebyggelseutveckling. Vägdragningen i 
planförslaget har anpassats så att byggnaden kan bevaras. 

 
Figur 7 - Äldre vykort som visar chefsbostaden vid I 26 med ursprunglig verandaglasning 
med jugendfönster och öppnare växtlighet på terrasserna. Notera fasadernas ljusa 
kulörer samt de björkar som medvetet har sparats kring villan. 

Wilund arkitekter och antikvarier AB har genomfört en antikvarisk granskning och 
konsekvensbeskrivning 2020-05-15 där det har utretts hur planförslaget påverkar miljön och 
utpekade kulturhistorisk värdefulla miljöer, vilka konsekvenser det har för förståelsen av 
riksintressets uttryck, samt hur planförslaget är anpassat till PBL:s varsamhetsparagrafer. 

Platsen som kulturmiljö 
Rindö var in på 1900-talet en skärgårdsö med huvudsakligen jordbruksmark. I öster närmast 
Vaxholm anlades tidigt militäranläggningar och kaserner som betjänade Vaxholms kastell.  

Vid skiften i slutet av 1800-talet hamnade en av gårdarna vid Petersberg. Vid Oxdjupet fanns 
sedan stormaktstiden ett mindre batteri i en bastion. Kring år 1900 inlöste kronan mark på 
Rindö, bland annat för uppförandet av regementsanläggningarna för KA 1 och I 26, 
Kustartilleriet och Vaxholms Grenadjärregemente. Regementet med sina kaserner och 
stabsbyggnader utgjorde en variant på de typritningar som utfördes av Erik Josephsson.  
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Den militära närvaron på ön med Rindö Redutt och Oskar Fredriksborg vid Oxdjupet och 
Vaxholms kastell vid Vaxholm påverkade ön. I förhållande till den tidigare bebyggelsen 
innebar regementena en förhållandevis hög exploatering och stor skala i landskapet. Det 
fanns dock andra större byggnader på Rindö vid denna tid, bland annat Rindöbadens 
hotellanläggning.  

Invid I 26 uppfördes en chefsvilla, den så kallade Grenadjärsvillan. Villan utgör ett exempel på 
en statligt tillhandahållen borgerlig bostadsmiljö, ett begrepp med vissa inneboende 
motsättningar. Villan är både formell och på många sätt lik kasernarkitekturen. Den ligger 
dock för sig själv, placerad i en parkmiljö med trädgårdsanläggningar och en veranda mot sjön. 
Den stora tomten hade säkert flera syften, dels skapade den en privat zon i förhållande till 
kasernområdet. Dels var placeringen vid sidan av regementsbyggnaderna ett sätt att skydda 
villan från angrepp.  

Beskrivning av Grenadjärsvillan 
Villan är uppförd i det tidiga 1900-talets nationalromantiskt påverkade jugendarkitektur. 
Byggnaden är uppförd i 1 ½ våning under ett brutet tak. Grunden består av huggna, passade 
gråstensblock och yttermurarna är av murat tegel. Fasaderna är slätputsade med diskret 
kvaderrusticerade hörnkedjor. Mot takfoten finns en profilerad gesims som även löper över 
hörnen och integreras med hörnkedjan. Mot söder finns en utbyggnad i form av en veranda 
och mot väster finns en utbyggnad i form av en farstukvist med köksentré. 

 
Figur 8 - Byggnadens nordfasad med grund av granit, putsade fasader med rusticerade 
hörnkedjor och i mittenentrén med kalkstensportal omgiven av en diskret 
bandrusticerad risalit. Över entrén en takkupa med putsad dekorgavel med 
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volutformade sidor. Taket har enkupigt lertegel samt svartmålade plåtdetaljer. I taket 
finns även fyra små takkupor med halvmånefönster. 

Fönster och dörrar 
Entrén är på norrsidan och nås via en rak stentrappa i granit omgiven av smidesräcken. Dörren 
är en pardörr med småspröjsad glasning med åtta rutor, omgiven av en diskret rusticerad 
risalit som innefattar enkel portal i kalksten. Ovan dörren finns ett överljusfönster. Ovanför 
entrédörren hänger också en egensinnigt formgiven lampa i en konsol av smide, lampan är av 
allt att döma ursprunglig.  

Köksentrén i väster är lik huvudentrén, omfattningen är dock enklare och dörren saknar 
överljusfönster. Man har dock kostat på köksentrén kalkstensomfattningar vid dörrens nedre 
del. En detalj som vittnar om hur man vinnlade sig om att militärens byggnader skulle vara 
enkla att sköta och vara praktiska och hållbara. 

Fönstren är mot väst, norr och öst treluftsfönster. Mot söder är det tvåluftsfönster. Fönstren 
är ganska långt indragna i fasadliv och är jugendtyp med ospröjsade bågar nedtill och 
småspröjsade övre fönsterlufter. 

 
Figur 9 - Villans östra fasad. Detta var den fasad man mötte när man kom från 
regementet. Fasaden är sparsmakat elegant med treluftsfönster i både bottenvåning 
och vind. 

På det nedre takfallet finns totalt fyra små fönsterkupor med vackert spröjsade 
halvmånefönster. I mittaxeln finns också två större takkupor åt norr och söder. Den södra är 
plåtklädd med ett modernare fönsterparti och den norra, som utgör fortsättning på entréns 
mittrisalit, är putsad med en dekorgavel med volutformade sidor. 
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Verandan hade ursprungligen välvda jugendfönster, dessa har dock bytts till fönster med rakt 
övre avslut och enklare indelning. På övervåningen är det ena gavelfönstret mot väster ändrat 
till ett perspektivfönster.  

 
Figur 10 - Villans västra gavel med köksentrén i en utbyggnad. Notera att även 
köksentrén fick kalkstensomfattningar i den nedre delen, ett elegant sätt att hindra 
att putsen skadades vid dörren. 

Tak 
Taket är brutet och täcks av ett enkupigt lertegel av strängpressad typ. Det nedre takfallet är 
svängt. Takkupor, skorstenar och gaveltäckningar är plåtklädda. Takavvattningen ombesörjs 
av hängrännor och stuprör av relativt modern typ med böjda krökar.  

Karaktärsdrag kulturhistoriska värdebärare 
Villan är, om man bortser från verandan mycket välbevarad i sin exteriör. Fasaduttryck är likt 
ursprunget och putsen sannolikt även ursprunglig bortsett från senare avfärgningar. Fönstren 
är ursprungliga och har höga kvalitéer såväl tekniskt som kulturhistoriskt. Det tegelklädda 
taket bevarar ett tidstypiskt uttryck även om läggningen har modifierats något jämfört med 
ursprunget. Verandan och farstukvisten är också viktiga värdebärare för huset även om 
verandan är kraftigt ombyggd. Den bevarade armaturen ovanför entrén är starkt 
karaktärsskapande och det får ses som tämligen anmärkningsvärt att en sådan detalj inte har 
bytts ut. 

Ovanstående beskrivna komponenter bidrar starkt till villans karaktär och det är angeläget att 
dess exteriör bevaras på detaljnivå. De enstaka fönster som har bytts i villan, undantaget 
verandan kan ses som årsringar och tillskott som inte har någon avgörande påverkan på 
byggnadens karaktär.  
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Ändringar, antikvariska iakttagelser  
Verandan har genomgått ganska påtagliga förändringar, samtliga fönster har bytts och den 
ursprungliga indelningen har därmed ändrats. Äldre bilder visar att stolparna mellan fönstren 
tidigare gick ned till sockelbrädan. Fönstren var indelade i tre lufter med småspröjsad 
segmentformad överluft. Balkongen hade ett träräcke och utgången hade ett annorlunda 
fönsterparti. Taket var från början täckt med enkupigt lertegel vilket liknande det nuvarande 
men med en något annorlunda kupning. Taklandskapet har förändrats genom att andelen 
plåttäckta ytor har ökat på bekostnad av teglet. 

 

Figur 11 - Villans sydfasad med verandan omgiven av två tvåluftsfönster. 
Fönsterstorlekarna anpassades alltså till väderstrecken. Verandans fönster är sekundära 
och förenklade, pelarna på verandan är dock huvudsakligen original. 

Trädgård och park 
En undersökning har gjorts på plats för att se förekomsten av äldre trädgårdslämningar. 
Ambitionen varatt försöka tolka det skogslandskap som omger byggnaden framförallt mot 
norr samt om villan har omgivits av någon typ av park. Vid tiden för villans uppförande var 
dels den nationalromantiska stilen populär, men bedömningen är att det närmast villan bör ha 
varit en trädgård i tysk stil. 

Undersökningarna visar få bevarade äldre trädgårdsväxter. Kanske kan en förklaring till detta 
vara att byggnaden har använts av officerare som har varit knutna till platsen en begränsad 
tid. 
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Sedan 1985 har byggnaden också varit Officersmäss. Även detta har förmodligen medfört att 
den äldre trädgården succesivt har förenklats. 

Figur 12 - Villans trädgård och vyn mot vattnet i söder. Bilden illustrerar mötet mellan den 
detaljerade trädgården närmast huset och naturmarken. Vyn mot fjärden och de nordiska 
träden och klipporna var viktiga komponenter i den nationalromantiska 
landskapsgestaltnigen. 

De mest iögonfallande komponenterna i trädgårdsanläggningen är den terrassering som finns 
på husets södra sida ner mot vattnet och den lilla rundeln på norrsidan. På terrassen växer en 
häck, troligen liguster som av stamdiametern att döma är tämligen gammal. 

Längs uppfartsvägen finns ett trädgårdsland ca. 10x10 m. Detta är omgärdat av ett dike och 
syns på ekonomiska kartan från 1952. 

Längre ner i rasbranten mot öster finns en kallmurad bank med en stig. Denna ser ut att vara 
ett påbörjat projekt som aldrig har avslutats.  

Öster om huset kan det ha legat en mindre fruktträdgård, här var marken dock 
ogenomtränglig. Det som talar för en trädgård är att marken är avplanad och att det finns en 
ganska tydlig gräns där naturen tar vid. Detta område är kraftigt slybevuxet, dock finns 
enstaka exemplar av nyponros och även ett litet fruktträd som tyvärr är i dåligt skick. Troligen 
var denna del av trädgården en klippt gräsmatta tidigare. Väster om byggnaden gick det 
ursprungligen en grusgång runt den övre terrassen.  
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Träd  
Runt byggnaden finns ett antal ekar, även tallar är ganska välrepresenterade. Det finns en viss 
förekomst av björk och enstaka enar. Intill byggnaden på den östra sidan finns också som ovan 
nämnts ett troligen dött fruktträd. På klippkanten sydväst om byggnaden finns typiska, 
småväxta skärgårdstallar som har etablerat sig nära nog direkt på berget. Tallvegetationen 
fortsätter norrut i området, men här rör det sig snarare om en skött och gallrad skog som 
visserligen har betydande natur och rekreationsvärden, men som förmodligen inte har haft 
detta utseende historiskt. På äldre bilder verkar området norr om villan snarare bestå av 
ganska vildvuxen skog med betydligt större förekomst av gran och björk. På samtliga sidor 
verkar trädgården ha övergått i naturmark relativt tidigt. Detta hör troligen samman med 
tidens nationalromantiska stämningar, där nordiska träd och karg natur ansågs spegla den 
svenska kulturen.  

Solgrottor 
På den södra stranden ligger ett antal solgrottor och solgrotteruiner samlade utmed en 
sträcka av ca. 500 m. Området med solgrottor går från den västra gränsen av fastigheten 
Rindö 3:382 och utanför planområdet österut mot den nuvarande fritidsbåtshamnen som 
tidigare var regementets hamn. Solgrottorna utgör en viktig komponent i kulturmiljön.  

 

Figur 13 - En av solgrottor utmed detaljplanens södra strand. 

En inventering av solgrottorna har utförts av Wilund arkitekter & antikvarier AB (Solgrottorna 
på Rindö - Antikvarisk inventering, 2018-10-18). Det är inte helt klarlagt när solgrottorna 
byggdes men troligen är den äldsta solgrottan uppförd kring 1907 eller något år senare. 
Solgrottan kan ses som en variant på kaffegrottan. Kaffegrottorna kom vid sekelskiftet år 1900 
och de blev på modet kring år 1920. Kaffegrottan i sin tur kan ses som en föregångare till 
bersån. Kaffegrottan byggdes ofta i en rund grop eller försänkning, gärna i en södervänd slänt. 
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I denna hade man picknick eller så rymdes ett trädgårdsbord där fika kunde avnjutas i lä. I lite 
mer ambitiösa trädgårdar var kaffegrottans väggar stenklädda terrassmurar försedda med 
planteringar, men det var också vanligt med enkla anläggningar som gömdes i naturen. 
Ideologiskt så hör kaffegrottorna hemma i den engelska parktraditionen och de ingick som 
överraskningar och promenadmål i mer ambitiösa trädgårdar.  

De flesta solgrottorna är uppförda så att de drar nytta av strandens lutning. En hästskoformad 
mur omringar en terrass på västra, norra och östra sidan. Mot vattnet i söder är de flesta 
solgrottorna öppna. Ingången är ofta utformad så att man går in mellan två murar, som i en 
liten gång innan man svänger in i solgrottan. Detta ger både vindskydd och insynsskydd. 
Terrassytan är i de flesta fallen grusad. Mot sjön är det ofta en strandskoning eller en förstärkt 
strandlinje som håller terrassytan på plats. I anslutning till solgrottan finns ofta rester av små 
trädgårdsanläggningar, många gånger belägna utmed den bakre muren där det var bra 
växtförhållanden. Vissa solgrottor har murade tillbehör i form av trappor eller eldstäder.  

Solgrottorna har mycket högt kulturhistoriskt värde och kan sägas ingå som värdebärande 
delar i riksintresset för kulturmiljövården i form av försvarsanläggningar och uttryck för 
rekreationslivet i skärgården. De visar på spännvidden i tillvaron inom regementet men har 
även ett högt värde i sig själva, som kulturmiljöer. Solgrottorna har även trädgårdshistoriskt 
värde då de utgör en variant till kaffegrottorna. Under en senare period så verkar de ha 
fungerat som små koloniträdgårdar där användarna har passat på att i en liten skala anlägga 
trädgårdar med rabatter och planteringsytor. Det höga antalet solgrottor på en begränsad yta 
är troligen unikt, se Figur 14.  

 

Figur 14 - Röda punkter visar solgrottornas placering i Rindö hamn 
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Idag kan grottorna upplevas som mer eller mindre privatiserande med plastmöbler, grillar och 
lösa dekorationer. De solgrottorna inom planområdet med högst kulturhistoriskt värde 
bevaras och tillgängliggörs för allmänheten. Bevarade solgrottor ska renoveras och säkras från 
risk för skador samt rensas från material av privat karaktär. Kommunen ska i framtiden 
ansvara för underhåll av solgrottorna inom allmän plats.  

Fornlämningar 
Några kända fornminnen finns inte inom planområdet. 

Bebyggelseområden 
I planområdet finns inga befintliga bostäder, men det gränsar mot Rindö hamn-området i 
öster där det finns olika typer av bebyggelse för verksamheter och bostäder. Grenadjärsvillan 
används idag inte aktivt. Väster om området finns ett större villaområde som löper längs med 
Rindövägen. 

Strandskydd 
De delar av planområdet som berörs av strandskydd är markerade på Figur 15 nedan. För en 
del av kvartersmarken intill Grenadjärsvillan är strandskyddet idag upphävt i gällande 
detaljplan. När en ny detaljplan tas fram för ett område återinträder strandskyddet per 
automatik och upphävande måste prövas på nytt mot de nu gällande reglerna. 

Längs med strandkanten kommer befintlig naturstig genomgå en standardhöjning som 
förbättrar tillgängligheten. Utformning och anordning genom utformning och materialval ska 
ej påverka strandskyddets syften i sin helhet. 

 

Figur 15 - Kartbild över gällande strandskydd 2016-01-05 inom planområdets 
södra del. Strandskyddet gäller även 100 m ut i vattnet vilket markeringen ej visar.  
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Planförslag 

Förslag till ny bebyggelse  
I planprogrammet för Rindö hamn pekas den södra delen av planområdet ut som lämplig för 
småhusbebyggelse som knyter an villaområdet i väster med det militära arvet som finns i 
Rindö hamn i öster. Vid placering och utformning av ny bebyggelse ska kulturvärden särskilt 
beaktas då stora delar av planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. 

Detaljplanen ger genom bestämmelser om minsta fastighetsstorlek (d1 och d2) förutsättning 
för uppförande av 21 småhus i en gruppering kring Grenadjärsvillan med bestämmelsen B1 - 
Bostäder. Endast enbostadshus med en lägenhet per fastighet. Högst en friliggande 
huvudbyggnad och en komplementbyggnad per fastighet. 

 

Figur 16 - Situationsplan för bebyggelsen runt Grenadjärsvillan (Kanozi arkitekter) 
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Ny bebyggelse omfattas av följande begränsningar: 

• Byggnadsarea (BYA),  
- Bestämmelsen e1 – anger att största byggnadsarea för huvudbyggnad är 120 

m2. För fastigheter med p2-bestämmelse utgör största byggnadsarea totalt 
150 m2 varav 120 m2 får utgöra bostad och komplementbyggnad får 
sammanbyggas med huvudbyggnad. Vid sammanbyggnad ska tillåten 
nockhöjd för komplementbyggnad gälla för den del som inte utgör bostad. 

- Bestämmelsen e2 - anger att största byggnadsarea för huvudbyggnad är 150 
m2. För fastigheter med p2-bestämmelse utgör största byggnadsarea totalt 
180 m2 varav 150 m2 får utgöra bostad och komplementbyggnad får 
sammanbyggas med huvudbyggnad. Vid sammanbyggnad ska tillåten 
nockhöjd för komplementbyggnad gälla för den del som inte utgör bostad. 

• Högsta tillåten nockhöjd. Tillåten nockhöjd varierar inom planområdet men ingen 
nock tillåts vara högre än tillåten nockhöjd för Grenadjärsvillans fastighet.   

• Takvinklar. Inom den största delen av planområdet tillåts en takvinkel mellan 20° och 
30°. Bestämmelsen gäller ej takkupor. Brutet sadeltak tillåts ej. För fastigheterna 
närmast öster och väster om Grenadjärsvillan tillåts en takvinkel mellan 7° och 30°. 

• Takkupor får utgöra max 30 % av fasadliv med en maxbredd per takkupa på 2,4 m. 
• Gestaltningsbestämmelser. Se avsnitt ”Gestaltning och färgsättning”. 

För att minska påverkan på kulturvärden och riksintresset begränsas bebyggelsen i större 
utsträckning för fastigheterna i nära anslutning till Grenadjärsvillan än på längre avstånd.  

Största tillåten byggnadsarea för komplementbyggnad är 30 m2 med en nockhöjd på 4 m, med 
undantag för bestämmelsen e3, största byggnadsarea för komplementbyggnad är 60 m2, som 
endast gäller det norra skiftet av Grenadjärsvillans fastighet. Inom samma skifte tillåts endast 
komplementbyggnader genom bestämmelsen plusmark.  

Huvudbyggnader får placeras 4,5 m från fastighetsgräns med undantag för bestämmelsen p1. 
Komplementbyggnader får placeras minst 2,0 m från fastighetsgräns men inte närmare än 4,5 
m från fastighetsgräns mot allmän plats och kvartersväg. Öster och väster om Grenadjärsvillan 
tillåts garage och carport att sammanbyggas med huvudbyggnad och räknas som 
komplementbyggnad genom bestämmelsen p2. Detta med anledning av att delar av området 
till följd av bevarande av siktlinjer och hänsyn till Grenadjärsvillan begränsas av prickmark. 
Bestämmelsen p1 gäller enbart Grenadjärsvillans fastighet och innebär att huvudbyggnad inte 
får placeras närmare än 3,0 m från fastighetsgräns. Bestämmelsen medför att befintlig 
byggnad, Grenadjärsvillan, får ett planenligt utgångsläge.  

Ny bebyggelse ska terränganpassas enligt den generella bestämmelsen: ”Byggnader ska 
utformas och terränganpassas med hänsyn till markens befintliga topografi och 
naturförutsättningar för att minimera sprängning. Högsta tillåtna höjd på stödmur är 0,6 m 
och plank 1,2 m.” Bestämmelsen möjliggör bevarande av planområdets ursprungliga karaktär 
med varierande topografi och minskar den nya bebyggelsens inverkan på kulturmiljön. 
Bestämmelsen om högsta höjd på stödmur och plank gäller inte lovfria åtgärder enligt PBL 9 
kap 4 § 1.  
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Figur 17 – Fotomontage av möjlig bebyggelse sett från fjärden (Kanozi arkitekter).  

Gestaltning och färgsättning  
Ny bebyggelse ska anpassas till den befintliga kulturmiljön och inspireras av Grenadjärsvillans 
stilelement i syfte att öka intrycket av harmoni och samspel i området.  

Färgsättningen på bebyggelsen runt Grenadjärsvillan regleras med bestämmelser i plankartan 
för att harmonisera med omgivande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära läge i 
landskapet. Detta innebär att alla fasadfärger ska ha en viss svärta, nyans och kulörthet. Detta 
regleras med en generell utformningsbestämmelse som lyder ”Byggnader, med undantag för 
Grenadjärsvillan, ska färgsättas med mörka, dova kulörer enligt NCS-skaIan. Nyans; svarthet 
över NCS4SOO (45-85). Kulörthet(/intensitet) under 30 (05-30). Kulörer i brun, grön, grå.”…’” 
Tomtplatsavgränsningar ska färgsättas i samma färgskala som huvudbyggnader. Gäller 
endast byggnadsverk.” Reglering av takens färgsättning sker genom bestämmelsen: ”Tak får 
färgsättas i grått, brunt eller svart, NCS 1500N eller mörkare.”  
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Figur 18 - Triangeln visar hur NCS-systemet är uppbyggt. Svärta enligt axeln till 
vänster och kulörthet enligt axeln i nederkant. Röd markering visar inom vilket 
spann för svärta och kulörthet som färger får vara på bebyggelsen. 

Bestämmelsen om materialval på ny bebyggelse, ”Fasadmateral ska till största del utgöras av 
trä, kompositskivor, plåt med inslag av naturmaterial som trä och sten i detaljer och 
uttryck”, ska bidra till områdets karaktär som naturmark. De ovan nämnda bestämmelserna 
bidrar till att ny bebyggelse inte konkurrerar med Grenadjärsvillan utan att villan fortfarande 
upplevs som solitär i sitt läge. Genom att begränsa färgsättningen och materialval bibehålls 
kontrastverkan mot Grenadjärsvillan. 

Bestämmelsen att ”byggnadsdelar och installationer på tak ska vara väl integrerade i takets 
gestaltning eller utformas som en del av byggnadens arkitektur.” är inte avsedd att hindra 
installation av energianläggningar, exempelvis solpaneler och solceller men ställer krav på att 
dessa ska vara väl anpassade till byggnadens övriga gestaltning. Detta för att undvika 
anläggningar som är alltför iögonfallande eller störande och på så sätt påverkar kulturmiljön i 
området.  

Kulörthet

Sv
är

ta

263



Antagandehandling  
2021-10-26 

 Änr 2014/10069.214 
30 av 57 

30 
 

Befintlig bebyggelse  
Grenadjärsvillan föreslås få en bred användning genom bestämmelsen BC1K – Bostäder, café, 
butik, hantverk, galleri, restaurang, kontor för att komplettera övrig verksamhet inom Rindö 
hamn-området. Användningen får inte förvanska Grenadjärsvillans kulturvärde. Byggnaden är 
kulturhistoriskt särskilt värdefull och en stor del av värdet ligger i dess solitära placering i 
landskapet och dess militära arv. Det kulturhistoriska värdet kommer att bevaras i planen 
genom anpassningar i placering av ny bebyggelse och att områdets gestaltning regleras i ett 
gestaltningsprogram. Grenadjärsvillan skyddas genom skyddsbestämmelse som förhindrar att 
fasaden förvanskas och byggnaden förses med ett rivningsförbud. För Grenadjärsvillan 
föreslås följande varsamhets- och skyddsbestämmelser:  

r1 - Byggnad får inte rivas. 

q1 – Kulturhistoriskt värdefull byggnad enligt PBL 8 kap 13 §. Ursprungliga detaljer såsom 
fasaddetaljer, trappor, ytterdörrar och fönster samt taklandskapet med skorstenar och 
takkupor ska bevaras. Fasader ska vara putsade och avfärgade med kalkfärg i gul/gulvit kulör 
lika ursprunglig på regementsbyggnaderna. Vid ett byte av fönster ska fönster till form, 
material, indelning, glasning och proportioner vara lika ursprungliga. Brandskadad byggnad 
ska återställas exteriört. Totalförstörd byggnad får ersättas med ny byggnad och uppföras i 
puts och motsvarande volym som befintlig byggnad. 

q2 - Fasader ska vara klädda med puts och avfärgade med kalkfärg i gul/gulvit kulör enligt NCS-
skalan Y20R. Nyans; svarthet över NCS1000 (10-20). Kulörthet (/intensitet) mellan 20-40. 

Kulören på Grenadjärsvillans fasad är gulvit kalkfärg, troligen pigmenterad med järnvitriol och 
bedömd som NCS 1510-Y20R alternativt 1515-Y20R. Äldre fotografier ger indikation på att 
byggnaden troligtvis haft en ljusare kulör varför en spann av kulörer tillåts, se Figur 19.  

 

Figur 19 – Exempel på NCS-kulörer inom tillåtet intervall för Grenadjärsvillan. 
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Vad gäller kulörer på detaljer ska:  

• Fönster färgsättas med linoljefärg, engelskt rött, dvs järnoxidpigment NCS 4050-Y80R 
• Vita detaljer, ex. verandan, med linoljefärg bruten med grönumbra eller kimrök och 

guldockra NCS 2005-Y  
• Metalldetaljer på grunden, typ kattluckor, färgsättas med NCS 3502-Y samt 
• Smidesdetaljer, typ räcken, med svart alkyd/isotrol varmsvart NCS 9002-Y 

 

Figur 20 -Tillåtna kulörer för detaljer på Grenadjärsvillan enligt NCS-skala. 

q3 - Trädgårdsanläggningens utformning med terrasser och trappor ska bevaras. 

Terrasseringen är en av de mest iögonfallande komponenterna i trädgårdsanläggningen och 
därför viktig att bevara som en del av Grenadjärsvillans sammanhängande helhet. 

k1 - Taktäckning ska vara rött enkupigt lertegel med plåtskoningar i svartmålad skivtäckt plåt. 

k2 - Ursprungliga detaljer såsom fasaddetaljer, trappor, ytterdörrar samt taklandskapet med 
skorstenar och takkupor bör bibehållas till sin utformning i nationalromantisk stil. Vid ett 
fönsterbyte bör fönster till form, proportioner, hängning, indelning, material och glasning vara 
lika ursprungliga. 

Trots bestämmelser om skydd av ursprungliga fasaddetaljer tillåter bestämmelsen f1 enskilda 
specifika ändringar som att köksentrén på den västra fasaden på Grenadjärsvillan får förses 
med balkong. Fasadändringar i form av öppnande av fönster och balkongdörr får utföras. På 
västra delen av verandan får ny entré öppnas upp. Se illustration 1 på plankartan. 

En annan del av karaktären närmast Grenadjärsvillan är den grusade vägen som bevaras 
genom bestämmelsen b1 - marken får inte hårdgöras. Detta gynnar även förekomsten av 
skyddsvärda lavar på ekarna i området som är beroende av mineralerna som tillförs genom 
vägdamm från just grusvägar. 

För att skapa en distans och respektavstånd till Grenadjärsvillan och förstärka dess position 
som en solitär inom området har prickmark lagts ut kring byggnaden samt att nockhöjden för 
den nya bebyggelsen reglerats så att den inte överstiger villan. Två bredare ytor av parkmark 
planläggs öster och väster om Grenadjärsvillan vilket skapar ett respektavstånd och distans till 
kommande bebyggelse. Norr om Grenadjärsvillan skapas ett respektavstånd till ny bebyggelse 
genom reglering av fastighetens utbredning. Prickmark har även lagts in kring närliggande 
bebyggelse för att säkra upp siktlinjer från Grenadjärsvillan dels mot Solöfjärden men också 
det historiska stråket från Grenadjärsvägen och in i området mot villan. Norr om 
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Grenadjärsvillan bevaras vändslingan och planteringen genom bestämmelsen N1 - Plantering. 
För att stärka skyddet för planteringen samt naturmarken i den smala remsan av prickmark 
villafastighetens norra skifte används bestämmelsen n3 – Marken får inte användas för 
parkering. 

Utökad lovplikt gäller för åtgärder enligt PBL 9 kap 4 § 4a-c §§, vilket avser 
komplementbostadshus eller komplementbyggnad, tillbyggnad, att bygga högst två takkupor 
samt att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Detta innebär att det inte tillåts 
några så kallade Attefallsåtgärder utöver detaljplanens byggrätt. Den utökade lovplikten för 
åtgärder enligt PBL 9 kap 4 § 3 begränsar möjligheten till att friggebod endast tillåts uppföras 
utanför prickmark. Övriga lovfria åtgärder 9 kap 4 § 1-2 tillåts, exempelvis skärmtak samt 
möjligheten att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 m från bostadshuset.  

Den utökade lovplikten regleras med hänsyn till riksintresset, kulturvärden och planens syfte; 
områdets småskalighet ska framhävas, ny bebyggelse ska harmonisera med omkringliggande 
naturmark, Grenadjärsvillans solitära läge ska bevaras och den tillkommande bebyggelsen ska 
upplevas vara placerad i Grenadjärsvillans naturpark.  

Andra befintliga byggnadsverk inom planområdet är solgrottorna. De två kulturhistoriskt mest 
värdefulla solgrottorna skyddas genom bestämmelserna:  

q-skydd1  -  Solgrottans utbredning och utformning ska bevaras. 

varsam1 -  Solgrottans material och proportioner ska vara lika ursprunglig. Planbeskrivningen 
anger specifika egenskaper och värden för varje solgrotta. 

r-förbud1 - Solgrottor får inte rivas. 

Bestämmelserna innebär att solgrottornas karaktärsdrag vad gäller form och material ska 
bibehållas samt att utbredning och utformning skyddas. De skyddade solgrottorna beläggs 
även med rivningsförbud. Renovering/restaurering ska ske varsamt med material som 
traditionellt använts vid uppförandet.  

Den västra grottan som skyddas med skydds- och varsamhetsbestämmelser är troligtvis den 
äldsta och byggdes i början av 1900-talet (se Figur 21). Solgrottan har ett högt kulturhistoriskt 
värde och är uppförd enligt samma mönster som kaffegrottorna vid sekelskiftet. Murverket 
består av större naturstenar som är kallmurade, med ett visst förband. Murningstekniken är 
professionell och arbetskrävande. Muren är relativt låg och bred och den inramar en plan 
markterrass. Terrassen har en lägre nivå som avgränsas med kantstenar mot vattnet, denna 
övergår i en liten extra solgrotta i väst. Murarna närmast vattnet och tillägget mot väst är 
senare tillkomna. Moderna påbyggnader i form av trästaket och nya planteringen kan 
eventuellt avlägsnas då de saknas kulturvärden. 
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Figur 21 - Den västra solgrottan med skydds- och 
varsamhetsbestämmelser sedd från nordöst. 

Den skyddade solgrottan i öster (se Figur 22) är mindre och även den uppförd någon gång 
under tidigt 1900-tal. Solgrottan har en ingång via en svängd stig vid stranden i öster. Muren 
är på norra sidan utförd av större sten, medan sydsidan är i relativt små stenar, omväxlande 
krossade och naturligt formade. Troligtvis har solgrottan byggts till under åren. I muren finns i 
den östra delen ett antal inmurade betongrör, troligen har dessa använts för att hålla 
krukväxter. Innanför muren finns en grusad terrass belagd med ärtsingel samt en 
trädgårdsanläggning med växtmaterial av 1950/60-tals karaktär samt klematis. Ner mot 
vattnet avgränsas solgrottan av en strandförstärkning som mot terrassen skapar en låg mur. 

 

Figur 22 - Den östra solgrottan med skydds- och 
varsamhetsbestämmelser sedd från väst. 
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Vegetation och topografi 
Området kring Grenadjärsvillan har en tydlig karaktär av en gles hällmarkstallskog med stor 
påverkan från mänsklig aktivitet. Trädslagsfördelningen har historiskt förändrats från barrskog 
med större inslag av gran till idag då området främst består av tall och ek. Trots 
förändringarna har området en viktig ekologisk funktion. För att bevara naturmarken och 
områdets karaktär skyddas vissa värdefulla karaktärsträd med bestämmelserna n1 och träd1– 
träd får ej fällas eller på annat sätt skadas. Träd som utgör fara för liv eller egendom får fällas 
och ska ersättas med nytt. Återplantering ska ske med träd av samma art, samma funktion 
eller som är naturligt förekommande inom planområdet och som har ett stamomfång på 
minst 30-35 cm på en höjd av 1,3 m över mark. 

Utöver n1 och träd1 finns råder det även marklovsplikt för trädfällning av träd med en 
stamomkrets över 1,0 m på en höjd av 1,3 m över mark inom kvartersmark. Detta för att 
ytterligare förstärka skyddet av skogskaraktären som inte enbart bevaras genom särskilt 
skyddade träd. Befintliga träd utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Vid prövning av 
marklov ska särskild bedömning genomföras där trädets betydelse för att sänka skalan på den 
nya bebyggelsen samt bidrag till områdets karaktär bedöms. Följande kriterier är vägledande 
vid bedömning av marklov: 

Trädet/-en ska utgöra en fara för liv eller egendom genom nedsatt vitalitet till följd av:  

- röta i stam eller rot 
- skada eller lutning 
- sjukdom som riskerar att spridas  

Alternativt att trädet/-en utgör hinder för:  

- anläggande av väg till bostad 
- uppförande av huvudbyggnad eller komplementbyggnad 
- anläggande av teknisk infrastruktur 

Bedömning ska göras av sakkunnig. 

Med den generella bestämmelsen om att byggnader och fastigheter ska utformas och 
terränganpassas med hänsyn till markens befintliga topografi och b3, om att endast 40 % av 
markytan får hårdgöras, bedöms påverkan på den befintliga naturmarken minska. Att 
begränsa andelen hårdgjord mark underlättar även dagvattenhanteringen i området. 
Ambitionen är att så mycket som möjligt av den befintliga naturmarken ska bevaras även 
inom respektive fastighet. Som komplement till bevarande av karaktären i området förhindrar 
bestämmelsen om gatuhöjd över nollplan samt maximalt tillåten lutning på vägen 
möjligheterna att ändra markens nivå mer än nödvändigt, genom exempelvis sprängning. 

Service (offentlig och kommersiell) 
Inom planen möjliggörs det att bostad, café, butik, hantverk, galleri, restaurang eller kontor 
kan byggas i Grenadjärsvillan. Användningen café eller liknande kan anknyta till de mindre 
verksamheter som finns i den östliga delen av Rindö hamn. Möjlig verksamhet skulle kunna 
komplettera den service som finns i Rindö hamn idag. 
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Inom Rindö hamn finns bl.a. ostmakeri med servering, bryggeri, skola, marina, gym, 
utbildningslokaler, bed & breakfast, kanotuthyrning och en restaurang. Vid Rindö centrum 
finns närbutik och restaurang. Övrig service finns på Vaxön.  

Tillgänglighet 
Byggnader ska vara tillgängliga enligt de krav som framgår av plan- och bygglagen, PBL.  

Skyddsrum 
För närvarande är det inte aktuellt att ställa krav på skyddsrum i området. 

Friytor 

Grönområden och rekreation 
Inom Rindös centrala delar finns större sammanhållna naturområden som har stor betydelse 
för rekreation. Närheten till havet är även attraktivt för rekreation och friluftsliv. I 
detaljplanen för östra delen av Rindö hamn (dp 394) finns en allmänt tillgänglig naturstig längs 
vattnet. Planförslaget ger förutsättningar för en fortsatt användning av den befintliga stigen i 
den södra delen av planområdet. Genom användningen NATUR - Naturområde, med 
kommunalt huvudmannaskap säkras allmänhetens tillgång till naturstigen i framtiden. 
Naturstigen kommer enligt avtal att rustas upp genom en standardhöjning. Utöver detta 
förstärkts tillgängligheten till bryggan (W2) i den södra delen av planområdet.  

Runt Grenadjärsvillan säkras allmänhetens tillgång genom användningen PARK – Parkstråk 
som även sträcker sig ner längs med befintlig trappa fram till naturstigen. Detta område 
utgörs delvis av den trädgård som historiskt sett tillhört Grenadjärsvillan. N1 - Plantering finns 
norr om Grenadjärsvillan i den lilla rundeln som även den tidigare ingick i villans trädgård. 
Genom användningen PARK indikeras det att skötsel ska ske mer kontinuerligt än inom 
NATUR. Att området hålls öppet stärker intrycket av Grenadjärsvillans solitära läge samt 
främjar kulturvärdena inom området.   

Områden med beteckning NATUR ska skötas/förvaltas extensivt och utgörs främst av skog. 
NATUR ska bevaras som skogspartier med orörd natur alternativt extensivt skött skog och 
kunna upplevas som mer eller mindre orörd naturmark. Områdena ska vara allmänt 
tillgängliga men inga tillgänglighetshöjande åtgärder annat än vid naturstigen genomförs.  

Vattenområden 
I planområdet ingår ett vattenområde i den södra delen som innefattar en del av Solöfjärden. 
Planförslaget möjliggör en brygga (W2) för allmänheten för att stärka allmänhetens tillgång till 
platsen. Resterande vattenområde föreslås vara öppet vattenområde (W1).  
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Strandskydd 
Den föreslagna detaljplanen medför en ökning av strandskyddat område. Inom område W1 – 
Öppet vatten fortsätter strandskyddet att gälla och upphävs enbart för en brygga inom det 
utpekade vattenområdet (W2). Upphävandet av strandskyddet (se a2 på plankartan) börjar 
gälla först när den nya planen vinner laga kraft.  

Motiv för upphävande 
De särskilda skäl som ska ligga till grund för upphävande av strandskydd regleras i 7 kap 18 c-d 
§ MB. I prövningar av åtgärder mot strandskyddsbestämmelser ska också bestämmelserna om 
riksintresse bl.a. 4 kap. MB tillämpas och därav är också möjligheterna till undantag från dessa 
skäl av intresse i planen. Planområdet omfattas av riksintresset för kust och skärgård enligt 4 
kap. MB. I enlighet med detta får exploatering enbart ske om det exempelvis är i led med 
utvecklingen av den befintliga tätorten.  

Strandskyddet föreslås bli upphävt för bryggan. 

Skäl för upphävande av strandskyddet är följande: 

Platsen har redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. (7 kap 18 c § MB p1). 

Bryggan inom vattenområde W2 är befintlig och är byggd på befintlig betonggrund. Bryggan 
har byggts ut så att säkerheten samt tillgången till stranden och vattnet har förbättrats för 
allmänheten. Förvaltningen gjorde år 2016, vid tidpunkten för utbyggnaden, bedömningen 
att dispens för bryggan inte krävdes. Detta eftersom det fanns rester från en befintlig brygga 
på platsen och den nya bryggan inte bedömdes ha en avhållande effekt för allmänheten, 
samtidigt som naturvärdena på platsen bedömdes som låga. 

Gator och trafik 
Enligt tidigare trafikutredningar i samband med framtagandet av en fördjupad översiktsplan 
för Rindö och Skarpö har det konstaterats att en rad utredningar och förbättringar behöver 
genomföras för att bibehålla en god kapacitet och bra framkomlighet längs med väg 274. 
Arbete pågår med att förbättra framkomligheten i många av de punkter som pekats ut som 
kapacitetsbegränsande.  

Användningsbestämmelsen GATA – Lokalgata används för den planerade anslutningsvägen 
och Rindövägen i enlighet med intilliggande detaljplan där gata främst är avsedd för 
fordonstrafik och gång- och cykeltrafik som har sitt mål vid Rindö hamns-området samt där 
kommunalt huvudmannaskap råder.  

Infarten till bebyggelsen inom planområdet är reglerad genom bestämmelsen kvartersväg. 
Vägen ska vara framkomlig för bilar, cyklar, räddningstjänst och sophantering. Genom 
bestämmelsen körbar förbindelse får inte anordnas säkerställs det att inga nya anslutningar 
mot Rindövägen tillskapas. 
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Biltrafik 
I den norra delen av planområdet, norr om Rindövägen, föreslås en ny anslutningsväg till 
Byviksvägen. Vägen ska enligt förslag dimensioneras för att två lastbilar/bussar ska kunna 
mötas med möjlighet till placering av en gång- och cykelväg(GC-väg) samt plantering 
däremellan, se Figur 23.  

Figur 23 - Typsektion som visar hur den framtida anslutningsvägen kan se ut. 

Vägen anläggs för att skapa en alternativ infart och utfart för boende inom Rindö hamn till väg 
274, Oskar-Fredriksborgsvägen. Den nya anslutningsvägen kommer främst att betjäna 
exploateringen inom Rindö hamn. Den kan även avlasta Rindövägen för de som bor på de 
östra delarna av Solövägen, om dock marginellt då befintlig anslutning mot väg 274 väster om 
Solövägen är genare mot det östra färjeläget. 

Vägdragningen agerar även som alternativ väg för kollektivtrafiken som idag åker via 
Rindövägen. Öster om planområdet, på Rindövägen, finns en mindre backe med kraftig 
lutning. Lutningen skapar siktproblematik och har vintertid utgjort problem för bussar som har 
det svårt att ta sig upp. Vid planeringen av den nya skolan, inom dp 400, som möjliggörs i 
anslutning till backens krön bedömdes det att det skulle utredas en alternativ körväg för 
bussar och bilar, via anslutningsvägen. Vägutformningen ska ske i enlighet med de skisser som 
Vasallen Vaxholm Exploatering AB tagit fram genom WSP, och som vidareutvecklats i 
trafikutredningen.  

Den nya anslutningsvägen bedöms förbättra trafikmiljön i närliggande områden. Kommunen 
bedömer att den trafikökning som nytillkommande bostäder inom aktuell detaljplan medför 
endast påverkar trafiken på omkringliggande vägnät i liten omfattning. Att den nya 
anslutningsvägen inte beräknas få mer trafik beror på skolans placering, se trafikutredningen. 
Då skolan är en viktig målpunkt för trafiken kommer Rindövägen fortsatt att bära stora delar 
av trafiken till/från skolan, eftersom den fortsatt kommer att vara den genaste och snabbaste 
vägen för de som bor i de östra delarna av Solövägen. 
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I korsningspunkten mellan anslutningsvägen och Rindövägen föreslås en 4-vägskorsning, att 
Rindövägen fortsatt är huvudled och att anslutningsvägar får väjningsplikt mot denna. 
Rindövägen har idag skyltad hastighet 50 km/h med en lokal sänkning till 30km/h vid skolan. 
Den nya anslutningsvägen föreslås få hastigheten 30 km/h med hänseende till att två lastbilar 
ska kunna mötas i den snävaste kurvan.  

I korsningen mellan anslutningsvägen och Rindövägen förordas att en mittrefug anläggs för att 
säkra upp för oskyddade trafikanter samt för att få en bättre trafikföring i korsningspunkten. 
Mittrefugens placering bör förskjutas västerut och delvis vara överkörningsbar för att kunna 
trafikeras av större fordon. För att underlätta för de större fordonen i korsningen utformas 
passagen över Rindövägen som en enkelsidig avsmalning, se Figur 24, som regleras med 
väjningsplikt mot mötande trafik. 

 

Figur 24 - Skissförslag på korsningen Rindövägen och anslutningsvägen med 
alternativ utformning på passagen över Rindövägen samt passage för gång- 
och cykelbana. 

Även i korsningen Byviksvägen och anslutningsvägen förordas en mittrefug. I korsningen är 
Byviksvägen huvudled och den nya anslutningsvägen har väjningsplikt mot denna. 
Körspårsanalyser visar att en helt överkörningsbar mittrefug kan anläggas alternativ att 
korsningen utformas utan refuger och istället målas upp, se Figur 25. 
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Figur 25 - Skissförslag på korsningen Byviksvägen och anslutningsvägen. 

I korsningen mellan Byviksvägen och väg 274 visar de körspårsanalyser som utförts att en 
större ombyggnation av korsningen mot väg 274 inte är nödvändig. Detta främst då 
trafikflödet i korsningspunkten enligt beräknade trafikflöden inte är så pass stort att 
kapacitetsproblem bedöms kunna uppstå. För att få en bättre trafikföring och tydlighet i 
korsningspunkten förordas en överkörningsbar mittrefug alternativt att endast måla upp 
korsningen och då komplettera dagens målning med spärrfält för att krympa korsningen.  

Gång- och cykelvägar 
En gång- och cykelväg (GC-väg) planeras intill anslutningsvägen. Gång- och cykelvägen ska 
ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen längs med Byviksvägen samt till en planerad 
gång- och cykelväg längs Rindövägen. Detaljplanen tar hänsyn till att Rindövägen kan behöva 
breddas något söderut för att ge utrymmen åt en ny gång- och cykelväg. Detaljplanen ger 
utrymme för säkra passager i korsningspunkter. 

Kollektivtrafik 
Rindö trafikeras av busslinje 688 mellan färjeläget i öst (Oskar-Fredriksborg) och färjeläget i 
väst (Rindö smedja) med en turtäthet på ca 30 min under högtrafik och under övrig tid 
ungefär en gång i timmen. Bussen trafikerar Rindövägen.  

Den nya anslutningsvägen möjliggör en alternativ färdväg för bussen från Rindövägen till väg 
274 via Byviksvägen och sedan vidare ner till slutstation vid färjeläget i öst. Används denna 
färdväg kan ett tidigare använt hållplatsläge längs med väg 274 innan cirkulationsplatsen åter 
tas i bruk som en alternativ avstigningsplats vid en ny skola, inom dp 400, på Rindö. Blir detta 
aktuellt bör nya hållplatsläget rustas upp för att uppfylla kraven i RiBuss. I västlig riktning 
föreslås bussen trafikera samma vägsträcka som tidigare då den från färjeläget svänger 
västerut på Rindövägen. Med denna lösning undviks problematiken med att vintertid åka 
österut på Rindövägen uppför en backe med kraftig lutning. Samtidigt minskar olycksrisken 
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när skolbarn slipper korsa en bilväg vid av- och påstigning. Slutsatserna kring trafiksäkerheten 
utgår från att en ny skola på Rindö byggs på motsatt sida från Rindövägen från dagens skola. 

Två alternativa till placeringar av en busshållplats längs med anslutningsvägen har föreslagits i 
trafikutredningen. Det ena alternativet är enligt RiBuss1 riktlinjer och är placerat ca. 150 m in 
på anslutningsvägen, sett från den södra änden, medan det andra ligger ca. 75 m in, efter den 
inledande högerkurvan men innan den efterföljande vänsterkurvan. Alternativ 2 följer inte 
riktlinjerna och bör därför samrådas med Trafikförvaltningen i Region Stockholm.  

Parkering 
Parkering för enskilda fastigheter och eventuella verksamheter i Grenadjärsvillan ska ordnas 
inom egen fastighet. Detta för att säkerställa framkomligheten för renhållningsfordon i 
gatuslingan. 

Social hållbarhet 
Tryggheten i området bedöms förstärkas när boende flyttar in i området, den sociala närvaron 
ökar och området kring Grenadjärsvillan vitaliseras. Planförslaget följer Boverkets riktlinjer för 
trygghet i offentliga miljöer där tydliga entreér, belysning, god genomsikt och tillgänglighet är 
faktorer som inverkar på upplevd trygghet i ett område. Genom att bostadsområden är 
utformade som grannskap och i sin skala möjliggör att människorna som vistas och bor där 
kan känna igen varandra och vill vistas i området ökar tryggheten. Byggnader och områden 
som signalerar att det finns någon som bryr sig om och har koll upplevs tryggare.  

Bevarande av vegetation, stora träd och varierande topografi bidrar till välbefinnande och 
rekreation samt stimulerar till fysisk aktivitet och lek. De nya bostäderna uppförs i anslutning 
till befintliga rörelsestråk och med närhet till skola, kollektivtrafik och lekplats. Att 
detaljplanen möjliggör en gång- och cykelväg ger fördelar utifrån aspekter som främjar social 
hållbarhet. 

Planförslaget säkerställer allmänhetens tillgänglighet till området genom smitvägar i form av 
natursläpp, en naturstig längs med vattnet samt andra naturstigar i området. Fler personer 
kan röra sig i området och upplevelsen av trygghet ökar. Tillgänglighetsanpassningen följer en 
nivå som bedömts som rimlig baserat på en avvägning mellan områdets naturliga 
förutsättningar med varierande topografi, hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden, 
kostnad samt angränsande områdens grad av tillgänglighetsanpassning.  

Planförslaget medger en flexibel användning av Grenadjärsvillan och möjliggör bildande av en 
social mötesplats och förutsättningar för att öka områdets sociala värde.  

Bebyggelseinriktade hinder mot brott 
Planförslaget medför en förhållandevis gles villabebyggelse där överblickbarheten är stor och 
möjligheterna till informell kontroll är stora. Det finns förutsättningar för visuella samband 
och siktlinjer mellan rörelsestråk och byggnader och omvänt. Fastigheternas 
exploateringsgrad samt önskan om att ha utsikt söderut mot vattnet kommer att bidra till att 

 
1 ”Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik” 
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siktlinjerna mot rörelsestråken bevaras och att skapa lägen gynnsamma för rån och överfall 
undviks. 

Gestaltningsprogrammet anger att platser och stråk ska vara ändamålsenligt belysta, för att 
undvika känslan av utsatthet och otrygghet. Belysningen ska vara utformad så att mötande 
personer kan känna igen varandra samt så att människor kan urskiljas från den omgivande 
bebyggelsen.  

Detaljplanen ger möjlighet att dela in området i privata, halvprivata, halvoffentliga eller 
offentliga rum genom staket, häckar och dylikt. Planbestämmelserna reglerar till viss del 
utformningen men det finns möjligheter att sätta personlig prägel på sin miljö. Allmänna ytor 
kommer att utformas enligt kommunala standarder vilket kommer att öka förståelsen för vilka 
ytor som är offentliga. 

Planeringen av gång- och cykelvägar har anpassats efter befintliga stråk och fokuserar på att 
skapa en förbindelse mellan kollektivtrafik och bostad, arbete och service längs med den nya 
bebyggelsen. Den informella bevakningen är hög där detaljplanen samlar olika trafikslag 
såsom bilar, cyklar och gående synliga intill varandra i parallella stråk i alla fall där så är 
möjligt.  

Planförslaget ger möjlighet till en blandad bebyggelse med arbetsplatser och bostäder i 
samma område. Detta bidrar till en ökad informell social kontroll när folk vistas i området 
dygnet runt. Att området enbart har en in- och utfart till området, för biltrafik, ökar 
upptäcktsrisken. 

Störningar och risker 

Trafikbuller  
En bullerutredning för östra Rindö hamn (dp 394) togs fram år 2011. Utredningen visade på 
att de norra delarna som låg i närheten av väg 274 och färjeläget var bullerstörda. Det aktuella 
planområdet ligger väster om dp 394 och inga källor som kan föranleda bullerstörning har 
tillkommit sedan dess.  

Det buller som kan uppstå är buller från busstrafik som ofta är lågfrekvent och orsakar 
störning till omgivningen. Risken för bullerstörning är störst vid hållplatser, särskilt i 
uppförsbacke, där bussar står på tomgång eller accelererar vid start från hållplats. För de 
bostäder som vetter mot gator som trafikeras av buss ska utformning av byggnader ske så att 
folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) för lågfrekvent 
buller innehållas i sovrum. För bostäder som vetter mot allmänna farleder i havet gäller 
samma allmänna råd för utformning av byggnader för att undvika buller från fartygstrafik. 

Externt industribuller  
Aktuellt planområde bedöms inte beröras av externt industribuller. Planen möjliggör inte 
avsteg från rekommenderade riktvärden för buller med avseende på vägtrafikbuller eller 
externt industribuller. 
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Radon 
Berggrunden inom området klassas som normalriskområde beträffande radon. Nya byggnader 
ska byggas radonskyddat och klara gällande gränsvärden för radon efter uppförande om inte 
mätningar av markradon visar annat.  

Transporter med farligt gods 
Väg 274 är över Rindö utpekad som sekundär transportled för farligt gods och som 
omledningsväg för Essingeleden, samt som alternativ väg för breda och tunga transporter. 

Planområdet gränsar till befintlig anslutningsväg (Byviksvägen) och ligger i närheten av väg 
274. Närmaste planerade bebyggelse inom planområdet är beläget i den södra delen av 
planområdet, ca 350 m söder om väg 274. Därmed bedöms ingen risk föreligga med anledning 
av närheten till väg 274.  

Markföroreningar 
Vid ny exploatering i planområdet är det viktigt att ytterligare provtagning med avseende på 
markföroreningar sker. Detta för att utesluta att det förekommer föroreningar som inte 
upptäckts vid tidigare provtagning. 

Översvämning 
Risken för översvämning inom planområdet är låg till följd av områdets topografi. En 
dagvattenutredning utförd av Geosigma 2018-09-28 visar att vattendelaren inom 
planområdet skär genom den norra delen. Den huvudsakliga flödesriktningen för ytvatten och 
grundvatten i planområdets norra del bedöms vara från söder mot nordväst där ytvattnet 
samlas upp i ett gräsområde nordväst om planområdet och infiltrerar. Tidigare har det funnits 
en trumma för vidare avvattning längs Byviksvägen norrut under Oskar-Fredriksborgsvägen, 
men denna trumma har pluggats igen. Söder om vattendelaren avvattnas området mot sydost 
som också är den huvudsakliga strömningsriktningen för den södra delen av planområdet där 
dagvattnet mynnar i Solöfjärdens ytvattenförekomst.  

Trots att dagvattenutredningen inte har identifierat något instängt område inom planområdet 
är det viktigt att planera höjdsättningen vid exploatering. Dagvatten ska kunna transporteras 
via sekundära avrinningsvägar och lågpunkter där dagvatten kan ansamlas bör undvikas, se 
sid. 45. Planområdet bedöms klara av ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

Konsekvenser av planförslaget 

Konsekvenser för naturmiljön 
Solöfjärden och Trälhavet har idag måttlig ekologisk status enligt VattenInformation i Sverige 
(VISS) till följd av problem med tillförsel av näringsämnen. Vattenförekomsterna uppnår inte 
god kemisk ytvattenstatus främst på grund av halter av tributyltennföreningar i sediment, 
PFOS, bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Ny bebyggelse på naturmark 
kommer att innebära att flöden och föroreningar ökar om inte åtgärder enligt framtagen 
dagvattenutredning genomförs. Detaljplanen innebär att naturmark kommer att tas i anspråk 
för ny bebyggelse vilket kommer att påverka områdets karaktär och ekologiska funktion. I 
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planområdets norra del, kring anslutningsvägen, kommer en plantering längs med 
anslutningsvägen att skapas. 

Vid utformning av planförslaget har målsättningen varit att i möjligaste mån bevara områdets 
karaktär, ekologiska funktion och kulturvärden i form av Grenadjärsvillan med tillhörande 
trädgård. Sammantaget bedöms planförslaget innebära att naturvärdena försvagas. 
Konsekvenserna bedöms vara acceptabla med hänsyn till avvägningen mellan allmänna och 
enskilda intressen. Planförslaget är utformat för att medföra så liten påverkan som möjligt 
med hänvisning till den tänkta exploateringsgraden. Den negativa påverkan kan minskas om 
fler träd än de med skyddsbestämmelse bevaras, vilket möjliggörs genom en kombination av 
flera planbestämmelser som reglerar bevarandet av vegetation och topografi.  

Konsekvenser för rekreation och friluftsliv 
Detaljplanen innebär en förbättring av möjligheterna till rörelse och rekreation i området. 
Flera passager säkerställs i form av allmän plats PARK och NATUR, en standardhöjning av 
naturstig genomförs samt att detaljplanen möjliggör en brygga för allmänheten. I den norra 
delen medför det breda vägområdet att en GC-väg kan inrymmas vilket knyter ihop Rindö 
hamn med norra Rindö. Naturmarken söder om småhusbebyggelsen samt flera natursläpp ska 
ligga kvar för att bevara naturbilden i området.  

Konsekvenserna för rekreation och friluftsliv bedöms sammantaget vara övervägande 
positiva. Behovet av anpassningar och förbättringar på naturstigen samt avprivatisering och 
säkerhetshöjande åtgärder för solgrottorna bedöms väga tyngre än att området, till följd av ny 
bebyggelse, kan upplevas som mindre tillgängligt ur rekreationssynpunkt.   

Konsekvenser för landskapsbild, kulturmiljö och riksintresse 
Detaljplanen innebär att landskapsbilden från Solöfjärden kommer att påverkas när ny 
bebyggelse tillkommer öster och väster om Grenadjärsvillan. Den nya bebyggelsen kommer 
att påverka Grenadjärsvillan men påverkan mildras av att bebyggelsen begränsas i utformning 
och omfattning. Detta medför att Grenadjärsvillan även i framtiden, i viss mån, kommer att 
kunna upplevas som solitär i landskapet. Längs med vattenbrynet i den södra delen finns ett 
flertal solgrottor som kommer att påverkas av detaljplanen. Grottorna utgör idag mindre och 
privatiserade delar av stranden. De mest bevarandevärda solgrottorna skyddas genom 
planbestämmelser och tillgängliggöras för allmänheten genom allmän plats. Kommunen 
kommer att ansvara för drift och underhåll av allmän plats. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för landskapsbild, kulturmiljö och riksintresse vara 
acceptabla med hänsyn till avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen. 
Detaljplaneförslaget är utformat för att medföra så liten påverkan som möjligt med 
hänvisning till den tänkta exploateringsgraden. Kommunen bedömer att bevarandet av 
solgrottorna i tillräckligt stor utsträckning säkerställs genom förvanskningsförbudet enligt PBL 
8 kap. 13 §: ”Byggnader, lovpliktiga anläggningar och bebyggelseområden som är särskilt 
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas.” Detta krav gäller oavsett om det finns bestämmelser om detta i detaljplan eller 
inte. Skyddsbestämmelserna för de mest värdefulla solgrottorna har ett symboliskt värde och 
ger ett starkare skydd än förvanskningsförbudet.  
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Figur 26 – Fotomontage av ny bebyggelse sett från fjärden (Kanozi arkitekter). 

Konsekvenser för trafik 
Detaljplanen innebär att den befintliga vägen mellan Rindövägen och Byviksvägen ersätts av 
den nya anslutningsvägen som ska utgöra en alternativ infart och utfart för boende inom 
Rindö hamns-området till väg 274. Detaljplanen ger även förutsättningar för att skapa en 
sammanhängande GC-väg längs Rindövägen och ut mot väg 274. 

Konsekvenserna av planförslaget är att antalet bofasta på Rindö kommer att öka vilket kan 
medföra att trafikbelastningen ökar. Det är dock inte enbart är negativt. En ökning kan 
innebära att trafikflödet blir mer jämnt fördelat över året och därmed att investeringar i 
kollektivtrafik, färjetrafik, vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna av planförslaget vara positiva vad gäller förbättrad 
framkomlighet och trafikflöde. Den nya anslutningsvägen kommer även att avlasta 
Rindövägen för de som bor på de östra delarna av Solövägen, om dock marginellt då befintlig 
anslutning mot väg 274 väster om Solövägen är genare mot det östra färjeläget. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
I anslutning till planområdet finns befintliga ledningar för vatten och spillvatten i Rindö hamn.  

Avsikten är att planområdet ska anslutas till befintliga ledningar för vatten och spillvatten och 
ingå i verksamhetsområde för VA samt att kommunen ska vara huvudman för VA-
anläggningarna genom Vaxholmsvatten AB. 
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Dagvatten 
En dagvattenutredning för planområdet har tagits fram av Geosigma, 2018-09-28. 
Utredningen delar in planområdet i två delar A1 och A4, se Figur 27, samt beskriver 
delområdenas förutsättningar för omhändertagande av dagvatten. 

Dagvattenutredningen syftade till att bedöma förutsättningarna för lokalt omhändertagande 
av dagvatten (LOD), genom infiltration eller fördröjning, samt till att dimensionera erforderliga 
LOD-anläggningar. Bedömningen grundade sig på lokala markförhållanden, dimensionerande 
dagvattenflöden, samt dagvattnets föroreningsgrad. Utgångpunkten var att dagvattenflödena 
och föroreningsbelastningen ska minska efter exploateringen. 

Inom planområdet sker dagvattenflödet via naturmarken till recipient, Solöfjärden och 
Trälhavet, förutom en mindre del som leds ut till ett dike utmed Grenadjärsvägen.  

 

Figur 27 - Översiktskarta med föreslagen markanvändning efter exploatering. 
Delområdena är markerade med vitstreckade polygoner. 

Vid beräkning av hur dagvattenflödet förändras till följd av exploateringen anger 
dagvattenutredningen att flödet efter exploatering i delområdet A1 kommer att öka för ett 
20-årsregn inräknat en klimatfaktor 1,25 samt en varaktighet på 10 min. Små förändringar i 
avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader i flödet, därför bör redovisade flöden i 
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utredningen främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att förändras vid den nya 
markanvändningen. 

För att fördröja dagvattnet så att flödena minskar krävs det i delområde A1 en 
utjämningsvolym och i delområde A4 ett fördröjningsmagasin. Eftersom majoriteten av 
dagvattnet från område A4 släpps direkt till recipienten blir främst föroreningsbelastningen 
den styrande faktorn för vilka dagvattenåtgärder som krävs för att uppfylla kraven på minskad 
belastning på recipienterna. 

Inom delområde A1 uppnås en lägre årlig belastning efter föreslagna reningsåtgärder för 
samtliga studerade ämnen. Inom delområde A4 uppnås en lägre årlig belastning för samtliga 
studerade ämnen förutom kvicksilver och olja. Om föroreningsbelastningen från planområdet 
studeras i sin helhet istället för uppdelat i delområden minskar den årliga belastningen även 
för kvicksilver. 

Nedan sammanfattas dagvattenhanteringen och föreslagna planbestämmelser inom 
planområdets olika delar enligt förslag från dagvattenutredningen. 

Dagvattnet från den planerade vägytan inom område A1 leds till öppna svackdiken som löper 
längs vägen, vilket leder till rening och fördröjning av dagvattnet jämfört med bortledning i 
dagvattenledningar. Den maximala avrinningen från delområde A1 blir lägre jämfört med den 
befintliga situationen med implementering av svackdiken.  

För att minimera risken för att dagvatten från delområde A1 skall påverka områden 
nedströms delområdet genom översvämning föreslås att svackdikena underlagras av 
makadam för att skapa ytterligare en utjämningsvolym förutom dikenas reglervolym. 
Förslagsvis anläggs svackdiken på en eller båda sidor om den planerade vägen vilket resulterar 
i ett eller två ca. 310 m långa diken. Svackdikena föreslås vara 2 m breda med ett snittdjup på 
20 cm. Detta i kombination med 30 cm djup, 50 cm bred, underliggande makadam skapar om 
diken anläggs på båda sidor om vägen, en utjämningsvolym som vida överstiger den 
erforderliga utjämningsvolymen, se Figur 28. Vilka förutsättningar för diken som finns och 
placering av dessa utreds vid detaljprojektering. 
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Figur 28 - Sektionsbild över svackdike. Bilden är inte skalenlig och vägytan 
kan, om så önskas, enkelskevas för att allt dagvatten ska avrinna direkt 
mot svackdiket. 

Kupolbrunnar bör också anläggas i dikessluttningen med inlopp över reglerytan för 
dikesvattnets högsta nivå för att överskottsvatten snabbt ska kunna ledas ned till den 
underliggande makadamen vid kraftiga regn, för att säkerställa att hela volymen kan utnyttjas.  

Större delen av delområde A4 består av tunna jordlager på berg och de tillkommande 
byggnaderna kommer antagligen att anläggas på berg. Detta medför att naturlig infiltration till 
grundvattnet inte är enkel, eftersom det inte kommer att finnas ett sammanhängande 
grundvattenmagasin i jordlagren i området.  

Inom delområde A4 finns det inga naturliga ytor för infiltration av dagvatten och ytorna där 
dagvatten kan fördröjas är begränsade. Dagvattnet föreslås därför översila inom tomtmarken 
via utkastare vilket säkerställs genom planbestämmelserna b3 - endast 40 % av markytan får 
hårdgöras och b4 - takdagvatten ska infiltreras inom fastigheten. Bestämmelsen a1 - marklov 
krävs för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet säkerställer att 
möjligheterna till infiltration inte försämras. Eventuellt överskottsvatten samlas upp i 
svackdiken längs gatan i området. Efter uppsamlingen i svackdiken tillåts dagvattnet översila 
naturmarken som sluttar ner mot vattnet i den södra delen av området.  

Svackdiken ger både en fördröjning och rening av dagvattnet, vilket även översilningen ner 
mot recipienten Solöfjärden samt inom fastigheterna åstadkommer. Detta minskar 
dagvattnets eventuellt negativa påverkan på recipienten Solöfjärden. I Figur 28 visas ett 
exempel på hur ett svackdike kan utformas. Om ett svackdike med 1 m bredd anläggs på båda 
sidor om den planerade vägen med ett snittdjup på 20 cm skapas en utjämningsvolym på 152 
m2. För att säkerställa att den erforderliga utjämningsvolymen uppfylls bör svackdikena 
anläggas med 40 cm djupt, 60 cm brett, underliggande makadam. I likhet med delområde A1 
kan lösningen anpassas efter de platsspecifika förhållandena, exempelvis genom att ett vanligt 
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vägdike anläggs på ena sidan vägbanan och förses med trummor som leder över dagvattnet 
till svackdiket för rening och fördröjning. Planbestämmelsen b2 - minst 40% av marken ska 
vara genomsläpplig säkerställer ytor för svackdiken längs med gatan. 

Det sydöstra hörnet av delområde A4, se Figur 29, sluttar ner mot Grenadjärsvägen i öster 
vilket medför att dagvattnet i denna del av delområdet inte kan avledas samma väg som i 
övriga delområdet. Dagvattnet som bildas här föreslås fördröjas inom fastigheten . För att 
omhänderta dagvattnet som bildas inom denna fastighet krävs ca. 4 m3 fördröjning. Detta 
löses förslagsvis genom att dagvattnet som bildas inom denna fastighet fördröjs i grov 
makadam med 30 % porositet, som underlagrar fastigheten. Bestämmelsen n2 – 50 m2 av 
marken ska vara tillgänglig för fördröjning ger förutsättning för att föreslagen fördröjning ska 
möjliggöras. 

 

Figur 29 - Flödesriktningar (blå pilar) för dagvatten inom delområde A4. 
Röda pilar representerar flödesriktningarna på gata och i föreslagna 
svackdiken. 
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Vid extrema regn, så som ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden där planområdets 
dagvattenlösningar inte kommer att vara tillräckliga för att omhänderta allt dagvatten. Det är 
därför viktigt att i ett tidigt skede planera höjdsättningen för båda delområdena så att 
dagvatten kan transporteras via sekundära avrinningsvägar och att lågpunkter där dagvatten 
kan ansamlas undviks. Genom planbestämmelsen om plushöjd (+ 00.00) och största lutning på 
gatan säkerställs det att avrinningen i svackdiken sker enligt dagvattenutredningen. 
Höjdsättningen av planområdet bör planeras för att klara hanteringen av extremregn genom 
att, om föreslagna svackdiken i delområde A4 bräddar, överskottsvattnet rinner ut på gatorna 
för vidare transport mot recipienten. Denna lösning medför att risken för skador på hus och 
grundläggning kan minska. Det är även viktigt att husen inom delområdet höjdsätts på ett 
korrekt sätt, så att vatten kan avrinna utan att bli stående mot husen. Inom de centrala 
delarna kan skålformade avledningsytor underlätta vattenavledningen som kan uppstå vid ett 
100-årsregn, se Figur 29 och Figur 30. Planbestämmelsen m1 – skålformad avledningsyta ska 
anläggas i kombination med bestämmelsen ”startbesked får inte ges förrän en skålformad 
avledningsyta, m1, har anordnats”, säkerställer att fastigheten öster om Grenadjärsvillans 
norra skifte inte drabbas av översvämning vid skyfall.  

 

Figur 30 - Exempel på skålformad avledningsyta som föreslås anläggas. 

För att underlätta avrinningen och säkra sekundära avrinningsvägar inom båda delområdena 
ska användningen av avrinningshinder som till exempel kantsten mellan vägområdet och 
svackdiken minimeras.  

Länshållningsvatten   
Länshållningsvatten som uppkommer under byggskedet vid sprängning, borrning, schaktning, 
upplag av bergmassor och annan verksamhet bör i första hand efter rening infiltreras eller 
avledas till närmaste recipient.  
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Vatten från sprängning och borrning kan innehålla höga kvävehalter och kan ibland behöva 
behandlas i reningsverk, dock under förutsättning att andra förekommande föroreningar inte 
stör reningsprocesserna i avloppsreningsverken eller försämrar slamkvaliteten.  

Enligt Roslagsvattens riktlinjer för hantering av länshållningsvatten får vattnet endast avledas 
till dagvattenledning som leder till recipient och inte till reningsverk eftersom befintliga 
avloppsreningsverk idag endast är anpassade för att ta emot hushållsspillvatten. Vart 
länshållningsvattnet ska ledas ska alltid stämmas av med Roslagsvatten för aktuell 
information.  

Vid avledning av länshållningsvattens ska Roslagsvattens riktlinjer för provtagning och 
föroreningsnivåer följas.  

Om kapaciteten i ledningsnätet och/eller pumpstationer är otillräcklig ska vattnet kunna 
magasineras för att sedan avledas när flödet i ledningsnätet är litet.   

I samband med områdets exploatering ska ett förslag på kontrollprogram för hantering av 
länshållningsvatten skickas in till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). Vid 
utsläpp direkt till mark eller recipient ska Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor alltid 
rådfrågas och de kan ställa andra krav än vad som anges ovan.   

Efter byggskedet ska dag- och dräneringsvatten avledas till mark- eller vattenområde i 
enlighet med beskrivning av dagvattenhanteringen ovan. 

Värme 
I samband med bygglovsprövningen ska det utredas vilken typ av uppvärmning som är bäst 
lämpad för den nya bebyggelsen. 

El 
E.ON Elnät Stockholm AB är nätägare inom Vaxholms stad och ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av elnätet. E.ON Elnät Stockholm har ledningar inom 
planområdet.  

Avfall 
I området ska kommunal avfallshämtning ske. En allmän återvinningsstation finns ca 250 m 
från infarten till det planerade bostadsområdet. 

Elektronisk kommunikation 
Bebyggelsen inom planområdet ska förses med fast nät för elektronisk kommunikation.   
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Genomförandebeskrivning 

Organisatoriska frågor 

Preliminär tidsplan 
 

Period Moment 
Vinter 2021 
 

Antagande detaljplan 

Sommar 2022 Fastighetsbildning 
Projektering vägar och gatunät  
Upphandling och byggstart anläggningsarbeten 

Höst 2022 
 

Byggnation anslutningsväg och hus 

2023 Byggnation hus avslutas 
Iordningsställande övrig allmän platsmark 
Första inflyttning 

2024 Inflyttning genomförd 
 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 (fem) år från den dag planen får laga kraft. Ändras eller 
upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den 
skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter 
att gälla men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter 
som gått förlorade. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Allmänna platser 
Detaljplanen planläggs med delat huvudmannaskap där kommunen föreslås vara huvudman 
för de allmänna platserna NATUR, PARK och GATA. 

Vatten och avlopp 
Roslagsvatten AB:s dotterbolag Vaxholmsvatten AB är kommunens huvudman för det 
allmänna verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Huvudmannen äger och ansvarar 
för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av vatten- och spillvattenanläggningar fram 
till fastighetsgräns. Nedan kallas VA-huvudmannen för Roslagsvatten AB. 

Fastighetsägaren ansvarar för anläggande och framtida drift av enskilda ledningar från 
anslutningspunkten in till det egna huset, så kallade servisledningar. 

Dagvatten 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av de erforderliga dagvattensystemen som krävs, i 
enlighet med dagvattenutredningen framtagen av Geosigma 2018-09-28. Detta inbegriper 
även svackdiken inom kvartersmark. Dagvattnet hanteras i största möjliga mån inom 
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respektive fastighet i enlighet med dagvattenutredningen. Drift och underhåll av 
dagvattenanläggningen på gatan åligger den gemensamhetsanläggning, där berörda 
fastigheter ingår, som bildas för gatan. Det kommer inte att inrättas något 
verksamhetsområde för dagvatten då hantering bedöms kunna lösas inom kvartersmark, 
genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).  

El 
E.ON Elnät Stockholm AB är nätägare inom Vaxholms stad och ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av elnätet. E.ON Elnät Stockholm har ledningar inom 
planområdet. Alla kabelstråk tillhörande E.ON innehar ledningsrätt men de har osäkert läge 
och berörda ledningar behöver mätas in av exploatören. Eventuell flytt av E.ON Elnäts 
Stockholms anläggningar bekostas av exploatören om inget annat föreskrivs i avtal eller 
lagstiftning. Om ledningsflytt krävs bör sådan beställas i tidigt skede av projektet med tanke 
på att ledtiden till ett utförande kan uppgå till flera månader. Utbyggnad av elnät bör även 
samordnas med VA-utbyggnaden. 

Elektronisk kommunikation 
TeliaSonera Sverige AB äger genom Skanova telenätet och ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av telenätet. Fastighetsägaren ansvarar för anläggande och 
framtida drift av enskilda ledningar in till det egna huset, det s.k. fastighetsnätet. Åtgärder för 
nya serviser till att kunna ansluta fastigheter till Skanovas nät ska meddelas, möjliggöras och 
bevakas under ledningssamordningen i kontakter med Skanovas representant för området. 

Befintliga ledningar inom planerad kvartersmark kan behöva flyttas. Skanova önskar att i den 
mån det är möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika 
olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter 
Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  

Exploatören ansvarar för att lägga ner fiberkabel, alternativt tomrör för bredbandskabel, i 
samband med övriga schaktningsarbeten.  

Utbyggnad av all elektronisk kommunikation bör samordnas med VA-utbyggnaden. 

Avtal 

Ramavtal och exploateringsavtal 
Ramavtal har tecknats 2009 mellan kommunen och Vasallen Vaxholm AB angående 
detaljplanearbetet och grunder för framtida exploateringsavtal för samtliga 
detaljplaneetapper i Rindö hamn, se figur 3 sid.11.  

Exploateringsavtal som ersätter ramavtalet ska träffas innan detaljplanen antas i 
kommunfullmäktige. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med Vaxholms stads riktlinjer 
för exploateringsavtal och innebär vidare att exploatören ställer säkerhet till kommunen för 
rätta fullgörandet av exploatörens förpliktelser enligt avtalet. 
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Exploateringsavtalet kommer att hänvisa till ett VA-exploateringsavtal där villkoren för 
byggnation och kostnadsfördelning av det allmänna VA-nätet regleras. VA-exploateringsavtal 
ska vara tecknat innan som Exploateringsavtalet tecknas. 

Planavtal 
Planavtal har tecknats 2014 mellan kommunen och Vasallen Vaxholm Exploatering AB. 
Planavtalet innebär att exploatören bekostar samtliga utredningar som krävs för framtagande 
av detaljplanen samt bekostar kommunens kostnader för framtagande av detaljplanen. 
Planavtalet befriar fastighetsägaren från planavgift i samband med bygglovsbeslut.  

Genomförandeavtal Trafikverket 
Innan en eventuell förändring av Byviksvägens anslutning till väg 274 ska väghållare för 
Byviksvägen ansöka om tillstånd för ändrad anslutning hos Trafikverket. Ansökan om 
trafikanordningsplan aktualiseras även då. Om Trafikverket i samband med ansökan om 
tillstånd bedömer att det är nödvändigt ska ett bevakningsavtal och genomförandeantal om 
förändring av Byviksvägens anslutning till väg 274 upprättas.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
I fastighetsbildningslagens 3 kap. 1 § står det att fastighetsbildning ska ske så att varje 
fastighet som nybildas eller ombildas blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga 
förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål. Härvid ska särskilt beaktas att fastigheten 
får en lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar utanför sitt område. Om fastigheten 
ska användas för bebyggelse, ska den vidare kunna få godtagbara anordningar för vatten och 
spillvatten. Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet som ska nybildas eller 
ombildas för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för sitt ändamål inom 
överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte heller äga rum, om ändamålet med hänsyn till sin 
art och övriga omständigheter bör tillgodoses på något annat sätt än genom 
fastighetsbildning. 

För villabebyggelsen i planområdet bedöms lämplighetskravet för nybildning av fastigheter 
vara uppfyllt. Fastighetsbildning kan ske efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.  

Vasallen Vaxholm Exploatering AB har ansökt hos lantmäteriet om fastighetsbildning för 
kvartersmark och allmän platsmark. Ytterligare fastighetsbildning kommer att bli nödvändig 
inom kvartersmark. Sådan ansökan sker på initiativ av fastighetsägare. Initiativ till ytterligare 
fastighetsbildning gällande allmän platsmark sker på initiativ av kommunen. 

I samband med fastighetsbildning inrättar lantmäteriet nödvändiga 
gemensamhetsanläggningar och servitut.  

I detaljplanen har det införts bestämmelser om minsta fastighetsstorlek för att begränsa 
antalet fastigheter. 
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Detaljplanen möjliggör bildandet av 21 villafastigheter och en fastighet med två skiften för 
Grenadjärsvillan. Grenadjärsvillans fastighet regleras med fastighetsindelningsbestämmelser 
och bestämmelsen om att områden med användning BC1K ska omfatta en fastighet. 

Fastigheterna styckas av från den större fastigheten Rindö 3:382. Fastighetsbildning ska ske i 
huvudsak enligt illustration nr. 2 på plankartan. Bestämmelsen om att fastighetsbildningen ska 
vara klar innan bygglov söks har lagts till för att underlätta bygglovshandläggarnas arbete med 
bedömning om bygglovet följer planbestämmelserna. 

Storleken på villafastigheterna varierar mellan ca. 625 m2 och ca. 950 m2. Grenadjärsvillans 
fastighet är totalt ca. 2250 m2. 

Detaljplanen innehåller park- och naturområden med kommunalt huvudmannaskap samt 
möjliggör anläggandet av en ny väg mellan Rindövägen och Byviksvägen. Samtliga 
markområden för dessa ändamål överförs genom fastighetsreglering från fastigheten Rindö 
3:382 till kommunens fastighet Rindö 3:1 i samband med att detaljplanen genomförs. 

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter 
Gemensamhetsanläggning förutsätts inrättas för kvartersväg, inklusive svackdiken genom 
bestämmelsen g - Markreservat för gemensamhetsanläggning.  

Bildandet av gemensamhetsanläggningarna och eventuell samfällighetsförening för 
anläggningarnas drift sker på initiativ av exploatören/fastighetsägare. 

E.ON Elnät Stockholm AB har ledningsrätt, 0187-13/14.1, för starkström inom Rindö 3:382 och 
Rindö 3:1 från 2013. Även fastigheter utanför planområdet belastas av ledningsrätten. 

Ledningsrätt till förmån för Vaxholmsvatten AB inom planområdet kan krävas för att 
säkerställa rätten för ledningar och bekostas av exploatören. Även ledningsrätt för 
elledningar, teleledningar och optonät kan bli aktuellt. Bestämmelsen u - Markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar säkerställer möjligheterna till ledningsrätt inom 
kvartersvägen. 

Ledningsrätterna för anslutningsvägen ska i första hand vara kvar. Eventuell flytt ombesörjs 
och bekostas av exploatören om inget annat föreskrivs i avtal eller lagstiftning. Flytt ska ske i 
samråd med ledningsägaren.  

Ekonomiska frågor 

Intäkter – kostnader  
Fördelning av kostnaderna för planens genomförande regleras i exploateringsavtal mellan 
Vaxholms stad och exploatören. Exploatören bekostar samtliga åtgärder för genomförandet 
inom planområdet samt sådana åtgärder som är nödvändiga för planens genomförande som 
ligger utanför planområdet.  

Exploatören bekostar även sådant som inte framgår av exploateringsavtalet; exempelvis 
eventuell flytt av befintliga ledningar inom kvartersmark.  
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Avgifter och taxor 

Vatten och avlopp 
Utbyggandet av och kostnaderna för kommunal VA-anläggning regleras i avtal mellan 
exploatören och Roslagsvatten AB. 

Bygglov, bygganmälan och planavgift 
För bygglov och bygganmälan erläggs avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet i 
de delar planavgift inte har reglerats i planavtal.  

Lantmäteriförrättning 
För åtgärder som utförs av fastighetsbildningsmyndighet såsom avstyckning, 
fastighetsreglering, anläggningsåtgärd och ledningsrättsförrättning erläggs avgift enligt 
lantmäteritaxan. Utöver taxan kan förrättningarna medföra beslut om ersättning mellan 
respektive markägare samt mellan markägare och ledningsägare.  

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar  
Nedan förtecknas utredningar som tagits fram i samband med detaljplanen för östra delen av 
Rindö hamn (Dp 394) samt för den aktuella detaljplanen. Utredningarna har i viss mån 
bedömts aktuella för det aktuella planarbetet. 
 

• PM bullerberäkning Rindö hamn, WSP Samhällsbyggnad, 2011-03-15. 
• Bullerberäkning östra Rindö, komplettering, WSP Samhällsbyggnad, 2011-08-19. Se 

även under rubriken Buller från väg och färjeläge.  
• Riskanalys, Brandskyddslaget, mars 2011. Se även under rubriken Transporter med 

farligt gods. 
• Riskanalys för väg 274 genom Vaxholm - avseende transporter med farligt gods, 

november 2012.  
• Dagvattenutredning, WSP Samhällsbyggnad, 2011-04-19. 
• Förorenad mark, Miljöteknisk markundersökning vid Amf 1, Geosigma AB, augusti 

2005. 
• Dagvattenutredning för delområde A1 och A4 i Rindö hamn, Geosigma 2018-09-28. 
• Geotekniskt utlåtande, Multi Ethnic Consulting (MEC), 2019-01-25. 
• Trafikutredning, ny anslutningsväg på Rindö, ÅF, 2019-04-12. 
• Miljöteknisk markundersökning, MMU Grenadjären, Liljemark Consulting AB, 2019-

12-13. 

Tekniska anläggningar 

Vägar 
Inom planområdet föreslås tillfart till bostadsområdet ske ifrån Grenadjärsvägen. 
Utfartsförbud redovisas från bostadsområdet mot Rindövägen. Vägslingan inom området 
planläggs som kvartersmark. 
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Den föreslagna vägdragningen mellan Rindövägen och Byviksvägen är i plankartan betecknad 
som GATA vilket innebär lokalgata. I den intilliggande gällande planen, Dp 394, är 
beteckningen på kartan för området LOKALGATA. Benämningarna på kartorna skiljer sig åt 
men innebörden är densamma. Vägen kommer att påverka trafiken i korsningen mellan 
Byviksvägen och väg 274, vilken ligger utanför planområdet. De trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder som krävs på väg 274 kommer att vidtas i samverkan med Trafikverket när den nya 
anslutningsvägen byggs.  

Vatten och avlopp 
Roslagsvatten AB ansvarar för utbyggnad av det allmänna VA-nätet, medan exploatören 
ansvarar för utbyggnad av VA-anläggning inom respektive fastighet. Förbindelsepunkter 
upprättas vid fastighetsgräns. Exploatören ansvarar för att upprätta avtal med Roslagsvatten 
AB för utbyggnad och finansiering av VA-anläggningen. VA-nätet ska dimensioneras för 
konventionellt brandpostsystem. 

Dagvatten 
Exploatören ansvarar för att inom planområdet bygga ut och bekosta dagvattenanläggningar i 
enlighet med dagvattenutredningen.  

Kommunen ansvarar för dagvattenanläggningarnas funktion och skötsel inom allmän plats 
med kommunalt huvudmannaskap.  

För respektive väg ansvarar väghållaren för dagvatten från vägen och dess 
dagvattenanläggningar samt dagvattenanläggning för snöhantering. Utförd 
dagvattenutredning visar att det dimensionerade flödet kommer att öka från planområdet. I 
enlighet med gällande dagvattenpolicy förespråkas det att dagvatten omhändertas lokalt, 
dagvattenhanteringen ska hanteras genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 
Respektive fastighetsägare ansvarar för omhändertagande av dagvatten inom egna 
fastigheten. Dagvattnet kommer att översilas inom tomtmarken via utkastare. Eventuellt 
överskottsvatten samlas upp i svackdiken längs med gatan inom bostadsområdet. 
Höjdsättningen inom planområdet ska beaktas så att vatten kan avrinna längs med svackdiken 
fram till naturmarken på båda sidor om Grenadjärsvillan där det tillåts översilas över 
naturmarken.  

Elektronisk kommunikation 
Bebyggelsen inom planområdet ska förses med fast nät för elektronisk kommunikation. 
Exploatören ansvarar för att lägga ner fiberkabel, alternativt tomrör för bredbandskabel, i 
samband med övriga schaktningsarbeten.  

Skydd mot olyckor 

Trafik och farligt gods 
Närmsta led för farligt gods, väg 274, ligger belägen ca 350 m ifrån det föreslagna 
bostadsområdet och bedöms därför inte utgöra en förhöjd säkerhetsrisk. Anordnat skydd 
emot olyckor ifrån väg 274 bedöms inte vara nödvändiga. 
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Geoteknik 
Trots att området, enligt den översiktliga bedömning har karaktären relativt låg eller måttlig 
risk ur ett bergtekniskt perspektiv, finns det vissa åtgärder som bör vidtas vid genomförandet. 
Den generella bedömningen efter besiktningen är att sprickbildning är av mindre risk vid ytliga 
bergsschakter. 

Samtliga områden nedanför slänter ska enligt det geotekniska utlåtandet spärras av i samband 
med sprängning inom exploateringsområdet. Söderut skall avspärrningen sträcka sig till 
strandkanten och övergången mot vatten för att undvika eventuell landstigning. Norrut skall 
slänterna som vetter mot Rindövägen åt nordväst samt Grenadjärsvägen mot nordost säkras 
på motsvarande sätt.  

Besiktning av riskområden skall utföras före och direkt efter sprängning, speciellt innan 
avspärrningar kan hävas. Detta skall ingå i kontrollprogram för att få en mer detaljerad 
bedömning av risken för sten och block som löper risk att falla ned från slänterna behövs en 
mer detaljerad undersökning som innefattar sprickorientering. Därefter kan en bedömning 
göras om eventuella behov av bergsäkring med bultning eller annan lämplig metod.  

Det rekommenderas att jordlagerdjup till berg och jordart undersöks för att få en bättre bild 
av förekommande jorddjup samt bergprofil uppe på platån samt i slänter.  

Markradonundersökningar bör utföras inom varje fastighet inför ansökan om bygglov, för att 
säkerställa att radonskyddat byggsätt krävs eller om högre krav måste ställas. 

Administrativa frågor 

Bygglovsplikt  
Då området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården föreslås utökad lovplikt för 
komplementbostadshus eller komplementbyggnad, tillbyggnad, friggebod inom prickmark, att 
bygga två takkupor samt att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. 

Marklov krävs för fällning av träd med en stamomkrets över 1,0 m på en höjd av 1,3 m över 
mark inom kvartersmark och för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet. 

 
 
 
 

  

Kristina Henschen 

Planchef 

 Isabelle Eriksson 

Planhandläggare 
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BAKGRUND

KV. GRENADJÄREN, RINDÖ 3:382 VAXHOLM 

Den aktuella fas  gheten Rindö 3:382 i Vaxholm ligger inom det 
gamla regementsområdet på Rindö och inom “riksintresse för 
kulturmiljön”. Bebyggelsen på planområdet består av en 
regementschefsvilla, Grenadjärsvillan och dess omgivande park och 
skog som togs i bruk 1906–1907. Grenadjärsvillan användes senare 
under en större del av 1900-talet som offi  cersmäss för regementet.

Det detaljplaneförslag som tagits fram av Vaxholms stad möjliggör för 
ny villabebyggelse på området kring Grenadjärsvillan samt en anslut-
ningsväg i det norra planområdet. Vid planarbetet med ny bebyggelse 
har stor vikt lagts vid inpassning i det historiska regementsområdet 
och i naturen.

I projektet ingår en restaurering av huvudbyggnaden Grenadjärsvillan, 
som utgör en vik  g komponent för områdets kulturmiljö. En entré  ll 
området ska skapas som understryker Grenadjärsvillans signaturvärde 
för hela Rindö hamn.

2

GRENADJÄRSVILLAN

RINDÖ HAMN OCH 
REGEMENTSOMRÅDE

PLANOMRÅDE INOM 
FASTIGHET RINDÖ 3:382, VAXHOLM

NY ANSLUTNINGSVÄG
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INLEDNING

SYFTE

Gestaltningsprogrammet har tagits fram i sy  e a   tydliggöra 
detaljplanen i text och illustra  oner. I programmet framgår vilka 
principer som ska  llämpas vid genomförandet av nybyggnad samt 
bevarande och ombyggnad av befi ntlig bebyggelse.

FUNKTION

Dokumentet är e   hjälpmedel och underlag för styrning av den y  re 
miljöns u  ormning. Kommunens och byggherrens gemensamma 
inten  oner redovisas i gestaltningsprogrammet, de  a för a   
säkerställa a   en god helhetsu  ormning uppnås vid genomförandet. 
Gestaltningsprogrammet ska utgöra e   stöd vid detaljplanering, 
bygglovshantering och projektering.

STATUS OCH PROCESS

Gestaltningsprogrammet är en bilaga  ll detaljplanen för Rindö hamn 
etapp 3, Grenadjären. Programmet ingår i beslutsgrunden för 
antagandet av detaljplanen. Programmet har tagits fram av Vasallen 
Vaxholm Exploatering AB och Projektutveckling Tornstaden i 
samverkan med Vaxholm stad och Kanozi Arkitekter
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ANALYS OCH IDÉ 

KARAKTÄRSDRAG ATT BEVARA OCH FÖRSTÄRKA

Området är idag en delvis vårdad och gallrad blandskog med en 
trädgårds- och park del närmast Grenadjärsvillan och från villan ned 
mot va  net. Man kan tydligt urskilja a   Grenadjärsvillan i dess 
ursprungliga egenskap av bostad för regementschefen varit rela  vt 
avskild och privat från det övriga regementsområdet. I den västra 
delen av området fi nns berg i dagen och naturen är där av något mer 
karg skärgårdsnatur. Runt Grenadjärsvillan och även upp mot
 Rindövägen i norr fi nns vissa ekar som ger karaktär åt området.

Villan i na  onalroman  sk s  l uppfördes mellan 1906–1907. Villans 
placering var väl vald, på behörigt avstånd från regementets kaserner 
och med långa utblickar ner mot södra Oxdjupet och farleden.

Kring villan anlades på den södra sidan en parkliknande trädgård med 
terrassering ner mot sjön. Villans och parkens inpassning i naturen 
ger e   starkt karaktärsdrag för området. Den karga naturmarken med 
stenhällar, klippor och nordiska växter som tallskog var vik  ga 
komponenter i en na  onalroman  sk landskapsgestaltning och 
inkorporerades i parken. Genom varsamt inplacerade stentrappor och 
terrassering ingriper det byggda med naturen.

Grenadjärsvillans norra sida och huvudentré

Naturmark och s  gar i området

4

Naturmark och s  gar i området

Befi ntlig badbrygga
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ANALYS OCH IDÉ

ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉ:

• Grenadjärsvillans dignitet ska understrykas och ny bebyggelse anpassas 
e  er dess läge, form och status.

Grenadjärsvillans historiska funk  on och dis  nkta egna placering med e   
respektavstånd från omgivningen har beaktats i framtagandet av 
detaljplanen. Dels genom detaljplanens indelning med en större tomt 
bevarad runt villan och dels genom bevarandet av de terrasserade 
avsatserna ned mot va  net samt en förgård med rundkörning på den norra 
sidan av villan. 

Den nya bebyggelsen ska ta plats och form i terrängen kring 
Grenadjärsvillan i väster, norr och öster på e   sådant vis a   det tydliggörs 
a   den  llkommit som e   ny   och naturligt inslag i utvecklingen av området 
från e    digare militärt område  ll e   kulturhistoriskt intressant 
bostadsområde. 

Grenadjärsvillan restaureras på sådant vis a   dess ursprungliga karaktär 
förstärks och ly  s fram, bland annat genom återställande av 
originalfönstersä  ningen på verandan mot va  net samt den originalkulör 
som villan hade när den byggdes (gulvit kulör enligt NCS-skalan Y20R. 
Nyans: svarthet över NCS1000 (10-20). Kulörthet/intensitet mellan 20-40). 
Den byggrä   för komplementbyggnad  ll Grenadjärsvillan, som  llskapas i 
planen, ska användas på sådant vis a   u  ormningen av komplementbygg-
naden ger en förstärkning av Grenadjärsvillans gestaltning i området och 
tydligt särskiljs i arkitektur och materialval från de nya bostadshusen och 
dess komplementbyggnader, i kvarteret.

• Ny bebyggelsestruktur och gestaltning ska upplevas sammanhållen  ll 
plan, material och kulör för a   ge fokus åt Grenadjärsvillan.

De nya bostadshusen ska ges sådan arkitektur a   det tydligt framgår a   det 
är nya hus. Genom a   u  öras med fasader i trä i mörka dova kulörer och 
mörka ej refl ekterande tak, ska de underordna sig Grenadjärsvillan både i 
storlek och u  ryck. Varia  on och nyansrikedom skapas genom 
terränganpassning samt av material, kulör och form.

• Karaktären av naturmark bevaras

Byggnaders möte med mark och terrängformer spelar en central roll för hur 
området kommer a   upplevas. E   bevuxet område med hus, parkeringar 
och andra funk  oner väl inpassade i terrängen ska e  ersträvas. 
De nya husen ska upplevas som a   de står i en trädgårds- och skogspark. 

Större ekar och tallar sparas i möjligaste mån, gärna nära de nya 
byggnaderna för a   skapa e   spännande möte mellan ny arkitektur och 
gamla uppvuxna träd, samt för a   så långt det är möjligt behålla känslan av 
den omgivande skogen runt Grenadjärsvillan. Där inte träd går a   spara på 
nya tomter så kan arkitekturen och u  ormningen med träfasader för de nya 
husen ändå bidra  ll a   bibehålla den känsla av skärgårdsnatur som idag 
fi nns i delar av området.

Skogsområdet inom naturmark behålls. För ökad genomsiktlighet och 
utblickar hålls buskskiktet röjt. 

• Förutsä  ningar för allmänhetens  llgång i området värnas

Entrén in  ll Kv. Grenadjären och vägen fram  ll Grenadjärsvillan kan med 
fördel u  ormas så a   villans magnifi ka status framhävs och förstärks, men 
utan a   kvarteret för den skull upplevs som slutet och exkluderande. Väl 
avvägda grindstolpar och anlagda häckar på ömse sidor av vägen som leder 
in i kvarteret från Grenadjärsvägen, kan vara a   sä   a   ordna de  a.

Naturs  gar, passager och utblickar i området bevaras så långt möjligt.

• Siktstråk och utblickar mot va  net ska värnas dock ej på bekostnad av 
träd.

5 297

Anna.Westergarden
Textruta
Ny bebyggelse ska dock anpassas till den befintliga kulturmiljön och inspireras av Grenadjärsvillans stilelement i syfte att öka intrycket av harmoni och samspel i området.



KV. GRENADJÄREN, RINDÖ HAMN - GESTALTNINGSPROGRAM 2020-02-21

ANALYS OCH IDÉ

GRENADJÄRSVILLAN I NYTT SAMMANHANG

Det nya planförslaget möjliggör e   småskaligt villaområde, där byggnaderna 
placeras kring Grenadjärsvillan. Framförallt grupperar sig den nya bebyggelsen 
norr om villan, samt på dess östra och västra sida. Grenadjärsvillan inordnas i en 
ny struktur och kommer enligt förslaget a   ligga mi   i den södra 
bebyggelselinjen. För a   behålla villans status och solitära ställning friläggs 
in  lliggande mark och nya byggrä  er placeras på avstånd och underordnas i 
nockhöjd.

Den ursprungliga huvudangöringen  ll Grenadjärsvillan var från Grenadjärsvä-
gen, vilken behålls som huvudentré  ll området. Denna infart byggs ut vidare 
i en slinga runt området som betjänar den nya bebyggelsen. Bebyggelse längs 
med uppfarten från Grenadjärsvägen placeras så a   det skapas siktlinjer upp 
mot Grenadjärsvillan. Denna uppfart kan med fördel formges som en allé med 
 dstypiska element och belysning  llhörande Grenadjärsvillans karaktär. Den 

befi ntliga passagen från Rindövägen behålls fortsa   som e   grönt stråk och 
passage genom området. Den ursprungliga grinden behålls och restaureras. 

Naturmark sparas inom strandskyddsområdet i söder och längs klippkanten i 
väster om villan. De  a innebär a   stora delar av villans park ner mot va  net 
bevaras. Dessa terrasseringar och trappor restaureras vid behov. Trädgårdens 
grönska ska tas  llvara på och skötas, ny växtlighet bör spegla det nordiska 
klimatets växter. Naturmark sparas även i direkt anslutning  ll villan i en slinga 
runt fas  gheten. De  a för a   både ge villan utrymme och en dignitet, samt för 
a   bevara träd och gröna passager i området. Naturmark sparas även i öst och 
nordost mot stora Grenadjärsvägen.

Byggnadens material är en grund av granit med putsade fasader. Norra entrén 
har en kalkstensportal. Takkuporna med volu  ormade sidor har putsad 
dekorgavel. Taket har enkupigt lertegel samt svartmålade plåtdetaljer. På taket 
fi nns även fyra små takkupor med halvmånefönster. Viss förändring har ske   
med  den och en del icke för  den typiska detaljer har lagts  ll.

Den föreslagna nya verksamheten är bostäder, kontor, restaurang, café, bageri, 
hotell mm. Förslag på ombyggnad och renovering av villan inkluderar: ny balkong 
över köksentrén, ny entré från verandan samt återställande av fönster  ll 
originaltyp. Vid ombyggnad och renovering ska villans  dstypiska utseende och 
parkmiljö med terrassering bevaras enl. an  kvarisk utredning. Den gula 
fasadfärgen kan återställas mot en ljusare vit likt originalkulören.  
Vid ombyggnad ska originaldetaljerna i entrén och trapphuset bevaras. Den nya 
komplementbyggnaden inom Grenadjärsvillans fas  ghetsmark ska genom sin 
gestaltning  llhöra och förstärka Grenadjärsvillans  dstypiska u  ryck och ska 
formges i samråd med an  kvarie.

Grenadjärsvillan idag från sydost med ersa  a fönster 
på verandan och gul kulör.

Förslag: Fasad söder med ny balkong över västra “köksentrén”, ny entré från verandan samt återställande av fönster  ll original typ. 
(Skala 1:100, A3)

6

Grenadjärsvillan från sydväst med originaldetaljer och 
ursprunglig vit kulör.
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Förslaget på markanvändning i området utgörs av småhus med 
komplementbyggnader samt den befi ntliga Grenadjärsvillan. 

BOSTÄDER: 
21 st. småhus i 2 plan. Alterna  vt 1 plan plus suterrängvåning

• Fas  ghetsstorlek (tomtarea): ca 750-800m2

• Byggnadsarea småhus: 120-150m2 . Ca. 1/6 av tomtarea
Småhus inkl. komplementbyggnad ca. 1/5 av tomtarea

• Byggnadsarea komplement byggnad: max 30m2.
Komplementhus min 2 meter från fas  ghetsgräns. 
Ej sammanbyggda komplementhus förutom undantag in  ll Grenadjärsvillan. 

GRENADJÄRSVILLAN: 
Bostadsrä  sförening med 4–6 st. lägenheter alterna  vt verksamheter.

• Fas  ghetsstorlek (tomtarea): ca 2330m2

• Byggnadsarea: 280m2  (1/8 Av tomtarea
• Byggnadsarea komplementbyggnad: 60m2.

ANSLUTNINGSVÄG

En ny anslutningsväg för den västra delen av Rindö hamn ingår i planområdet 
och ska anläggas från korsningen Grenadjärsvägen och Rindövägen. 
Se planområde på s. 2.
Anslutningsvägen ska gestaltas som en enkel gata utan särskild utsmyckning men 
genom sin bredd och sin sträckning som närmsta väg från västra delen av Rindö 
hamn upp  ll länsväg 274 ändå bli huvudväg  ll och från den aktuella delen av 
området. In  ll vägen kommer en ny GC-bana a   anläggas och 
belysningsarmaturer för vägen och GC-banan ska vara av samma modell som i 
övriga Rindö hamnområdet, dvs Stockholmslyktan.

SOLGROTTOR

Solgro  orna vid stranden som fi nns kvar i varierande u  ormning och skick i 
planområdet har bedömts vara kulturhistoriskt vik  ga. Solgro  orna bör bevaras 
och ska  llgängliggöras för allmänt ny  jande. Samtliga bevarade solgro  or ska 
renoveras och säkras från risk för skador. Någon eller några solgro  or som inte 
skäligen kan restaureras  ll e   säkert skick kan behöva rivas. De ska rensas från 
material av privat karaktär såsom plastmöbler, grillar och lösa dekora  oner. 
Bevarade solgro  or ska möbleras med möbler av off entlig karaktär och omfa  as 
av allemansrä  en.

ASFALTERAD VÄG

GRUSAD VÄG, VÄGKANT

TOMTMARK

PARK

NATURMARK 

TVÅPLANSVILLOR 
ALT. 1 PLAN PLUS SUTERRÄNGVÅNING

ENPLANSVILLA

KOMPLEMENTBYGGNAD

MARKANVÄNDNING

8

Gatusek  on A-A se sid. 11
GRENADJÄRSVÄGEN

RI
ND
ÖV
ÄG
EN

A

A

Typsek  on för anslutningsväg 
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SIKTLINJER
GRENADJÄRSVILLAN

GRENADJÄRSVÄGEN

RI
ND
ÖV
ÄG
EN

BADBRYGGA

INPLACERING

Ny bebyggelse, tomtmark och infrastruktur ska anpassas i så hög grad som 
möjligt  ll den befi ntliga naturmarken och Grenadjärsvillan. Stor vikt ska läggas 
på inplacering av byggnader i terrängen. En anpassad placering och form i 
samklang med befi ntlig vegeta  on och topografi n e  ersträvas för a   u  rycka 
och gestalta det platsspecifi ka och sammanhanget i naturen. Byggrä  erna har 
placerats så a   vyer och siktlinjer i området behålls så långt som möjligt. 
Dock ej på bekostnad av träd.

Byggnader placeras min. 4.5m från tomtgräns. 
Samtliga nya byggnader anpassas e  er Grenadjärsvillan, genom nockhöjd och 
avstånd. Komplementbyggnader placeras min. 2m från tomtgräns.

GESTALTNINGSPRINCIPER

Byggrä  erna placeras så a   vyer och siktlinjer i området behålls vilket ger Grenadjärsvillan dignitet.
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Gröna passager, naturs  gar och speciellt bevarandevärda träd. 
Träd ska bevaras även på ny tomtmark i möjligaste mån.

10

GRÖNSTRUKTUR

Naturmark bevaras av två skäl. Det ena är u  från biologisk mångfald och 
ekossystemtjänster t.ex. värdefulla träd. Det andra är u  från rekrea  on och 
 llgänglighet för boenden och besökare t.ex. passager och utblickar i området. 

Strandpromenaden ska u  ormas med hänsyn  ll en naturlig strandlinje med 
biologisk mångfald och inslag av rekrea  va miljöer som bad, brygga, solgro  or. 
Bevarade solgro  or ska skötas och avpriva  seras. 

Strandpromenaden ska vara e   naturligt inslag på naturmark och utgöras 
av endast fl isbeläggning utan belysning. Viloplatser med papperskorgar och 
bänkar anordnas i närheten av bryggan och med lämpligt mellanrum längs 
strandpromenaden. Strandpromenaden fylls på med fl ismaterial på vid behov.

Exempel på strandpromenad med fl is En av många solgro  or utmed stranden. Dessa är ovanliga u  ryck för 
frilu  slivet i anslutning  ll regementet. De har e   högt kulturhistoriskt värde.
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GRENADJÄRSVILLAN

GRENADJÄRSVÄGEN
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BEVARANDEVÄRDA TRÄD 

PARK

BADBRYGGA

GÅNGSTIGAR

GESTALTNINGSPRINCIPER
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GESTALTNINGSPRINCIPER

GATUUTFORMNING 

En gatubild med karaktär av friliggande hus i grönska ska e  ersträvas. Vägen 
genom Grenadjärsvillans tomt blir fortsa   en grusad väg. 3,5m bred i två delar 
runt en parkrondell. Övriga vägområde är 9m, med körbana samt svackdike på 
bägge sidor. Markbeläggningen består av en asfalterad körbana samt svackdike 
i gräs.

SOPHANTERING

I planen ingår sopservice för varje fas  ghet. Sopbilars svängradie och 
framkomlighet ska stämma överens enligt körspårsanalys.

Exempel på en gatumiljö integrerad i naturen och byggnader 
placerade indragna på tomten

Skala: 1:400 (A3)
Må   angivit i meter

11
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KULÖR OCH MATERIAL

Ny bebyggelse bör hållas samman i materialval och e   kulörspann för a   ge 
e   enhetligt u  ryck som tydliggör vad som är gammalt respek  ve ny    llagt 
i området.  De  a för a   framhäva Grenadjärsvillan som landmärke och dess 
solitära ställning. Ny bebyggelse ska ha en mörkare kulör än Grenadjärsvillans 
ljusa putsade fasad som låter det nya införlivas mjukare i omgivningen. 
Kulörföreskri  : Nyans; svarthet över NCS4500 (45–85), Kulörthet(/intensitet) 
under 30(05–30). Kulörer i brun, grön, grå, toner. De  a spann ger stor valfrihet 
i färgnyans men begränsar  ll mörka, dova kulörer. Taken ska vara mörka i grå, 
svarta eller bruna kulörer och inte refl ekterande, de ska skilja sig från 
Grenadjärsvillans röda tegel.

Materialval på ny bebyggelse ska bidra  ll områdets karaktär upplevs som 
väl inpassat i naturen. Fasadmaterial som trä, kompositskivor, plåt. Inslag av 
naturmaterial som t. ex. sten och trä i detaljer som skärmtak och soldäck.
Som eventuella avgränsningar mellan de olika fas  gheterna bör växter eller 
genomsiktliga staket eller plank användas, inte täta plank eller staket. 

GESTALTNINGS PRINCIPER

12

Tak får vara mörkt grå, svart eller bruna och ej refl ekterande.

Mörka och dova kulörer i gråa, bruna och gröna nyanser.
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Anna.Westergarden
Textruta
svarta eller bruna kulörer och ska skilja sig från Grenadjärsvillans röda tegel. Planbestämmelsen anger att byggnadsdelar och installationer på tak ska vara väl integrerade i takets gestaltning eller utformas som en del av byggnadens arkitektur.Materialval på ny bebyggelse ska bidra till områdets karaktär upplevs som väl inpassat i naturen. Fasadmaterial som trä, kompositskivor, plåt. Inslag av naturmaterial som t. ex. sten och trä i detaljer som skärmtak och soldäck. Som eventuella avgränsningar mellan de olika fastigheterna bör växter eller genomsiktliga staket eller plank användas, inte täta plank eller staket.

Anna.Westergarden
Textruta
Exempel på mörka och dova kulörer i gråa, bruna och gröna fasadnyanser.

Anna.Westergarden
Textruta
Exempel på tillåten takkulör. Taken får enligt detaljplanen vara mörkt grå, svart eller bruna.
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VOLYM

Volymerna ska tydligt visa och särskilja sig från Grenadjärsvillan, gärna med e   
modernt utryck. Taku  ormning hämtar upp och speglar det befi ntliga 
formspråket i närområdet. Tillåtet är sadeltak, där takvinklarna får vara mellan 
20–30 grader. Takvinklarna förhåller sig  ll Grenadjärsvillans mansardtak med 
vinklar på 60 och 25grader. 

KOMPLEMENTBYGGNADER OCH TILLHÖRANDE DESIGNELEMENT

Komplementbyggnader u  ormas med fasader i naturmaterial och kulör som 
anpassas  ll den nya bebyggelsen. Taku  ormning med fl acka tak alterna  vt 
pulpe  ak. 

Spaljéer, staket, plank, skärmtak och murar bör u  ormas med materialval och 
kulör som anpassas  ll den närmast  llhörande bebyggelsen. Med material som 
t. ex. vegeta  onsbeklädd betong, sten, trä, vegeta  onsdetaljer och 
metallsmide. Avgränsning av tomter ska om möjligt ske med vegeta  on och inte 
med staket och plank.

Exempel på tvåplansvilla med sadeltak i ca 30 grader samt komplementbyggnad med pulpe  ak

Komplementbyggnad med naturmaterial som trä och vegeta  onstak.

GESTALTNINGS PRINCIPER
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Exempel på komplementbyggnad med naturmaterial som trä och vegetationstak. 
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TERRÄNGANPASSNING

Större schakter, sprängning och u  yllnader bör undvikas i möjligaste mån. 
Gruppvisa lägre häckplanteringar vid fasaderna kan vara e   sä   a   får 
bebyggelsekropparna a   landa i terrängen. Eller a   låta den befi ntliga 
terrängen användas som en integrerad del av designen, t.ex. inbyggda och 
synliga bergknallar i terrasser. 

Kra  iga avgränsningar runt fas  gheterna såsom plank och staket bör undvikas 
för a   behålla en öppenhet och karaktären av den glesa tallskogen. 
Låga planteringar som följer terrängen kan vara e   sä   a   skapa en ombonad 
närmiljö.

Parkeringar smygs in i terrängen och delas upp i mindre enheter. Kra  iga 
skärningar och fyllnader ska undvikas.

SLÄNTER OCH MURAR

Terränganpassningen kan u  ormas med både mjuka slänter samt genom 
terrassering med stödmurar. Maximal höjd på stödmurar är 1.2m. Terrassering 
av marken med fl era murar bör undvikas i möjligaste mån.
Murar bör harmonisera med den befi ntliga terrängen.

Vid schakt för vägar ska slänter u  ormas så naturligt som möjligt med mjuka 
vegeta  onsbevuxna alt. grusade svackdiken.

DAGVATTEN

Öppet dagva  en föreslås avrinna  ll omgivande grönytor för infi ltra  on. 
Hantering av dagva  en behandlas närmare i detaljplanens dagva  enutredning, 
där det framgår a   dagva  en från byggnaders tak ska omhändertas inom den 
egna fas  gheten.

BELYSNING

All belysning i området ska u  öras så a   krav på trafi ksäkerhet och  llgänglighet 
 llgodoses. Den ska u  ormas så a   både körbana och omgivande mark lyses 

för en överblickbarhet och trafi ksäkerhet. Belysningen av gator ska gestaltas i 
harmoni med Grenadjärsvillans karaktär enligt en an  kvarisk utredning.

Mjuk slänt med grus

Terränganpassning, där plank och terrass är 
u  ormade med naturmaterial som trä

Exempel påerrassering genom stödmurar i klädd trä.

GESTALTNINGS PRINCIPER

14

Terränganpassning genom vegeta  ontsbeklädd slänt
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Exempel på terrassering genom stödmurar i klädd trä.
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Exempel på mjuk slänt med grus.

Anna.Westergarden
Textruta
Exempel på terränganpassning genom vegetationsbeklädd slänt.
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Ex. terränganpassning, där plank och terrass är utformade med naturmaterial som trä.
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Kommunstyrelsen 2022-02-03
Återremissyrkande ärende 5 och 6 gällande Dp. 408, Rindö hamn etapp 3

Kommunkationer

Tillskottet av bostäder på Rindö har inte gått hand i hand med en utbyggnad av kommunikationerna. 
Trots att man planerar drygt 500 nya bostäder i området så går bussarna bara var 30:e minut i 
rusningstrafik. Rindöborna blir beroende av egen bil vilket i sin tur ökar belastningen på färjetrafiken till 
en orimlig nivå, med långa köer och väntetider som följd. Antagandet av nya detaljplaner på Rindö 
behöver därför pausas tills dess att en långsiktig lösning på kommunikationerna mellan Rindö-Vaxön 
och Rindö-Värmdö är framtagen. Lösningen kan dels innebära en utbyggnad av färjetrafiken, dels en 
satsning på kollektivtrafiken så att den blir ett attraktivt alternativ till bilen ur ett hela-resan perspektiv.

Solgrottorna

I planbeskrivningen konstaterar kommunen att ”Solgrottorna har mycket högt kulturhistoriskt värde och 
kan sägas ingå som värdebärande delar i riksintresset för kulturmiljövården i form av 
försvarsanläggningar och uttryck för rekreationslivet i skärgården”. I gestaltningsprogrammet står vidare
att ”Solgrottorna bör bevaras och ska tillgängliggöras för allmänt nyttjande”. Wilund arkitekter & 
antikvarier har gått igenom alla solgrottor och betygsatt deras värde på en skala 1-4, där 4 är den mest 
skyddsvärda nivån. Inom Dp. 408 finns 12 solgrottor. 2 av dem ges värdenivå 4 och 7 st ges värdenivå 
3. I dokumentet ”Genomgång av solgrottornas kulturhistoriska värde och eventuell rivning av solgrottor
inom olika värdenivåer.” skriver Wilund arkitekter & antikvarier ”Vår undersökning visar därmed att
rivning av nivå 3 absolut inte är acceptabelt ur kulturhistorisk synpunkt.” Trots detta väljer kommunen
att i Dp. 408 endast skydda de 2 solgrottor med värdenivå 4.

Samråd och granskning

De flesta sakägare, boende med flera, som enligt plan- och bygglagen berörs av Dp. 408 har inte fått 
sina synpunkter på detaljplaneförslaget tillgodosedda. Hänsyn har inte tagits till synpunkter som 
inkommit under samråd och granskning. Detta stämmer dåligt överens med SER – samspel, 
engagemang och respekt.

Återremissyrkande

Vi yrkar därför på återremiss med följande motivering:

Innan beslut om nya detaljplaner på Rindö kan bli aktuella måste en ny trafikutredning genomföras och 
en plan för genomförande av rekommenderade åtgärder finnas på plats. Trafikutredningen ska titta på 
hur belastning på färjetrafiken, färjeköfiler och övriga vägnätet på Rindö påverkas av 
utbyggnadsplanerna samt vilka åtgärder som behöver genomföras på vägnät och kollektivtrafik för att 
nå acceptabla restider för boende på Rindö.

Nuvarande detaljplan skyddar endast solgrottor med värdenivå 4. I detaljplanen behöver skydd 
inarbetas även för solgrottor med värdenivå 3.

Lisbeth Hjalmarsson-Grunditz och Anna-Lena Nordén, för Waxholmspartiet – borgerligt alternativ

Sara Strandberg, för Vänsterpartiet i Vaxholm

Bil. 1 KS 2022-02-03/§§ 5-6
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Protokoll Kommunstyrelsen 
2022-02-03 

Änr KS 2020/93.556 
1 av 2 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 7 Vaxholms kajer - Beslut om konstruktion för Västerhamnen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Stenmuren i Västerhamnen rivs och ersätts med L-stöd som ett avsteg från 

gestaltningsprogrammet. 
2. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om andra mindre avsteg från gestaltningsprogrammet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 13 december 2021 tagit ett inriktningsbeslut gällande utformningen av 
Vaxholms kajer och att riva stenmuren är ett avsteg från detta beslut. 

Söderhamnen (vägen) har begränsad bärighet och nyttjandet begränsas till en lägre hastighet. Detta 
medför att projekt Vaxholms kajer behöver planeras om. Stenmuren riskerar att rasa och 
försiktighetsåtgärder, som ökar chansen men inte garanterar att muren klarar sig, medför att byggandet 
blir dyrare och tar längre tid. 

Stenmuren är inte skyddad men har enligt antikvarisk utredning ett kulturvärde. De föreslagna L-stöden 
går att gestalta på flera olika sätt. Beslut om utformning tas i samband med de samlade 
bygghandlingarna.  

Den del av stenmuren som står mot färjeläget berörs inte. 

Yrkanden 
Sara Strandberg (V) yrkar avslag på punkt 2 samt ett tillägg om att "Förvaltningen får i uppdrag att 
tillsammans med antikvarien ta fram olika förslag till gestaltning av kajen i Västerhamnen som anpassar 
sig till Vaxholms kulturmiljö."   

Anna-Lena Nordén (W) stöder yrkandet om avslag på punkt 2. 

Peter Lindqvist (-) stöder Sara Strandbergs (V) tilläggsyrkande. 

Fredrik Östman (C) yrkar bifall till punkt 1 samt tilläggsyrkar att punkt 2 ändras enligt nedan: 
”Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om andra mindre avsteg från gestaltningsprogrammet.” 

Peter Lindqvist (-), Anna-Lena Nordén (WP) samt Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) stöder yrkandet om 
bifall till punkt 1. 

Lars Lindgren (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), Johanna Olsson (M) samt Michael Baumgarten (L) 
stöder Fredrik Östmans (C) yrkanden. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att fyra förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden börjar med att fråga om kommunstyrelsen antar punkt 1 i planeringsutskottets 
beslutsförslag och finner bifall till detta. 

Ordföranden fortsätter med att ställa proposition på Fredrik Östmans (C) tilläggsyrkande mot Sara 
Strandbergs (V) avslagsyrkande på punkt 2 och finner bifall till ändringsyrkandet. 

Ordföranden konstaterar att Sara Strandbergs (V) tilläggsyrkande kvarstår och finner avslag på detta. 
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Protokoll 
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2 av 2 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Handlingar 
Protokollsutdrag PLU 2022-01-19/§ 2 
Tjänsteutlåtande 2021-01-10 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Robert Klingvall, sbf 

För kännedom: Anna Rhedin, sbf 
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott 
2022-01-19 

Änr KS 2020/93.556 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 2 Vaxholms kajer - Beslut om konstruktion för Västerhamnen 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

1. Stenmuren i Västerhamnen rivs och ersätts med L-stöd som ett avsteg från 
gestaltningsprogrammet. 

2. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om andra avsteg från gestaltningsprogrammet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 13 december 2021 tagit ett inriktningsbeslut gällande utformningen av 
Vaxholms kajer och att riva stenmuren är ett avsteg från detta beslut. 

Söderhamnen (vägen) har begränsad bärighet och nyttjandet begränsas till en lägre hastighet. Detta 
medför att projekt Vaxholms kajer behöver planeras om. Stenmuren riskerar att rasa och 
försiktighetsåtgärder, som ökar chansen men inte garanterar att muren klarar sig, medför att byggandet 
blir dyrare och tar längre tid. 

Stenmuren är inte skyddad men har enligt antikvarisk utredning ett kulturvärde. De föreslagna L-stöden 
går att gestalta på flera olika sätt. Beslut om utformning tas i samband med de samlade 
bygghandlingarna.  

Den del av stenmuren som står mot färjeläget berörs inte. 

Yrkanden 
Sara Strandberg (V) yrkar avslag på punkt 2 i förvaltningens beslutsförslag. 

Lars Lindgren (M) och Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att två yrkanden föreligger. 

Ordföranden börjar med att fråga planeringsutskottet om punkt 1 i förvaltningens beslutsförslag 
godkänns och finner bifall till detta. 

Ordföranden konstaterar att bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet gällande punkt 2 i förvaltningens 
beslutsförslag kvarstår.  

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2021-01-10 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Robert Klingvall, sbf 

För kännedom: Anna Rhedin, sbf 
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Vaxholms kajer - Beslut om konstruktion för Västerhamnen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår Kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige att 
besluta  

1. Stenmuren i Västerhamnen rivs och ersätts med L-stöd som ett avsteg från 
gestaltningsprogrammet. 

2. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om andra avsteg från gestaltningsprogrammet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 13 december 2021 tagit ett inriktningsbeslut gällande utformningen av 
Vaxholms kajer och att riva stenmuren är ett avsteg från detta beslut. 

Söderhamnen (vägen) har begränsad bärighet och nyttjandet begränsas till en lägre hastighet. Detta 
medför att projekt Vaxholms kajer behöver planeras om. Stenmuren riskerar att rasa och 
försiktighetsåtgärder, som ökar chansen men inte garanterar att muren klarar sig, medför att byggandet 
blir dyrare och tar längre tid. 

Stenmuren är inte skyddad men har enligt antikvarisk utredning ett kulturvärde. De föreslagna L-stöden 
går att gestalta på flera olika sätt. Beslut om utformning tas i samband med de samlade 
bygghandlingarna.  

Den del av stenmuren som står mot färjeläget berörs inte. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 13 december 2021 tagit ett inriktningsbeslut gällande utformningen av 
Vaxholms kajer som förvaltningen ska försöka efterlikna i projekteringen. 

Att riva stenmuren är ett större avsteg från detta inriktningsbeslut och därför är det motiverat att detta 
avsteg föregås av ett enskilt beslut om ändrade förutsättningar i projekteringen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Robert Klingvall 
Gatuingenjör 
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Ärendebeskrivning 
Söderhamnen (vägen) har varit avstängd av säkerhetsskäl. Vägen är öppnad med hjälp av tillfälliga 
åtgärder men vissa risker finns kvar. Den största risken är att vägen behöver stängas igen samt att 
stenmuren kan rasa. Konsekvenser är bland annat att det inte går att köra byggtrafik på Söderhamnen. 

Detta medför att projekt Vaxholms kajer behöver planeras om och detta beslut är i linje med den nya 
planeringen som utöver ändring av konstruktion också innebär att renoveringen av Vaxholms kajer 
kommer att starta i Västerhamnen istället för Österhamnen som är den nuvarande planen. 

Detta beslut omfattar endast den del av stenmuren som vetter mot Söderhamnen (vägen). Den delen av 
stenmuren som står mot färjeläget berörs inte. 

Bedömning 
Stenmuren står på ett lager av lera som är upp till fyra meter djup. Detta innebär att muren riskerar att 
rasa under byggnationen. Det går att bygga med försiktighetsåtgärder, som ökar chansen men inte 
garanterar att muren klarar sig, vilka innebär att genomförandet blir dyrare och tar längre tid än den 
planering som finns. 

Stenmuren är inte skyddad men har enligt antikvarisk utredning ett kulturvärde vilket är ytterligare ett 
skäl till att det är motiverat att ta ett särskilt beslut om konstruktionen ska ändras. 

De föreslagna L-stöden går att gestalta på flera olika sätt. Beslut om dess utformning tas i samband med 
de samlade bygghandlingarna. 

Kalkylerade investeringskostnaderna för att bevara stenmuren bedöms vara 45 mkr i nuvarande 
prisnivå. Då ingår inte en kostnad för de risker som finns med valet av denna konstruktion. Bland annat 
kan arbetet behöva ta längre tid på grund av rasrisk, vilket innebär både förseningar och fördyringar. Det 
finns också en risk att stenmuren rasar under byggnation och då får vi ingen nytta av investeringen.  

Ungefärlig kostnad för L-stöd är 30 mkr och denna konstruktion har en större andel av anläggningen 
som skrivs av på 120 år, vilket innebär att driftskostnaden blir lägre. Detta är också en tekniskt enklare 
konstruktion där genomförandet har färre risker. 

Det är möjligt att bygga en ny stenmur men detta hantverk har långa leveranstider och är dyrt. Det går 
inte att uppskatta kostnaden men det är flera tiotals miljoner kr och måste utföras efter att övriga 
kajprojektet är klart. En stor del av kulturvärdet ligger i originalet och försvinner även om en ny 
kallmurad stenmur byggs. En sådan lösning rekommenderas därför inte. 

 Måluppfyllelse 
Förbättrar förutsättningarna att uppnå mål om budget och tidplan för Vaxholms kajer. 

Finansiering 
Beslutsförslaget innebär en besparing och ryms inom budget. 

Beslutsförslaget förbättrar förutsättningarna att uppnå mål om budget och tidplan för Vaxholms kajer. 

Förslagets konsekvenser 
En stenmur med dokumenterat kulturvärde rivs delvis och ersätts med en annan konstruktion. 
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Västerhamnen blir den första etappen i renoveringen av Vaxholms kajer. 

Uppföljning och utvärdering 
Beslutet följs upp, utvärderas och genomförs inom byggprojekt Vaxholms kajer. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2021-01-10 

 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Robert Klingvall 

För kännedom: Anna Rhedin 
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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 21 Ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Utbetalning av aktieägartillskott om 4 255 000 kronor till Vaxholmsvatten AB.  

Ärendebeskrivning 
Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Vaxholmsvatten AB att kommunfullmäktige ska 
besluta om ägartillskott enligt bifogat bilaga. Beslutet togs av Vaxholmsvatten AB:s styrelse den 1 
december 2021. 
 
Bolaget ÖVAR AB som kommer att äga och förvalta det nya reningsverket som byggs i Margretelund och 
som ska betjäna både Österåker och Vaxholms invånare med avloppsrening beräknas stå klart 2026. 
ÖVAR AB ägs gemensamt av Österåkersvatten med 81,5% och Vaxholmsvatten med 18,5%. 
 
Den befintliga anläggningen är värderad till 23,0 mkr. Vaxholmsvattens andel (18,5%) blir 4 255 000 
kronor. 
 
När styckningen av fastigheten är klar, vilket beräknas ske under första halvåret 2022, ska 
Vaxholmsvatten betala sin andel av fastigheten i form av aktier i ÖVAR. 
 
Som betalning av aktierna på 4 255 000 kronor i ÖVAR AB som Vaxholmsvatten ska betala till 
Österåkersvatten behöver Vaxholms stad göra motsvarande betalning i form av ett ägartillskott till 
Vaxholmsvatten. 
 
Roslagsvattens rekommendation är att kommunen gör ett aktiägartillskott på 4 255 000 kronor för att 
behålla soliditeten på 8,5%.  

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

Handlingar 
Protokollsutdrag AU 2022-01-19/§ 4 
Tjänsteutlåtande, Ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk, 2021-12-23 
Hemställan till kommunfullmäktige om ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk, 2021-12-21 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman, klk   
 Anna Berholt, klk 
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§ 4 Ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 
Utbetalning av aktieägartillskott om 4 255 000 kronor till Vaxholmsvatten AB.  

Ärendebeskrivning 
Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Vaxholmsvatten AB att kommunfullmäktige ska 
besluta om ägartillskott enligt bifogat bilaga. Beslutet togs av Vaxholmsvatten AB:s styrelse den 1 
december 2021. 
 
Bolaget ÖVAR AB som kommer att äga och förvalta det nya reningsverket som byggs i Margretelund och 
som ska betjäna både Österåker och Vaxholms invånare med avloppsrening beräknas stå klart 2026. 
ÖVAR AB ägs gemensamt av Österåkersvatten med 81,5% och Vaxholmsvatten med 18,5%. 
 
Den befintliga anläggningen är värderad till 23,0 mkr. Vaxholmsvattens andel (18,5%) blir 4 255 000 
kronor. 
 
När styckningen av fastigheten är klar, vilket beräknas ske under första halvåret 2022, ska 
Vaxholmsvatten betala sin andel av fastigheten i form av aktier i ÖVAR. 
 
Som betalning av aktierna på 4 255 000 kronor i ÖVAR AB som Vaxholmsvatten ska betala till 
Österåkersvatten behöver Vaxholms stad göra motsvarande betalning i form av ett ägartillskott till 
Vaxholmsvatten. 
 
Roslagsvattens rekommendation är att kommunen gör ett aktiägartillskott på 4 255 000 kronor för att 
behålla soliditeten på 8,5%.  

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk, 2021-12-23 
Hemställan till kommunfullmäktige om ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk, 2021-12-21 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman, klk   
 Anna Berholt, klk 
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Ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Utbetalning av aktieägartillskott om 4 255 000 kronor till Vaxholmsvatten AB.  

Ärendebeskrivning 
Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Vaxholmsvatten AB att kommunfullmäktige ska 
besluta om ägartillskott enligt bifogat bilaga. Beslutet togs av Vaxholmsvatten AB:s styrelse den 1 
december 2021. 
 
Bolaget ÖVAR AB som kommer att äga och förvalta det nya reningsverket som byggs i Margretelund och 
som ska betjäna både Österåker och Vaxholms invånare med avloppsrening beräknas stå klart 2026. 
ÖVAR AB ägs gemensamt av Österåkersvatten med 81,5% och Vaxholmsvatten med 18,5%. 
 
Den befintliga anläggningen är värderad till 23,0 mkr. Vaxholmsvattens andel (18,5%) blir 4 255 000 
kronor. 
 
När styckningen av fastigheten är klar, vilket beräknas ske under första halvåret 2022, ska 
Vaxholmsvatten betala sin andel av fastigheten i form av aktier i ÖVAR. 
 
Som betalning av aktierna på 4 255 000 kronor i ÖVAR AB som Vaxholmsvatten ska betala till 
Österåkersvatten behöver Vaxholms stad göra motsvarande betalning i form av ett ägartillskott till 
Vaxholmsvatten. 
 
Roslagsvattens rekommendation är att kommunen gör ett aktiägartillskott på 4 255 000 kronor för att 
behålla soliditeten på 8,5%.  
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk, 2021-12-23 
Hemställan till kommunfullmäktige om ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk, 2021-12-21 

 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman, Anna Berholt KLK. 
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Roslagsvatten 
 
Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2  
Telefon vxl: 08-540 835 00 
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se  

 
 
    Kommunfullmäktige Vaxholms stad

 
 
Hemställan till kommunfullmäktige om ägartillskott för 
Margretelunds avloppsreningsverk 
Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Vaxholmsvatten AB att kommunfullmäktige ska 
besluta om ägartillskott enligt bifogat protokoll. Beslutet togs av Vaxholmsvatten AB:s styrelse den 
1 december 2021.  

Bakgrund 
Bolaget ÖVAR AB som kommer att äga och förvalta det nya reningsverket som byggs i Margretelund 
och som ska betjäna både Österåker och Vaxholms invånare med avloppsrening beräknas stå klart 
2026. ÖVAR AB ägs gemensamt av Österåkersvatten med 81,5% och Vaxholmsvatten med 18,5%.  
 
Den befintliga anläggningen är värderad till 23,0 mkr. Vaxholmsvattens andel (18,5%) blir 4 255 000 
kronor.  
 
När styckningen av fastigheten är klar, vilket beräknas ske under första halvåret 2022, ska 
Vaxholmsvatten betala sin andel av fastigheten i form av aktier i ÖVAR. 
 
Som betalning av aktierna på 4 255 000 kronor i ÖVAR AB som Vaxholmsvatten ska betala till 
Österåkersvatten behöver Vaxholms stad göra motsvarande betalning i form av ett ägartillskott till 
Vaxholmsvatten. 
 
I Vaxholmsvatten finns ett ägartillskott på 3,0 mkr. Det tillkom när Vaxholmsvatten hade dålig 
likviditet och nära kontrollbalansräkning pga att ett större investeringsprojekt dragit ut på tiden och 
fakturering av anläggningsavgifter inte kunnat göras.  
 
För alla dotterbolag i Roslagsvatten finns ett mål om att ha 10% soliditet för att ha en reserv så att 
inte bolagen hamnar på obestånd. Så att kommunerna behöver tillskjuta ägartillskott. Det gör också 
så att taxorna kan ligga på en mer jämn nivå, alternativet är annars att höja och sänka taxan oftare. 
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Ägartillskottet på 3,0 mkr står för ca 1% av soliditeten.  
 
Prognosen för i år ett negativt resultat. Det kommer att minska soliditeten. 
 

Ärende 
Vaxholms stads kommunfullmäktige föreslås besluta om ett ägartillskott enligt protokoll och enligt 
Roslagsvattens rekommendation om: 

-  4 255 000 kr för att behålla soliditeten i Vaxholmsvatten på 8,5% 

- Alternativ 1 255 000 kr. Då kommer de 3,0 mkr som redan finns som ägartillskott i 
Vaxholmsvatten att nyttjas för betalning av aktierna. Soliditeten kommer i så fall att sjunka 
till ca 7,6% 

Med vänliga hälsningar  

 

Christian Wiklund  
VD Roslagsvatten AB och Vaxholmsvatten AB  

 

Bilagor  

Bilaga 1. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
 
 

8,5%

7,6%

7,0%

7,2%

7,4%

7,6%

7,8%

8,0%

8,2%

8,4%

8,6%

Vaxholmsvattens soliditet

Nuvarande soliditet Soliditet exkl ägartillskott 3 mkr
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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 19 Översyn av bokslutsprocessen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Antal bokslutstillfällen reduceras till fem gånger per år i enlighet med förslaget i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har i Änr KS 2021/124.040 fått i uppdrag att genomföra en översyn av 
budget- och bokslutsprocessen. Det här ärendet är en rapportering av översynen av bokslutsprocessen. 
Översynen av budgetprocessen kommer i ett senare ärende under året eftersom det är ett mer 
omfattande arbete.   

Syftet med att upprätta bokslut är att få en sammanställning över kommunens räkenskaper. Utifrån 
informationen i räkenskaperna kan beslut fattas för att åtgärda eventuella avvikelser. Vaxholm har i 
dagsläget sju bokslutstillfällen per år. Enligt lag behöver kommuner genomföra två bokslut per år; 
delårsbokslut samt årsbokslut. Resterande bokslutstillfällen är frivilliga och går att lägga till eller ta bort 
utifrån kommunens behov. 

 

Förslaget är att kommunen reducerar antal bokslutstillfällen från dagens sju till fem bokslut.  

- Mars bokslut inkl prognos tas bort. Som det ser ut idag har vi en tät intervall av bokslut under 
den perioden. Vi har ett bokslutstillfälle i februari och ett i april. Vi jobbar parallellt med 
årsbokslutet. I aprilbokslutet genomför vi dessutom ett detaljerat bokslut och prognos. Nyttan 
med marsbokslutet överstiger inte resursåtgången.  

- Tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Kommunens tertialbokslut har växt mycket i omfattning 
och tar mycket administrativ tid att genomföra för förvaltningarna. Tertialbokslut 1 kommer 
även i fortsättningen vara mer omfattande än övriga mindre bokslut i sin rapportering. Däremot 
kommer nyckeltalsrapporteringen tas bort, åtgärdsplanerna tas bort och texternas omfattning 
reduceras. Tertialbokslut 1 kommer att innehålla driftredovisning, investeringsredovisning, 
exploateringsredovisning, resultaträkning och korta verksamhetsberättelser. 

- Junibokslutet tas bort. Junibokslutet genomförs i praktiken i slutet av augusti månad och 
rapporteras till politiken i september månad. Genomförandet och rapporteringen sker långt 
efter själva bokslutsmånaden pga sommarledigheterna. Bokslutet förlorar under tiden sin 
relevans. Ett par veckor efter junibokslutet genomförs dessutom ett omfattande delårsbokslut 
som är lagstyrt. Av den anledningen överstiger inte nyttan resursåtgången.  

- Prognosen från oktoberbokslutet tas bort. Oktoberbokslutet kommer endast att vara ett vanligt 
bokslut utan helårsprognos likt februaribokslutet. Två helårsprognosen under året i april och i 
augusti är tillräckligt.  

Vaxholm har en relativt bra budgetdisciplin och prognossäkerhet. Det skapar en bra grund för att minska 
administrationen kring bokslutsprocessen. Feedbacken som ekonomi- och upphandlingsenheten har fått 
från förvaltningarna är att ekonomiadministrationen tar mycket tid i anspråk. Syftet med att reducera 
antal bokslutstillfällen är att frigöra tid till att arbeta med analyser och utveckling i verksamheten. Färre 
bokslut innebär inte enbart mindre administration för ekonomi- och upphandlingsenheten utan även för 
de chefer och tjänstepersoner som är inblandade i boksluten ute på förvaltningarna.  
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Kommunstyrelsen 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Ekonomi- och upphandlingsenheten har tagit kontakt med Täby kommun och Lidingö stad för att 
jämföra hur dem arbetar med boksluten. Täby har fem bokslutstillfällen och Lidingö har sju. Lidingö har 
berättat om att de likt Vaxholm pratar om att minska antal bokslutstillfällen. Varken Täby eller Lidingö 
jobbar med tertialbokslut 1. Rapportering till kommunfullmäktige sker i samband med delårsrapporten 
och årsredovisningen. Övriga rapporteringar stannar på nämnd, arbetsutskott eller 
kommunstyrelsenivå.  

Vi vet från andra kommuner att det är relativt enkelt att besluta om tätare bokslutsintervaller om 
behovet skulle uppstå. Det finns även exempel på kommuner som har infört tätare bokslutsintervaller 
för en specifik nämnd i kommunen. Sämre ekonomi och dålig budgetdisciplin brukar vara en anledning 
till att införa fler bokslut.    

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

Handlingar 
Protokollsutdrag AU 2022-01-19/§ 2 
Tjänsteutlåtande, Översyn av bokslutsprocessen, 2021-12-25. 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman, klk 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 2 Översyn av bokslutsprocessen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 
Antal bokslutstillfällen reduceras till fem gånger per år i enlighet med förslaget i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har i Änr KS 2021/124.040 fått i uppdrag att genomföra en översyn av 
budget- och bokslutsprocessen. Det här ärendet är en rapportering av översynen av bokslutsprocessen. 
Översynen av budgetprocessen kommer i ett senare ärende under året eftersom det är ett mer 
omfattande arbete.   

Syftet med att upprätta bokslut är att få en sammanställning över kommunens räkenskaper. Utifrån 
informationen i räkenskaperna kan beslut fattas för att åtgärda eventuella avvikelser. Vaxholm har i 
dagsläget sju bokslutstillfällen per år. Enligt lag behöver kommuner genomföra två bokslut per år; 
delårsbokslut samt årsbokslut. Resterande bokslutstillfällen är frivilliga och går att lägga till eller ta bort 
utifrån kommunens behov. 

 

Förslaget är att kommunen reducerar antal bokslutstillfällen från dagens sju till fem bokslut.  

- Mars bokslut inkl prognos tas bort. Som det ser ut idag har vi en tät intervall av bokslut under 
den perioden. Vi har ett bokslutstillfälle i februari och ett i april. Vi jobbar parallellt med 
årsbokslutet. I aprilbokslutet genomför vi dessutom ett detaljerat bokslut och prognos. Nyttan 
med marsbokslutet överstiger inte resursåtgången.  

- Tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Kommunens tertialbokslut har växt mycket i omfattning 
och tar mycket administrativ tid att genomföra för förvaltningarna. Tertialbokslut 1 kommer 
även i fortsättningen vara mer omfattande än övriga mindre bokslut i sin rapportering. Däremot 
kommer nyckeltalsrapporteringen tas bort, åtgärdsplanerna tas bort och texternas omfattning 
reduceras. Tertialbokslut 1 kommer att innehålla driftredovisning, investeringsredovisning, 
exploateringsredovisning, resultaträkning och korta verksamhetsberättelser. 

- Junibokslutet tas bort. Junibokslutet genomförs i praktiken i slutet av augusti månad och 
rapporteras till politiken i september månad. Genomförandet och rapporteringen sker långt 
efter själva bokslutsmånaden pga sommarledigheterna. Bokslutet förlorar under tiden sin 
relevans. Ett par veckor efter junibokslutet genomförs dessutom ett omfattande delårsbokslut 
som är lagstyrt. Av den anledningen överstiger inte nyttan resursåtgången.  

- Prognosen från oktoberbokslutet tas bort. Oktoberbokslutet kommer endast att vara ett vanligt 
bokslut utan helårsprognos likt februaribokslutet. Två helårsprognosen under året i april och i 
augusti är tillräckligt.  

Vaxholm har en relativt bra budgetdisciplin och prognossäkerhet. Det skapar en bra grund för att minska 
administrationen kring bokslutsprocessen. Feedbacken som ekonomi- och upphandlingsenheten har fått 
från förvaltningarna är att ekonomiadministrationen tar mycket tid i anspråk. Syftet med att reducera 
antal bokslutstillfällen är att frigöra tid till att arbeta med analyser och utveckling i verksamheten. Färre 
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bokslut innebär inte enbart mindre administration för ekonomi- och upphandlingsenheten utan även för 
de chefer och tjänstepersoner som är inblandade i boksluten ute på förvaltningarna.  

Ekonomi- och upphandlingsenheten har tagit kontakt med Täby kommun och Lidingö stad för att 
jämföra hur dem arbetar med boksluten. Täby har fem bokslutstillfällen och Lidingö har sju. Lidingö har 
berättat om att de likt Vaxholm pratar om att minska antal bokslutstillfällen. Varken Täby eller Lidingö 
jobbar med tertialbokslut 1. Rapportering till kommunfullmäktige sker i samband med delårsrapporten 
och årsredovisningen. Övriga rapporteringar stannar på nämnd, arbetsutskott eller 
kommunstyrelsenivå.  

Vi vet från andra kommuner att det är relativt enkelt att besluta om tätare bokslutsintervaller om 
behovet skulle uppstå. Det finns även exempel på kommuner som har infört tätare bokslutsintervaller 
för en specifik nämnd i kommunen. Sämre ekonomi och dålig budgetdisciplin brukar vara en anledning 
till att införa fler bokslut.    

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Översyn av bokslutsprocessen, 2021-12-25. 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman KLK. 
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Översyn av bokslutsprocessen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Antal bokslutstillfällen reduceras till fem gånger per år i enlighet med förslaget i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har i Änr KS 2021/124.040 fått i uppdrag att genomföra en översyn av 
budget- och bokslutsprocessen. Det här ärendet är en rapportering av översynen av bokslutsprocessen. 
Översynen av budgetprocessen kommer i ett senare ärende under året eftersom det är ett mer 
omfattande arbete.   

Syftet med att upprätta bokslut är att få en sammanställning över kommunens räkenskaper. Utifrån 
informationen i räkenskaperna kan beslut fattas för att åtgärda eventuella avvikelser. Vaxholm har i 
dagsläget sju bokslutstillfällen per år. Enligt lag behöver kommuner genomföra två bokslut per år; 
delårsbokslut samt årsbokslut. Resterande bokslutstillfällen är frivilliga och går att lägga till eller ta bort 
utifrån kommunens behov. 

 

Förslaget är att kommunen reducerar antal bokslutstillfällen från dagens sju till fem bokslut.  

- Mars bokslut inkl prognos tas bort. Som det ser ut idag har vi en tät intervall av bokslut under 
den perioden. Vi har ett bokslutstillfälle i februari och ett i april. Vi jobbar parallellt med 
årsbokslutet. I aprilbokslutet genomför vi dessutom ett detaljerat bokslut och prognos. Nyttan 
med marsbokslutet överstiger inte resursåtgången.  

- Tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Kommunens tertialbokslut har växt mycket i omfattning 
och tar mycket administrativ tid att genomföra för förvaltningarna. Tertialbokslut 1 kommer 
även i fortsättningen vara mer omfattande än övriga mindre bokslut i sin rapportering. Däremot 
kommer nyckeltalsrapporteringen tas bort, åtgärdsplanerna tas bort och texternas omfattning 
reduceras. Tertialbokslut 1 kommer att innehålla driftredovisning, investeringsredovisning, 
exploateringsredovisning, resultaträkning och korta verksamhetsberättelser. 

 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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- Junibokslutet tas bort. Junibokslutet genomförs i praktiken i slutet av augusti månad och 
rapporteras till politiken i september månad. Genomförandet och rapporteringen sker långt 
efter själva bokslutsmånaden pga sommarledigheterna. Bokslutet förlorar under tiden sin 
relevans. Ett par veckor efter junibokslutet genomförs dessutom ett omfattande delårsbokslut 
som är lagstyrt. Av den anledningen överstiger inte nyttan resursåtgången.  

- Prognosen från oktoberbokslutet tas bort. Oktoberbokslutet kommer endast att vara ett vanligt 
bokslut utan helårsprognos likt februaribokslutet. Två helårsprognosen under året i april och i 
augusti är tillräckligt.  

Vaxholm har en relativt bra budgetdisciplin och prognossäkerhet. Det skapar en bra grund för att minska 
administrationen kring bokslutsprocessen. Feedbacken som ekonomi- och upphandlingsenheten har fått 
från förvaltningarna är att ekonomiadministrationen tar mycket tid i anspråk. Syftet med att reducera 
antal bokslutstillfällen är att frigöra tid till att arbeta med analyser och utveckling i verksamheten. Färre 
bokslut innebär inte enbart mindre administration för ekonomi- och upphandlingsenheten utan även för 
de chefer och tjänstepersoner som är inblandade i boksluten ute på förvaltningarna.  

Ekonomi- och upphandlingsenheten har tagit kontakt med Täby kommun och Lidingö stad för att 
jämföra hur dem arbetar med boksluten. Täby har fem bokslutstillfällen och Lidingö har sju. Lidingö har 
berättat om att de likt Vaxholm pratar om att minska antal bokslutstillfällen. Varken Täby eller Lidingö 
jobbar med tertialbokslut 1. Rapportering till kommunfullmäktige sker i samband med delårsrapporten 
och årsredovisningen. Övriga rapporteringar stannar på nämnd, arbetsutskott eller 
kommunstyrelsenivå.  

Vi vet från andra kommuner att det är relativt enkelt att besluta om tätare bokslutsintervaller om 
behovet skulle uppstå. Det finns även exempel på kommuner som har infört tätare bokslutsintervaller 
för en specifik nämnd i kommunen. Sämre ekonomi och dålig budgetdisciplin brukar vara en anledning 
till att införa fler bokslut.    

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Översyn av bokslutsprocessen, 2021-12-25. 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman KLK. 
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§ 23 Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens 
upphandlingar och inköp 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – granskning av stadens upphandlingar och inköp – 
godkänns och överlämnas till revisionen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning av 
stadens upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har 
säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet. 

Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att kommunstyrelsen i 
allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.  

Revisionens sammanfattande bedömning: 

Nedan ges bedömning för varje revisionsfråga. 

Revisionsfrågor:      Bedömning: 

Revisionsfråga 1: Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler? Delvis 

Revisionsfråga 2: Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?  Ja 

Revisionsfråga 3: Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?  Ja 

Revisionens rekommendationer och kommunstyrelsens svar 

1) Säkerställa att nämnderna dokumenterar direktupphandlingar 
Svar: Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer fortsätta med informationsinsatser mot 
stadens förvaltningar om att dokumentera sina direktupphandlingar. Ekonomi- och 
upphandling ska också följa upp att dokumentation sker i rapporteringen av 
internkontrollplanen. Riktlinjen och dokumentationsblanketten finns publicerad på 
upphandlingsprocessen på intranätet Stimmet.  
 

2) Säkerställa att konkurrensen tillvaratas 
Svar: Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer fortsätta informera och stödja förvaltningar 
att tillvarata konkurrensen. Stadens rekommendation är att nyttja konkurrensen även om 
köpvärdet ligger under direktupphandlingsgränsen om inte synnerliga skäl föreligger. Värt att 
nämna är att ekonomi-och upphandlingsenheten anser att konkurrensen tas tillvara i 
kommunen men att det är i dokumentationen det delvis har identifierats brister. 
 

3) Säkerställa att rutinerna staden tagit fram följs 
Svar: Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer fortsätta informera, utbilda och kontrollera 
att framtagna rutiner och riktlinjer följs. Upphandlingspolicy, rutiner och riktlinjer finns också 
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tillgängliga på intranätet, Stimmet. Kommunens rutiner följs i all väsentlig grad men det är som 
revisionsrapporten säger att det finns förbättringspotential i dokumentationen av 
direktupphandlingar. 

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

Handlingar 
Protokollsutdrag AU 2022-01-19/§ 7 
Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens upphandlingar och inköp 
Rapport, Granskning av stadens upphandlingar och inköp 
Missiv, Revisionsrapport: Inköp och upphandling, 2021-10-26 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman, klk    
 Kamrul Islam, klk 

För kännedom: Anders Haglund, ordförande förtroendevalda revisionen 
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§ 7 Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens 
upphandlingar och inköp 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – granskning av stadens upphandlingar och inköp – 
godkänns och överlämnas till revisionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning av 
stadens upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har 
säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet. 

Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att kommunstyrelsen i 
allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.  

Revisionens sammanfattande bedömning: 

Nedan ges bedömning för varje revisionsfråga. 

Revisionsfrågor:      Bedömning: 

Revisionsfråga 1: Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler? Delvis 

Revisionsfråga 2: Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?  Ja 

Revisionsfråga 3: Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?  Ja 

Revisionens rekommendationer och kommunstyrelsens svar 

1) Säkerställa att nämnderna dokumenterar direktupphandlingar 
Svar: Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer fortsätta med informationsinsatser mot 
stadens förvaltningar om att dokumentera sina direktupphandlingar. Ekonomi- och 
upphandling ska också följa upp att dokumentation sker i rapporteringen av 
internkontrollplanen. Riktlinjen och dokumentationsblanketten finns publicerad på 
upphandlingsprocessen på intranätet Stimmet.  
 

2) Säkerställa att konkurrensen tillvaratas 
Svar: Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer fortsätta informera och stödja förvaltningar 
att tillvarata konkurrensen. Stadens rekommendation är att nyttja konkurrensen även om 
köpvärdet ligger under direktupphandlingsgränsen om inte synnerliga skäl föreligger. Värt att 
nämna är att ekonomi-och upphandlingsenheten anser att konkurrensen tas tillvara i 
kommunen men att det är i dokumentationen det delvis har identifierats brister. 
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3) Säkerställa att rutinerna staden tagit fram följs 
Svar: Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer fortsätta informera, utbilda och kontrollera 
att framtagna rutiner och riktlinjer följs. Upphandlingspolicy, rutiner och riktlinjer finns också 
tillgängliga på intranätet, Stimmet. Kommunens rutiner följs i all väsentlig grad men det är som 
revisionsrapporten säger att det finns förbättringspotential i dokumentationen av 
direktupphandlingar. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens upphandlingar och inköp 
Rapport, Granskning av stadens upphandlingar och inköp 
Missiv, Revisionsrapport: Inköp och upphandling, 2021-10-26 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman, klk    
 Kamrul Islam, klk 

För kännedom: Anders Haglund, ordförande förtroendevalda revisionen 
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Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens 
upphandlingar och inköp 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – granskning av stadens upphandlingar och inköp – 
godkänns och överlämnas till revisionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning av 
stadens upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har 
säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet. 

Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att kommunstyrelsen i 
allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.  

Revisionens sammanfattande bedömning: 

Nedan ges bedömning för varje revisionsfråga. 

Revisionsfrågor:      Bedömning: 

Revisionsfråga 1: Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler? Delvis 

Revisionsfråga 2: Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?  Ja 

Revisionsfråga 3: Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?  Ja 

Kommunledningskontoret 
Kamrul Islam 
Upphandlingschef 
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Revisionens rekommendationer och kommunstyrelsens svar 

1) Säkerställa att nämnderna dokumenterar direktupphandlingar 
Svar: Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer fortsätta med informationsinsatser mot 
stadens förvaltningar om att dokumentera sina direktupphandlingar. Ekonomi- och 
upphandling ska också följa upp att dokumentation sker i rapporteringen av 
internkontrollplanen. Riktlinjen och dokumentationsblanketten finns publicerad på 
upphandlingsprocessen på intranätet Stimmet.  
 

2) Säkerställa att konkurrensen tillvaratas 
Svar: Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer fortsätta informera och stödja förvaltningar 
att tillvarata konkurrensen. Stadens rekommendation är att nyttja konkurrensen även om 
köpvärdet ligger under direktupphandlingsgränsen om inte synnerliga skäl föreligger. Värt att 
nämna är att ekonomi-och upphandlingsenheten anser att konkurrensen tas tillvara i 
kommunen men att det är i dokumentationen det delvis har identifierats brister. 
 

3) Säkerställa att rutinerna staden tagit fram följs 
Svar: Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer fortsätta informera, utbilda och kontrollera 
att framtagna rutiner och riktlinjer följs. Upphandlingspolicy, rutiner och riktlinjer finns också 
tillgängliga på intranätet, Stimmet. Kommunens rutiner följs i all väsentlig grad men det är som 
revisionsrapporten säger att det finns förbättringspotential i dokumentationen av 
direktupphandlingar. 

Handlingar i ärendet 
- Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens 

upphandlingar och inköp.  
- Rapport, Granskning av stadens upphandlingar och inköp.  
- Missiv, Revisionsrapport: Inköp och upphandling, 2021-10-26.  

 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:   Koray Kahruman, ekonomichef 

 Kamrul Islam, upphandlingschef 

 

För kännedom: Anders Haglund, ordförande förtroendevalda revisionen   
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en
granskning av stadens upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen är att
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet.

Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att
kommunstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet. Den samlade revisionella bedömningen baseras på de
bedömningar som gjorts för granskningens revisionsfrågor och utgår ifrån en tregradig
skala: i allt väsentligt, inte helt och ej säkerställt.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

Revisionsfråga 1: Sker inköp i enlighet med
lagstiftning och kommunens regler?

Delvis

Revisionsfråga 2: Finns ramavtal som täcker
verksamhetens behov?

Ja

Revisionsfråga 3: Är efterlevnaden och uppföljningen
av avtal tillfyllest?

Ja

Rekommendationer

Mot bakgrund av granskningsresultaten rekommenderas kommunstyrelsen att:

● Säkerställa att nämnderna dokumenterar direktupphandlingar
● Säkerställa att konkurrensen tillvaratas
● Säkerställa att rutinerna staden tagit fram följs

1
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
För all offentlig upphandling gäller att vissa grundläggande unionsrättsliga principer
måste iakttas, vilka är reglerade i upphandlingslagarna (LOU et al). Lagarna utgår från
principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och
ömsesidigt erkännande.

Stora inköp görs årligen i staden och bedöms ha stor betydelse både ur ekonomiskt och
kvalitetsmässigt perspektiv.

Revisorerna har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra en
fördjupad granskning av upphandlingsverksamheten fokuserad på direktupphandlingar.
Direktupphandlingar är tillåtna under vissa förutsättningar, men då de saknar formkrav
är styrningen av dem viktig. Dålig kontroll och svag styrning av direktupphandlingar
riskerar att resultera i lagbrott. En riklig förekomst av direktupphandlingar tyder också på
att kommunen saknar ändamålsenliga ramavtal vilket har påverkan på både kvalitet och
ekonomi i kommunen.

1.2 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en
ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

1. Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler?
2. Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?
3. Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?

1.3 Revisionskriterier
● Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
● Vaxholms stads Upphandlings- och inköpspolicy (KS-2019/87.059)

1.4 Avgränsning
Granskningen omfattar kommunens upphandlingar och inköp genomförda under år
2020 (revisionsfråga 1) samt avtal giltiga under år 2021 (revisionsfråga 2 och 3).

1.5 Metod
Genom en registeranalys utfördes en kontroll av följsamheten till LOU (ramavtalstrohet,
direktupphandlingsgränser och dokumentationskrav). Vidare gjordes via stickprov en
kontroll av kommunens följsamhet till avtal gällande köp från tre befintliga avtal, samt via
stickprov av tre genomförda upphandlingar kontroll av följsamhet av lagar och policy.
Slutligen hölls en intervju med upphandlingschefen.

De intervjuade har sakgranskat rapporten.
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2. Lagstiftning
Upphandlingar gjorda av staden regleras av Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
(LOU).1

Lagen reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor,
tjänster och entreprenader. För all offentlig upphandling gäller fem grundprinciper mot
vilka alla regler, oavsett upphandlingsform, skall tolkas; icke-diskriminering,
likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande.2

För att välja upphandlingsform har staden att förhålla sig till tröskelvärden som,
beroende på belopp, medger olika former av upphandlingar. Dessa beskrivs förenklat3

nedan.

2.1 Upphandling över tröskelvärdena
För upphandlingar över tröskelvärdet, för kommuner gäller för närvarande 2 197 5454

kronor, kan den upphandlande myndigheten välja mellan de förfaranden som följer av
EU-direktiven, vanligen öppet förfarande .5

Upphandling över tröskelvärdet är, generellt sett, mer reglerat än upphandling under
tröskelvärdet. Bland reglerna kan nämnas att upphandlingen enligt LOU-direktivet inte
får publiceras nationellt innan den offentliggjorts i EU:s publikationsbyrå (TED). Vidare
är tidsfristen för att lämna anbud reglerad till 30 dagar för elektroniska anbud.6

Anbudsöppning ska ske med minst två personer som utsetts av den upphandlande
myndigheten. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem som
deltar i förrättningen. Vidare ska myndigheten i något av upphandlingsdokumenten7

ange den grund för utvärdering av anbud som den avser att använda.8

2.2 Upphandling under tröskelvärdena
De regler som föreskrivs för inköp under tröskelvärdet regleras av de nationella
direktiven som finns i LOU. Möjliga upphandlingsförfaranden under tröskelvärdena är9

förenklat förfarande och urvalsförfarande. Precis som i upphandling över tröskelvärdet10

ska minst två personer som utsetts av den upphandlande myndigheten delta i
anbudsöppningen. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem
som deltar i förrättningen.11

11 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 17

10 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7
9 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 1
8 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 16 § 1
7 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 12 § 10
6 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 11 § 6

5 Vid upphandling över tröskelvärdena kan myndigheten välja mellan öppet och selektivt förfarande. I vissa fall får
myndigheten också använda förhandlat förfarande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och
förhandlat förfarande utan föregående annonsering samt inrätta ett innovationspartnerskap. (6 kap. 1 § LOU). I praktiken
är öppet förfarande den vanligaste upphandlingsformen för summor överstigande tröskelvärdet.
(Upphandlingsmyndigheten).

4 För sociala och andra särskilda tjänster är tröskelvärdet 7 113 450 kr och för byggentreprenader 52 620 561 kr.

3 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 1 § 4

2 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 4 §§ 1-2
1 Ytterligare lagar finns för offentlig upphandling men dessa är inte tillämpliga i denna granskning.
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2.2.1 Direktupphandling
I LOU kap.19 återfinns regler kring när direktupphandling får användas som
upphandlingsform. Där fastslås att direktupphandling får användas om värdet på
upphandlingen är högst 28% av tröskelvärdet i 5 kap. 1 § , den så kallade12

direktupphandlingsgränsen som under 2020 uppgick till 615 312 kronor.

Lagen beskriver begreppet direktupphandling som en upphandling utan krav på anbud i
viss form. Dock gäller de fem grundprinciperna även för direktupphandlingar.13 14

Direktupphandling får också användas i de fall förutsättningarna för förhandlat
förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12-19 §§ är uppfyllda eller om det
finns synnerliga skäl. Bristande framförhållning är dock inte en giltig orsak till15

dir ekt upphandling. Den upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för16

användning av direktupphandling.17

Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i
upphandlingen. En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna
och vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de
utnyttjats. Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten beakta
direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.18

En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling om
värdet överstiger 100 000 kronor. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera
myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden.19

2.3 Ändring av kontrakt
Huvudregeln är att upphandlande kontrakt, ramavtal och koncessioner inte får ändras20

utan att det genomförs en ny upphandling. Det finns dock särskilda bestämmelser om
ändringar av avtal under avtalstiden som klargör i vilka fall en upphandlande
organisation kan ändra i ett upphandlat avtal utan att behöva göra en ny upphandling.

Enligt reglerna kan en ändring i avtalet exempelvis vara tillåten om det är fråga om
ändringar av mindre värde (10%) eller som genomförs i enlighet med tydliga ändrings-
eller optionsklausuler i avtalet. Kompletterande beställningar som av tekniska eller
ekonomiska skäl inte kan upphandlas av annan leverantör under 50% av
kontraktsvärdet är också tillåtna.

2.4 Nämnder som egna myndigheter
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att en kommunal nämnd i vissa fall kan vara21

en egen upphandlande myndighet. Vid bedömningen redogör domstolen för vad som
står i LOU och i lagens förarbeten om begreppen upphandlande myndighet och

21 Högsta förvaltningsdomstolens dom, mål 122-18
20 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 17
19 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 30
18 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 8
17 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7
16 Prop. 2001/02:142 s. 99
15 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7 st 3
14 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 4 §§ 1-2
13 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 4
12 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7
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kommunal myndighet. Domstolen tar också upp förhållandet att kommunala nämnder i
svensk rätt normalt anses utgöra egna förvaltningsmyndigheter.

Det bör kunna accepteras att en kommun betraktar varje nämnd som en egen
upphandlande myndighet så länge detta inte sker på ett sätt som strider mot direktivets
syfte. Domstolen gör bedömningen att detta innebär att ett villkor för att en nämnd ska
anses utgöra en egen upphandlande myndighet är att nämnden agerar tillräckligt
självständigt i förhållande till kommunen.
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3. Granskningsresultat

3.1 Upphandlingsprocessen
Revisionsfråga 1: Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler?

3.1.1 Iakttagelser

Enligt stadens upphandlings- och inköpspolicy är det kommunstyrelsen som ansvarar22

för kommungemensamma upphandlingar, medan förvaltningarna ansvarar för övriga
inköp och upphandlingar, med stöd av ekonomi- och upphandlingsenheten.
Kommunstyrelsen är också ansvarig för att tillräckliga resurser finns för att genomföra
upphandlingar.

Enligt stadens upphandlingsprocess är stadens riktlinje att tillfråga minst tre23

leverantörer i syfte att göra en så bra affär som möjligt och att främja konkurrensen. I ett
senare avsnitt tilläggs att för inköp under 100 000 kronor bör konkurrens nyttjas i
förekommande fall.

Upphandlingsfunktionen i staden är organiserade i ekonomi- och upphandlingsenheten
och är underställd ekonomichefen. Upphandlingsenheten består av fyra heltidsanställda
personer varav tre upphandlare och en upphandlingschef. Enligt upphandlingschefen är
enhetens ansvar att vara en rådgivande och stödjande funktion i staden som kan föreslå
lösningar, men inte fatta några beslut.

Staden har samlat alla dokument, processer och rutiner på stadens intranät Stimmet.
Här finns omfattande beskrivningar av hur exempelvis en direktupphandling ska gå till,
riktlinjer, checklistor och mallar. All dokumentation kopplat till direktupphandlingarna ska
diarieföras och det är chefens ansvar att detta görs.

Resultat analys upphandlingar
Inom ramen för revisionsfrågan har tre publicerade upphandlingar granskats.

1. Driftteknisk fastighetsförvaltning - Öppet förfarande

Omsättningen på kontraktet beräknas till totalt 30 miljoner kronor över kontraktstiden på
totalt sex år och staden är ensam avropsberättigad. Utvärderingen är totalt pris minus
mervärde. Mervärdet utgörs av arbetsprover, energibesparingsåtgärder och procentuellt
utnyttjande av elbil i utförandet av tjänsten.

Förfrågningsunderlaget är relativt lättfattligt och okomplicerat. Kraven på anbudsgivaren
är ett medelvärde i kreditvärdighet och ett omsättningskrav på minst 10 miljoner kronor
avseende fastighetsdrift samt krav på referenser omfattande uppdrag inom kommunal
fastighetsdrift. Kraven på tjänsten är tydligt och konkret, prisfrågan förståelig och
utvärderingsmodellen fattbar och saklig.

23 Processkarta Upphandling i Vaxholms stad
22 KS 2019/87.059 antagen den 17 juni 2019 av Kommunstyrelsen
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Upphandlingsverktyget används för att inge anbud, men pris ska utöver i verktygets
formulär även inges i ett excelformulär utanför verktyget som sedan bifogas i verktyget.
Öppningsprotokollet är noterat med en persons namn.

Sju anbudsgivare inkom med anbud varav fem klarade kvalificeringskraven . De med24

lägst utvärderingspris antogs sedan enligt förfrågningsunderlaget. Upphandlingen
överprövades av en anbudsgivarna, men förvaltningsrätten dömde till stadens fördel och
avslog ansökan om överprövning. Ett avtal är tecknat utan avvikelser från
förfrågningsunderlaget med en anbudsvinnare efter iakttagen avtalsspärr.

2. Tvätteritjänster - Öppet förfarande
Upphandling är reserverad för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta25

syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller
av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Omsättningen är beräknad baserad på tidigare avtalsperiod och avtalsperioden är satt
till totalt fyra år. Utvärderingen är pris minus mervärde. Mervärdesmodellen i
upphandlingen utgörs av referenstagning där goda omdömen resulterar i ett stort
mervärde.

Förfrågningsunderlaget är relativt lättfattligt och okomplicerat. Kraven på anbudsgivaren
är ett medelvärde i kreditvärdighet, men saknar omsättningskrav. Vidare ställs krav på
referenser omfattande uppdrag inom efterfrågade varor och tjänster som omfattas av
denna upphandling. Kraven på tjänsten är tydligt och konkret och prisfrågan förståelig
och utvärderingsmodellen fattbar och saklig.

Upphandlingsverktyget används för att inge anbud och pris ska anges i verktygets
formulär. Referenserna ska dock inte anges direkt i verktyget utan i en bilagd
dokumentmall. Öppningsprotokollet är noterat med en persons namn.

Blott en anbudsgivare inkom med anbud vilket kontrollerades och antogs.
Anbudsgivaren är korrekt kvalificerad. Upphandlingen överprövades inte och ett avtal
utan avvikelser från förfrågningsunderlaget är tecknat med en anbudsvinnare efter
iakttagen avtalsspärr.

3. Lärplattform Förskola - Öppet förfarande
Omsättningen på kontraktet är beräknad till 1,8 miljoner kronor och avtalsperioden är
maximalt tio år. Utvärderingen är pris minus mervärde. Utvärderingsmetoden i
upphandlingen bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet där lägsta
jämförelsetal tilldelas avtal. Kvalitet definieras i upphandlingen av hög funktionalitet och
användarvänlighet.

Förfrågningsunderlaget är relativt lättfattligt och okomplicerat. Kraven på anbudsgivaren
är ett medelvärde i kreditvärdighet, men saknar omsättningskrav. Vidare ställs krav på
tre referenser som ska avse utformning av uppdrag och omfattning motsvarande denna

25 LOU 4 kap. 18 §
24 Två av anbuden saknade obligatoriska bilagor
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upphandling. Kraven på tjänsten är tydligt och konkret och prisfrågan förståelig och
utvärderingsmodellen fattbar och saklig.

Upphandlingsverktyget används för att inge anbud och pris ska anges i verktygets
formulär. Redovisningen av den avgörande utvärderingen ska göras i bilagda dokument.
Öppningsprotokollet är noterat med en persons namn.

Två anbudsgivare inkom med anbud av vilket det med lägst jämförelsetal antogs.
Anbudsgivarna är korrekt kvalificerade och bedömda enligt förfrågningsunderlaget.
Upphandlingen överprövades inte och ett avtal utan avvikelser från
förfrågningsunderlaget är tecknat med en anbudsvinnare efter iakttagen avtalsspärr. En
notering i sammanhanget är att anbudsgivaren med det högre priset, men via bedömd
högre kvalitet, tilldelades avtalet.

Resultat registeranalys
Som en del i granskningen har en registeranalys genomförts, där en jämförelse gjorts
mellan stadens leverantörsreskontra för 2020 och avtalskatalogen i staden. Syftet med
genomförandet av en registeranalys är att erhålla en översiktlig bild kring vilka
leverantörer som har avtal/är upphandlade och vilka leverantörer som är
direktupphandlade.

För de leverantörer som enligt registeranalysen saknas i avtalsdatabasen har en
bedömning gjorts huruvida de är upphandlingspliktiga eller inte. Inköp som är
undantagna eller inte omfattas av upphandlingslagarna är, bland annat, interna köp26

samt, under vissa förutsättningar, köp från andra myndigheter .27

Resultat analys av direktupphandlingar

För att kontrollera följsamheten till lagar och regler har tio stickprov av
direktupphandlade köp över 100 000 kronor analyserats med resultatet som visas i
tabell 1.

Tabell 1: Resultat analys av direktupphandlingar. Kontrollpunkterna redovisas och antal ja samt andel ja.

Kontrollpunkter Antal JA Andel JA (%)

Har 3 leverantörer tillfrågats? 5 50%

Har kontroll av skatter/avgifter gjorts? 10 100%

Är direktupphandlingen tillräckligt
dokumenterad?

6 60%

Är fakturan tillräckligt specificerad? 10 100%

Är beslutattest utförd av korrekt person? 10 100%

27 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 3 §§ 17-18
26 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 3 §§ 11-16
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Finns bilagor eller beställning som
underlag för inköpen?

7 70%

Samtliga kontrollpunkter 48 80%

3.1.2 Bedömning

Revisionsfråga: Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler?

Bedömning: Delvis

Publicerade upphandlingar
De tre publicerade upphandlingarna bedöms i stor utsträckning vara utförda i enlighet
med lagstiftning och kommunens regler. En notering kan göras att
upphandlingsverktyget används för de tre upphandlingarna men används inte fullt ut,
vilket ökar risken för både anbudsgivare vid anbudsgivning och för staden vid
utvärdering. Vidare kan en viss brist vad gäller konkurrens i upphandlingarna noteras.
Slutligen ska två personer enligt lag delta i anbudsöppningen, vilket inte framgår av
underlagen revisionen tagit del av.28

Direktupphandlingar
Som nämnts ska den upphandlande myndigheten vid beräkning av direktupphandlingar
beakta alla varor och tjänster som myndigheten gjort under ett räkenskapsår. Överstiger
en upphandling direktupphandlingsgränsen om 615 312 kronor kan detta innebära att
det rör sig om en otillåten direktupphandling. Otillåtna direktupphandlingar är ett
tillsynsområde för Konkurrensverket och ses som en “särskilt allvarlig överträdelse” och
kan resultera i upphandlingsskadeavgift.29

Stickprovet visar att det lagstadgade dokumentationskravet för direktupphandlingarna i
intervallet 100 000-615 312 kronor följs för sex av tio upphandlingar. Det innebär att trots
att det finns ett gediget material att ta del av på intranätet saknas tillräcklig
dokumentation för fyra av tio upphandlingar. Vidare noteras att konkurrensen enbart
tillvaratas i hälften av de tio stickproven.

3.2 Ändamålsenliga ramavtal

Revisionsfråga 2: Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?

3.2.1 Iakttagelser

Varje nämnd ansvarar för sitt inköpsbehov. Vidare ska upphandlingsenheten löpande ta
fram uppgifter gällande leverantörstrohet för respektive nämnd, vilket sker varje år i
samband med årsbokslutet. Målet är minst 80% och de två senaste åren har
leverantörstroheten legat runt 82-83%.

29 Konkurrensverket
28 Upphandlingsenheten uppger dock att de ska se över processen så att det skriftliga protokollet innehåller två namn.
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Resultat registeranalys

I registeranalysen framkommer att inköpen inom kommunen fördelar sig enligt tabell 2
vad gäller omsättning per leverantör.

Tabell 2: Inköpsvolym uppdelat i sex olika intervaller och hur många leverantörer respektive värdet i SEK.

Inköpsvolym Leverantörer Andel
leverantörer %

SEK Andel SEK %

> 5 000 000 18 1,9% 170 820 399 47,7%

1 000 001-5 000 000 50 5,2% 99 211 916 27,7%

500 001-1 000 000 46 4,8% 33 163 573 9,3%

100 001-500 000 180 18,9% 40 943 422 11,4%

50 001-100 000 90 9,4% 6 525 828 1,8%

< 50 000 570 59,7% 7 511 014 2,1%

Summa 954 100,0% 358 176 152 100 %

3.2.2 Bedömning

Revisionsfråga: Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?

Bedömning: Ja

Registeranalysen ger ett resultat där över 75% av totala inköp görs i de två översta
intervallen vilket tyder på att ramavtal som täcker verksamhetens behov till stor del
finns.

Det är viktigt att komma ihåg att det är verksamheten som har ett behov och som enligt
stadens regler ska ta upp upphandlingsbehov till nämnd för beslut. Nämnden och
fullmäktige beslutar om upphandlingen ska genomföras. Om en upphandling berör flera
förvaltningar ska beslutet tas av kommunstyrelsen. En parallell kan här göras till
diskussionen om nämnder som egna myndigheter.

Det är centralt i hela upphandlingsprocessen att verksamheten anmäler ett
upphandlingsbehov i god tid. Varje nämnd upprättar en upphandlingsplan för de
kommande tre åren som beslutas av politiken varje år. Det har blivit bättre med tiden i
staden att upphandlingsbehov anmäls i ett tidigt stadie och de flesta chefer kontaktar
upphandlingsenheten i god tid före hjälp önskas. Det ges även en signal i
avtalskatalogen när ett nytt ramavtal ska handlas upp, men det finns andra former av
behov som kan vara svåra för enheten att förutspå. Det finns en risk att upphandlingen
inte blir klar i tid vilket kan resultera i otillåten direktupphandling. Som påpekats tidigare
är bristande framförhållning inget giltigt skäl till dir ekt upphandling. En annan risk är att
upphandlingen av tidsbrist inte genomförs tillräckligt nogsamt vilket riskerar att avtalet
sedan inte motsvarar verksamhetens behov.
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3.3 Avtalsefterlevnad

Revisionsfråga 3: Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?

3.3.1 Iakttagelser

I stadens upphandlings- och inköpspolicy framgår att kommunens anställda ska följa de
avtal som staden ingått med leverantörer så att staden betraktas som en seriös
avtalspartner. Varje chef ansvarar för att ingångna avtal följs och att inköp görs enligt
kommunens inköpsprocess. Upphandlingsenheten finns som ett stöd, de får bland annat
notis om när ett avtal håller på att gå ut.

Upphandlingsenheten är ansvariga för löpande kontroller av att leverantörer exempelvis
betalar skatt. Kontroller som exempelvis att fakturering sker enligt avtal och att tjänster
och varor som levereras är enligt avtal är beställarens ansvar.

Resultat ramavtalsanalys
För att kontrollera följsamheten till lagar och regler har ett stickprov av nio köp från tre
olika upphandlade ramavtalsleverantörer analyserats med resultatet som redovisas i
tabell 3.

Tabell 3: Resultat ramavtalsanalys. Kontrollpunkterna redovisas och antal ja samt andel ja.

Kontrollpunkter Antal JA Andel JA (%)

Omfattas köpet av avtal? 9 100%

Har avrop skett på rätt sätt i förhållande till avtal? Ej tillämpligt -

Är fakturerade priser i enlighet med avtal? 6 100%

Är fakturan tillräckligt specificerad? 9 100%

Har kontroll av skatter och avgifter gjorts? 9 100%

Är beslutsattest utförd av korrekt person? 9 100%

Samtliga kontrollpunkter 42 100%

I analysen av stickprov framkommer att nio av nio inköp omfattas av aktuellt ramavtal.
Av de nio stickproven är det dock bara sex fakturor där vi kunnat kontrollera att det
fakturerade priserna är i enlighet med det aktuella avtalet. Detta då det inte går att
utläsa på fakturorna eller fakturaspecifikationerna att fakturerade priser är i enlighet med
avtal. Enligt verksamheten görs stora mängder inköp varje månad på ramavtalet, allt
från större reparationer till exempelvis byte av en lampa. Det är beställarens och
attestanternas ansvar att kontrollera att de fakturerade priserna är i enlighet med
ramavtalet. I ramavtalet framgår att är beräknade kostnader för att åtgärda fel upp till
och med 5 000 kr behöver inte kommunens godkännande inhämtas.
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Kontrollpunkt Har avrop skett på rätt sätt i förhållande till avtal är ej tillämplig i detta fall.
Hur avrop sker regleras inte i ramavtalen. Det ena ramavtalet är ett entreprenadavtal
och där sker inga avrop. Det andra är ett ramavtal för tvätteritjänster där tvätt hämtas
enligt ett schema och där sker därför inte heller några avrop. Det tredje ramavtalet rör
driftteknisk förvaltning. För det ramavtalet hålls månatliga möten där det bestäms vad
som behöver beställas, avrop sker därför inte heller på detta ramavtal.

3.3.2 Bedömning

Revisionsfråga: Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?

Bedömning: Ja

Avvikelser finns på en av kontrollpunkterna, Är fakturerade priser i enlighet med avtal.
Enligt verksamheten är det beställarens och attestanternas ansvar att kontrollera detta.
Vi har inte kunnat kontrollera det på ett av ramavtalen och därför blir det en avvikelse.
Utöver denna kontrollpunkt har inga avvikelser påvisats i stickprovet.
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4. Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en
granskning av stadens upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen är att
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet.

Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att
kommunstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet.

4.1 Rekommendationer

Mot bakgrund av granskningsresultaten rekommenderas kommunstyrelsen att:

● Säkerställa att nämnderna dokumenterar direktupphandlingar
● Säkerställa att konkurrensen tillvaratas
● Säkerställa att rutinerna staden tagit fram följs

4.2 Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1. Sker inköp i enlighet
med lagstiftning och
kommunens regler?

Delvis
Dokumentationsplikten för
direktupphandlingar följs inte i
tillräcklig utsträckning och
konkurrens tillvaratas inte.

2. Finns ramavtal som
täcker verksamhetens
behov?

Ja
Inköp görs i stor utsträckning
från leverantörer vars
omsättning hos kommunen
överstiger en miljon kronor
vilket tyder på att ramavtal
som täcker verksamhetens
behov till stor del finns.

3. Är efterlevnaden och
uppföljningen av avtal
tillfyllest?

Ja
Det är ett konstaterande i
analysen av stickproven att
följsamheten till avtal är
tillräcklig.

14

349



2021-09-28

Carin Hultgren Fredrik Flodin
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 25 februari 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Motion 

Kommunfullmäktige 14 februari 2022 

  

Alla partier i KF ska erbjudas ett fönster i kommunens informationsskrift 
”Viktigt i Vaxholm”. 

Demokratin måste alltid försvaras – och förstärkas. När man läser kommunens 
informationsblad ”Viktigt i Vaxholm” kan man tro att det endast finns ett parti i 
vår kommun. Det är av största betydelse att alla partier får ett visst utrymme i 
bladet för att presentera sina tankar och förslag om projekt som kommunen 
hanterar (eller inte hanterar). Det skulle på ett betydelsefullt sätt få fler 
medborgare att inse komplexiteten i ärenden, och förhoppningsvis också 
entusiasmera fler att bli engagerade i kommunpolitiken.  

  

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag 

- att i varje nummer av kommunens tidning Viktigt i Vaxholm ska finnas ett 

fastlagt utrymme på framträdande plats där de politiska partier som är 

registrerade i kommunen fritt kan presentera sin politik. 

 

 

 

Vaxholm 18 januari 2021 

Lars Arb Zackrisson ( - ) 
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Motion 
Kommunfullmäktige 14 februari 2022 
  
Kulturhus och bibliotek i Rådhuset 
”Det går bra för Vaxholm nu” och det är därför dags att se över Rådhuset som 
förfaller och står outnyttjat till stor del. Vad passar bättre än att omvandla 
Rådhuset till kommunens levande kulturcentrum?  
Länge har Rådhusets utvändiga upprustning skjutits fram trots att medel för 
detta budgeterats år efter år. Rådhuset behöver en utvändig upprustning 
omgående, vilket inte innebär något hinder för att samtidigt utreda projektidén 
med utbyggnad på Rådhusets baksida samt invändig ombyggnad.  
  

 
  
Jag yrkar 
- att kommunen bekostar en oberoende utredning över tekniska, ekonomiska 
och planmässiga förutsättningar för att förlägga kulturhus och bibliotek i 
Rådhuset med utbyggnad, enligt den idé som partilösa och Moderater 
presenterade för ett år sedan.  
Ägaren till hittills gjorda skisser och 3D-filer, arkitekt Björn Greitz, bör ingå i en 
referensgrupp för utredningen.  På så sätt säkerställs att kvaliteter i 
skissförslaget till utbyggnad inte går förlorade, men också att eventuella 
upphovsrättsliga frågor kan lösas på ett smidigt sätt.  
  
Lars Arb Zackrisson ( - ) 
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From:                                 Tore Nilsson
Sent:                                  Tue, 14 Dec 2021 10:35:45 +0100
To:                                      Johanna Frunck
Subject:                             Re: Information om valnämndens sammanträden. 2022

Hej, jag kommer inte att vara politiskt aktiv nästa år och jag vill därför inte vara med i 
valnämnden, jag begär därför om entledigande från det uppdraget. Jag fick information av Karin 
Enström att jag gör det via kommunkansliet, ordnar du med det så att valberedningen kan föreslå 
en ny kandidat?

Hälsningar
Tore Nilsson

9 dec. 2021 kl. 10:04 skrev Johanna Frunck <Johanna.Frunck@vaxholm.se>:

Hej
Den 11 september 2022 är det val till riksdag, region och kommunfullmäktige och 
tillsammans med valnämndens presidium har vi nu gjort en planering för valnämndens 
arbete under nästa år. 
Valnämnden har två inplanerade sammanträden under 2022, den 21 februari samt den 4 
april.

Kallelse skickas ut senast en vecka före respektive sammanträde men notera gärna 
datumen i era kalendrar redan nu. 

Med vänlig hälsning
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare Vaxholms stad
telefon: 08-522 427 09
 
Vaxholms stad
växel: 08-541 708 00
www.vaxholm.se

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med 
dataskyddslagstiftningen.
För mer information, besök www.vaxholm.se/gdpr
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From:                                 Johanna Olson
Sent:                                  Fri, 21 Jan 2022 19:59:02 +0000
To:                                      Kristoffer Staaf; Johanna Frunck
Subject:                             Ordinarie KS

Hej! För att jag ska kunna väljas till ordinarie ledamot i KS behöver jag begära entledigande från min 
ersättarpost. Räcker det att jag meddelar er på detta sätt inför KF?
Trevlig helg!
Johanna
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From:                                 Mats Olofsson
Sent:                                  Sun, 30 Jan 2022 14:23:33 +0100
To:                                      Johanna Frunck
Cc:                                      karinvaxholm@gmail.com
Subject:                             Sv: Fortsättning nomineringar KS

Hej!

Vi nominerar Johanna Olson som ledamot i Kommunstyrelsen 
 
Mats Olofsson, Gruppledare Moderaterna 
 
Hälsningar Mats  
 

Från: Johanna Frunck <Johanna.Frunck@vaxholm.se> 
Skickat: den 27 januari 2022 12:53
Till: Mats Olofsson (M) <navigo@telia.com>
Ämne: Fortsättning nomineringar KS  
 
Hej Mats 
  
Utifrån att Johanna har informerat mig så vet jag att planen är att hon ska väljas som ledamot i KS.  
  
Inför KF den 14/2 är det dock bra om ni kommer in med en nominering ser att den inte är med i 
nedanstående nomineringar.  
  
Med vänlig hälsning 
Johanna Frunck  
Nämndsekreterare/utredare Vaxholms stad 
telefon: 08-522 427 09 
  
Vaxholms stad 
växel: 08-541 708 00 
www.vaxholm.se 

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
För mer information, besök www.vaxholm.se/gdpr 
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Från: Mats Olofsson <navigo@telia.com> 
Skickat: den 24 januari 2022 11:29
Till: Anette Lingesund <Anette.Lingesund@vaxholm.se>
Kopia: karinvaxholm@gmail.com
Ämne: Sv: PÅMINNELSE - Nomineringar till val för arbetsutskott, planeringsutskott, näringslivsberedning 
samt politiskt redaktionsråd 2022 
  
Oj då ! URSÄKTA 
  
Utdrag ur protokoll från möte i vår KF-grupp 
  

Kommunfullmäktigegruppen beslöt 
att      välja Lars Sjöblom som ersättare till kommunstyrelse 
att      välja Johanna Olson som ersättare för AU 
att      föreslå Lars Sjöblom som ersättare för PLU 
att      välja Mats Olofsson till Näringslivsberedningen och Viktigt i Vaxholm 

redaktionskommitté 
  
Hälsningar Mats  
  

Från: Anette Lingesund <Anette.Lingesund@vaxholm.se> 
Skickat: den 24 januari 2022 11:22
Till: Mats Olofsson <navigo@telia.com>; LHG <kjell-hjalmarsson@telia.com>; Karin Urbina Rutström 
<karin.rutstrom@mp.se>
Kopia: Kristoffer Staaf <Kristoffer.Staaf@vaxholm.se>
Ämne: PÅMINNELSE - Nomineringar till val för arbetsutskott, planeringsutskott, näringslivsberedning 
samt politiskt redaktionsråd 2022
Prioritet: Hög 
  
Hej! 
  
Påminner om era nomineringar som jag behöver till KS-sammanträde. 
  
Vid KS första sammanträde den 3 februari 2022 ska val för arbetsutskott, planeringsutskott, 
näringslivsberedning samt politiskt redaktionsråd med mandatperioden 2022-02-03 – 2022-12-31.  
  
Önskar era nomineringar till dessa val. Skicka dessa till anette.lingesund@vaxholm.se  
  
Med vänlig hälsning 
Anette Lingesund 
Nämndsekreterare, Vaxholms stad 
telefon: 08-541 709 10 
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Vaxholms stad 
växel: 08-541 708 00 
www.vaxholm.se 

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. För mer 
information, besök www.vaxholm.se/gdpr 
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From:                                 Anette Lingesund
Sent:                                  Mon, 24 Jan 2022 14:11:25 +0100
To:                                      Anette Lingesund
Subject:                             VB: PÅMINNELSE - Nomineringar till val för arbetsutskott, planeringsutskott, 
näringslivsberedning samt politiskt redaktionsråd 2022

Efter telsamtal med Mats ersätts PEG av nedanstående.  
Gällande AU så väljs JO som ordinarie och inte som ersättare då PEG var ordinarie enligt Mats. 
 

Från: Mats Olofsson <navigo@telia.com> 
Skickat: den 24 januari 2022 11:29
Till: Anette Lingesund <Anette.Lingesund@vaxholm.se>
Kopia: karinvaxholm@gmail.com
Ämne: Sv: PÅMINNELSE - Nomineringar till val för arbetsutskott, planeringsutskott, näringslivsberedning 
samt politiskt redaktionsråd 2022 
 
Oj då ! URSÄKTA 
 
Utdrag ur protokoll från möte i vår KF-grupp 
 

Kommunfullmäktigegruppen beslöt 
att      välja Lars Sjöblom som ersättare till kommunstyrelse 
att      välja Johanna Olson som ersättare för AU 
att      föreslå Lars Sjöblom som ersättare för PLU 
att      välja Mats Olofsson till Näringslivsberedningen och Viktigt i Vaxholm 

redaktionskommitté 
 
Hälsningar Mats  
 

Från: Anette Lingesund <Anette.Lingesund@vaxholm.se> 
Skickat: den 24 januari 2022 11:22
Till: Mats Olofsson <navigo@telia.com>; LHG <kjell-hjalmarsson@telia.com>; Karin Urbina Rutström 
<karin.rutstrom@mp.se>
Kopia: Kristoffer Staaf <Kristoffer.Staaf@vaxholm.se>
Ämne: PÅMINNELSE - Nomineringar till val för arbetsutskott, planeringsutskott, näringslivsberedning 
samt politiskt redaktionsråd 2022
Prioritet: Hög 
 
Hej! 
 
Påminner om era nomineringar som jag behöver till KS-sammanträde. 
 
Vid KS första sammanträde den 3 februari 2022 ska val för arbetsutskott, planeringsutskott, 
näringslivsberedning samt politiskt redaktionsråd med mandatperioden 2022-02-03 – 2022-12-31.  
 
Önskar era nomineringar till dessa val. Skicka dessa till anette.lingesund@vaxholm.se  
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Med vänlig hälsning 
Anette Lingesund 
Nämndsekreterare, Vaxholms stad 
telefon: 08-541 709 10 
 
Vaxholms stad 
växel: 08-541 708 00 
www.vaxholm.se 

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. För mer 
information, besök www.vaxholm.se/gdpr 
 

359

http://www.vaxholm.se/
http://www.vaxholm.se/gdpr


Vaxholms Kommun. 

 

 

Önskar att lämna mina politiska uppdrag omgående enligt 
följande: 

 

 

Uppdragen är följande: 

 

Ledamot i Kommunfullmäktige. 

Ersättare i Kommunstyrelsen 

Ersättare i Valberedningen 

Ersättare i Valnämnden 

 

Vaxholm 28 januari 2022 

 

 

Moniqua Hultberg 
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From:                                 kjell-hjalmarsson@telia.com
Sent:                                  Mon, 31 Jan 2022 15:15:27 +0100 (CET)
To:                                      Kansliet
Subject:                             val ill KS
Importance:                     Normal

Hej !
 
Val till KS från Waxholmspartiet.

KS

Ordinarie Anna Lena Norden Lisbeth Hjalmarsson Grunditz

Ersättare  Daga Bäfverfeldt Michael Reichel Christoffer Day

AU

Ordinarie Anna: Lena Norden

Ersättare Lisbeth Hjalmarsson Grunditz

PLU

Ordinarie Anna- Lena Norden

Ersättare Michael Reichel

Näringslivsberdningen

Tom Bäfverfeldt

Redaktionsråd

Gunnar Moberg

Med vänlig hälsning

Lisbeth Hjalmarsson Grunditz
gruppledare WP
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From:                                 Kristoffer Staaf
Sent:                                  Tue, 1 Feb 2022 14:17:45 +0100
To:                                      Johanna Frunck
Subject:                             VB: Begäran om entledigande

 

Från: Mats Olofsson <navigo@telia.com> 
Skickat: den 1 februari 2022 13:46
Till: Kristoffer Staaf <Kristoffer.Staaf@vaxholm.se>
Kopia: karinvaxholm@gmail.com; Tankekraft <tankekraft@telia.com>; annicka.blomme@telia.com; 
per@mosseby.com
Ämne: Begäran om entledigande  
 
Hej!

Jag begär härmed om entledigande från samtliga mina politiska uppdrag. 
 
Med vänlig hälsning  
 
Mats Olofsson 
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