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Inledning och bakgrund
Kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott 
i Vaxholms har beslutat att norra Resarö skall 
planläggas i samband med att vatten och avlopp 
dras fram till området.  (Vaxholms stad kallas i 
programmet för kommunen.)

Syftet med planläggningen är att underlätta den 
pågående omvandlingen från fritidsboende till 
permanentboende. Målsättningen är att bibehålla den 
ursprungliga bebyggelsekaraktären och känslan av 
skärgårdsö. 

I plan- och bygglagen regleras att en detaljplan ska 
grundas på ett program om det inte är onödigt. Det 
ska ange förutsättningar för ett kommande planarbete 
och uttrycka kommunens vilja och avsikt med en viss 
planeringsuppgift. Syftet med ett detaljplaneprogram 
är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska 
breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. 
De berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan 
innan kommunens ställningstaganden är låsta. Samråd 
kring programmet ska ske med fastighetsägare på norra 
Resarö och angränsande holmar samt med fastighets- 
och samfällighetsföreningar med fl era. 

Arbetet med planläggning av norra Resarö inleds med 
ett program för hela området. Programmet redovisar 
förutsättningar och problem som skall lösas och ge 
underlag för arbetet med kommande detaljplaner. 

En fördjupad översiktsplan för Resarö antogs 1993. 
Sedan dess har förutsättningarna i viss mån ändrats. 
Kommunen har senare beslutat att vatten och avlopp 
ska byggas ut, men inte tagit ställning till om det ska vara 

enskilt eller kommunalt huvudmannaskap för vägar, park 
och övrig allmän platsmark. Programarbetet utgår från 
den fördjupade översiktsplanen, men omfattar bara den 
norra delen av Resarö, se karta på sidan 28.

Ett permanentboende ställer ofta krav på större bostäder 
med tillgång till vatten och avlopp. På Resarö fi nns ett 
antal fritidsfastigheter som på sikt kommer att nyttjas 
som permanentbostäder. Det fi nns också obebyggda 
tomter som troligen kommer att bebyggas. Oavsett 
planläggning och utbyggnad av vatten och avlopp 
kommer det att bli fl er boende på Resarö. Detta innebär 
en ökad belastning på trafi knätet. Vägnätets standard 
behöver därför förbättras i området. För att säkerställa 
de allmänna intressena och ge förutsättningar för en 
önskad bebyggelseutveckling är det viktigt att planlägga 
norra Resarö. 

I samband med planläggningen kan nya tomter avsedda 
för bebyggelse tillkomma.  Delar av de privatägda 
grönområdena anges i den fördjupade översiktsplanen 
som bebyggelseområden men används idag som 
grönområden. Dessutom kan avstyckningar från 
befi ntliga fastigheter tillkomma. Dessa tillkommande 
fastigheter innebär ytterligare belastning på vägarna. 

Planläggningen ska också avgöra vem som ska ansvara 
för utbyggnad och drift av vägar och övrig allmän 
platsmark (park och natur). Denna programhandling 
tar inte ställning till om det skall vara kommunalt eller 
enskilt huvudmannaskap i detaljplanerna. Lagregler och 
konsekvenser för fastighetsägare och andra berörda 
med kommunalt eller enskilt huvudmannaskap utvecklas 
under rubriken “Genomförandefrågor” nedan.   

Program för
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Kommunala beslut
Som en förutsättning för arbetet ligger beslut i Arbets- 
och planeringsutskottet att planlägga och bygga ut 
kommunalt vatten och avlopp inom området med en 
igångsättning under år 2002.

Arbets- och planeringsutskottet beslöt 2001-06-05 att 
inriktningen för Resaröplaneringen skall vara att upprätta 
detaljplaner för stora delar av Resarö. Vidare bestämdes 
att avloppsanslutning av dessa delar skall ske genom 
överföring till Margretelunds reningsverk och att va-
projektering och utbyggnad påbörjas snarast. 

Gemensam vatten- och avloppsförsörjning är en 
förutsättning för ett ökat permanentboende på 
Resarö. Projektering av ledningsnät och planering 
av förbindelsepunkter till respektive fastighet har 
redan påbörjats och sker i nära samverkan med 
detaljplanearbetet.

Eftersom planarbetet omfattar ett stort antal fastigheter 
är det lämpligt att dela upp arbetet i etapper bland 
annat för att underlätta dialogen med fastighetsägarna. 
Detaljplanearbetet och utbyggnad av vatten och 
avlopp skall pågå parallellt med i huvudsak samma 
etappindelning. Programmets förslag på etappindelning 
skall ses som ett preliminärt förslag och kan komma att 
behöva förändras efter det att planprocessen kommer 
igång. Planarbetet består av fl era skeden. Det första 
skedet utgörs av detta program. Därefter följer arbetet 
med de enskilda detaljplanerna. Tidsplanen för arbetet 
fram till och med detaljplan för område 6 har beräknats 
till ca fyra år. 

Detta program innehåller riktlinjer för kommande 
detaljplanering av norra Resarö. Under programmets 
samrådstid fi nns möjlighet för fastighetsägare och andra 
intressegrupper att ha synpunkter på förslaget och att 
diskutera förslaget med företrädare för kommunen. 
Efter programsamrådet sammanställs synpunkterna 
och materialet bearbetas till ett underlag för kommande 
detaljplaner. Detta underlag godkänns i ett politiskt 
beslut. 
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Arbets- och planeringsutskottet beslöt 2001-11-12 
att uppdra till miljö- och stadsbyggnadsnämnden att 
upphäva avstyckningsplan nr Ap 321, 404, 687, 870 och 
970 inom kvartersmark. Upphävande av kvartersmarken 
inom detaljplanerna (avstyckningsplanerna) syftar till att 
följa upp riktlinjerna om minsta tomtstorlek i fördjupad 
översiktsplan för Resarö. Upphävandet undanröjer den 
möjlighet till mindre tomtstorlekar som kan bli följden 
när vatten- och avloppsledningar byggs ut innan nya 
detaljplaner framtagits. Väg- och parkmark kommer inte 
att upphävas utan fortsätta att gälla inom respektive plan.

Arbets- och planeringsutskottet beslöt 2001-12-03 att 
arbetet med planeringen för Resarö skulle påbörjas.

Avgränsning
Programområdet omfattar den norra delen av 
Resarö och begränsas i söder av Killingområdet och 
Överbyvägen. Området omfattar också Tjusarholmen, 
Byholmen, Moholmen och Marieskär. Se karta 2 
sidan 28.

Planförhållanden

Översiktsplan
Vaxholms gällande översiktsplan antogs av kommun 
fullmäktige den 17 december 1990.
I översiktsplanen redovisas bland annat att kommunens 
omvandlingsområden skall ha samma standard 
beträffande teknisk försörjning som övriga områden i 
kommunen.

De strandnära delarna på norra Resarö är i Vaxholms 
stads översiktsplan markerat som ett bevarandeområde 
för bebyggelse med sekelskifteskaraktär. 

Fördjupad översiktplan
Till grund för programmet ligger den fördjupade 
översiktsplanen för Resarö antagen i september 1993. I 
denna anges att den övergripande målsättningen är att 
acceptera och underlätta den pågående omvandlingen 
från fritids- till permanentboende. Planläggningen ska 
styra förtätningen så att en god boendemiljö skapas med 
bibehållande av den ursprungliga bebyggelsemiljön och 
känslan av skärgårdsö. 

I den fördjupade översiktsplanen tas inte ställning 
till hur omfattande förtätning som bör tillåtas på 
Resarö. Dock anges att tomtstorlekar under 1500 m2 
endast i undantagsfall ska tillåtas. Vidare anges att 
vägnätet behöver förbättras för att klara den ökande 
trafi kbelastningen. 
 
Möjligheter för verksamheter bör, enligt den fördjupade 
översiktsplanen, ges i kommande detaljplaner för att det 
levande samhället ska kunna bibehållas och utvecklas. 
Service ska byggas ut men Resaröborna kommer även 
i fortsättningen att vara beroende av service i centrala 
Vaxholm. 

När det gäller grönområden anges att den mark 
som idag är allmäntillgänglig ska bibehållas i största 
möjliga utsträckning och att de stora sammanhängande 
grönområdena ska bibehållas orörda. 

Detaljplaner
Inom programområdet gäller detaljplaner med nummer 
93, 321, 334, 404, 687, 870 och 971. Av dessa är 321, 
334, 404, 687, 870 och 971 avstyckningsplaner som 
saknar byggnadsreglerande bestämmelser. I detaljplan 
971 har lagts till bestämmelser som innebär att minsta 
tomtstorlek inom området är 1500 kvm. Detaljplan 
284 ingår med en mindre del i programområdet. 
Detaljplanerna 231 och 359 gränsar till programområdet. 
Numreringen ovan avser kommunens egen numrering 
av planerna. Se karta 3 sidan 29.

Planeringsförutsättningar
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Markägoförhållanden
Kommunen äger följande fastigheter inom 
programområdet: Överby 29:20 (Badplatsen vid 
Sandviken), Överby 29:21 (Resarö bollplan), Ytterby 
4:349, (Vägmark vid Överbyvägen/centrum), Ytterby 
4:483 (Bussvändplats vid centrum), Ytterby 4:485-8 
(Vägmark vid Överbyvägen/centrum), Ytterby 4:597-8 
(affären och fd telestation vid centrum) ochYtterby 
4:767 (mark vid centrum).
 
Staten/Fortifi kationsverket äger Ytterby gruva inom 
Ytterby 4:610 med tillhörande fastigheter Ytterby 4:564, 
4:611 och 4:9. 

Övriga fastigheter är i privat ägo. 

Inom programområdet fi nns ca 850 byggbara fastigheter 
varav ca hälften är permanentbebodda och övriga är 
obebyggda eller bebyggda med fritidshus.

Allmän plats (park och natur) 
Inom Överbydelen ligger den gemensamma marken 
kvar i den ursprungliga exploatörens ägo, huvudsakligen 
i fastigheten Överby 29:49. Marken förvaltas av 
markägarna och på enskilda informella initiativ av 
berörda fastighetsägare.  

Inom Ytterbydelen ägs och förvaltas den gemensamma 
marken av olika samfälligheter, framförallt Ytterby s:
2, s:9 och s:10 med många delägare, av Isterbergets 
tomtägarförening, av Fastighetsägarföreningen 
Ytterby B u p a med fl era samt till en mindre del av 
privatpersoner/dödsbon.

Resarös karaktär
Resarös natur är typisk för innerskärgården med kraftiga 
berg som reser sig ur havet. De högsta punkterna ligger 

ca 45 m över havet. Inom vissa delar av ön fi nns mycket 
branta partier. I de inre delarna är landskapet fl ackare 
och lummigare. 

Höjderna domineras av barrskog medan de lägre 
partierna har mer lövskogskaraktär. Inom den norra 
delen av Resarö fi nns inte längre någon åkermark, 
däremot fi nns bland annat kring Överby Gård en del 
betesmark. 

Området kring Björkviken är låglänt och delvis bevuxet 
med vass. Vissa delar ligger här inte mer än någon meter 
över havsnivån. 

Ytterby varphögar, som uppkom i samband med 
gruvdrift vid 1700-talets mitt, benämns i den fördjupade 
översiktsplanen som ett område med högsta naturvärde 
och är naturminne. Västra Rönnholmen har speciell 
natur och bedöms ha mycket högt naturvärde. 

I översiktsplanen sägs att de relativt små kvarvarande 
områdena med öppet kulturlandskap skall bevaras och 
att skötselförslag för dessa ska upprättas, framförallt där 
ett aktivt jordbruk inte längre upprätthålls och risk för 
igenväxning föreligger. 

I den fördjupade översiktsplanen uttalas att det 
ur naturvårdssynpunkt är viktigt att bevara de få 
kvarvarande våtmarker som fi nns. Detta berör främst 
Överbykärret, utefter Överbyvägen/Överbyslingan samt 
Alkärret söder om Överbyvägen. 



8

Bebyggelse
Resarös historia sträcker sig tillbaka till yngre järnåldern 
och ön har varit bebodd sedan vikingatid. Öns historiska 
utveckling fi nns närmare beskriven bland annat  i 
“Resarö Kulturhistoriska miljöer”, Stockholms läns 
museum, rapport 1992:5.

Såväl byggnadsstil, storlek på tomt och hus, husens 
placering som materialval och färgsättning har stor 
betydelse för Resarös karaktär. Husen är placerade långt 
in på tomten, i allmänhet på en naturlig platå. Husens 
storlek har anpassats till tomtstorleken så att andelen 
byggd yta är relativt liten och en stor del natur med 
stora träd har sparats på tomterna. Naturkaraktären 
har därmed kunnat behållas även inom tomtmark och 
området upplevs i huvudsak som lummigt och grönt. 
Det gäller även gaturummen som inramas av tomternas 
rymliga förgårdsmark. 

Huvuddelen av bebyggelsen som nu fi nns har tillkommit 
under 1900-talet, men några äldre byggnader fi nns 
fortfarande kvar. 

De olika utbyggnadsepokerna speglas i byggnadsstilarna, 
med allt från de äldsta torpen och gårdarna till 
sommarvillorna från sekelskiftet och sportstugorna från 
1930-, 40- och 50-talen. Några villor visar också exempel 
på modernt formspråk anpassat till skärgårdsstilen. 
Bebyggelsen har ett huvudsakligt gemensamt drag, de 
fl esta husen är byggda i trä. 
Stockholms läns museum, har i ”Resarö Kulturhistoriska 
miljöer” avgränsat ett antal områden som har ett 
stort kulturhistoriskt värde och sammantaget berättar 
om utvecklingen på Resarö. Varje delområde har 
klart urskiljbar karaktär och struktur. Det fi nns även 

enskilda byggnader utanför miljöerna som har ett högt 
kulturhistoriskt värde. Inom programområdet återfi nns 7 
av de 9 kulturhistoriska miljöerna. 

I samband med arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen togs ett förslag till miljöprogram 
fram som ska utgöra riktlinjer vid den pågående 
omvandlingen och förtätningen på Resarö. Det betonas i 
programmet att riktlinjerna ska tillämpas för hela Resarö 
och inte bara för de särskilt utpekade kulturhistoriska 
miljöerna. Se karta 4 sidan 30.

Riksintresse
Inseglingen mot Stockholm med sin speciella 
bebyggelsemiljö av sekelskifteskaraktär har förklarats 
som riksintresse. Lilla Rönnholmen och Marieskär ingår i 
det riksintressanta området. 

Strandskydd
Strandskydd råder runt hela den norra kusten. Detta bör 
upphävas inom kvartersmark i kommande detaljplaner. 
Se karta 5 sidan 31.

Rekreation och friluftsliv
Inom området fi nns ett antal grönområden insprängda 
i bebyggelsen. På några ställen fi nns också parkstråk där 
man kan nå stranden. Vid Sandviken ligger Överbybadet, 
vid Resarö gamla skola fi nns en fotbollsplan och i 
Paviljongsområdet ett par tennisbanor.

Norra Resarö är dock till stora delar ianspråktaget för 
bebyggelse eller som enskild tomtmark. Tillgängligheten 
till de allmänna stränderna och andra allmäntillgängliga 
områden blir därför viktigt att uppmärksamma och 
säkerställa i de kommande detaljplanerna.

På Resarö fi nns inga kommunala småbåtshamnar eller 
uppläggningsplatser. De båtplatser som fi nns idag sköts 
av öns båtklubbar på mark arrenderad av kommunen 
eller på egna brygganläggningar på mark som inte ägs av 
kommunen. 

Vägar och trafi k
Vägarna på norra Resarö är ett viktigt karaktärsskapande 
inslag i landskapsbilden. De smala slingrande 
vägarna, ursprungligen dimensionerade för trafi k till 
fritidshusbebyggelsen, bidrar till den lantliga småskaliga 
karaktären. 

Vägnätet har trafi ksäkerhetsmässigt en låg standard 
och förhållandena på Resarö varierar. Vägarnas bredd 
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är 3,5 till 5,0 m. Huvuddelen av vägnätet är belagt med 
oljegrus. Framkomligheten på vägnätet är relativt god 
även vintertid trots den låga standarden. Under vintertid 
är dock trafi ken mindre eftersom hälften av de bebyggda 
fastigheterna används för sommarboende.

På öns östra del är vägområdet, det vill säga området 
mellan tomtgränserna, inte mer än 6-7 meter med 
undermåliga siktförhållanden begränsade bland annat av 
staket, stängsel och häckar. Vissa vägavsnitt är svåra att 
bygga om utan att ombyggnaden berör fastigheten intill. 
På den västra delen är vägområdet 8 meter eller mer 
vilket gör det lättare att förbättra vägarna utan intrång. 
Inom programområdet saknas gång- och cykelvägnät.

Bärigheten på vägarna är på vissa delar dålig. Vid en 
mätning med hjälp av radarteknik på vägnätet, inom 
det område där va-ledningar skall läggas, konstateras att 
80 % av vägarna saknar tillräcklig bärighet. Mätningen 
gjordes under vecka 20, 2002. För att förstärka 
bärigheten så att vägnätet klarar förväntad belastning 
krävs att befi ntlig vägkropp byts mot grusmaterial.

Kollektivtrafi k
Bussförbindelse fi nns med matarbuss på Resarö som vid 
Engarn ansluter till övriga busslinjer mellan Vaxholm 
och Stockholm. 

Ytterby Brygga trafi keras med Vaxholmsbåt under april 
till och med december.

Huvudmannaskap för väg-
nätet och övrig allmän plats

Översiktsplanen och den fördjupade 
översiktsplanen
I Vaxholms stads översiktsplan står att kommunen skall 
överta ansvaret för väghållning inom områden som 
utvecklas till permanentbostadsområden. 

I den fördjupade översiktsplanen anges att 
väghållaransvaret ska överföras till kommunen i samband 
med genomförandet av detaljplanen. Vidare anges att 
fi nansieringen av vägombyggnaden avses ske genom 
gatukostnadsuttag. Som grund för detta hänvisas till 
kommunfullmäktiges beslut den 26 november 1990, 
§90, då fullmäktige tog ett principbeslut rörande 
gatukostnadsuttag, innebärande att kostnader för gata 
eller annan allmän plats, vars anläggande påbörjats eller 
beslutats efter 1990-12-31, skall tas ut med stöd av 
bestämmelser i plan- och bygglagen.

Nuvarande huvudmannaskap på Resarö
Huvuddelen av vägarna inom programområdet, liksom 
på övriga Resarö, sköts idag av Resarö Vägförening. 
Några mindre återvändsgator sköts av berörda 
fastighetsägare.
I och med att enskilda väglagen har upphört ska samtliga 
vägföreningar övergå till samfällighetsföreningar. Resarö 
vägförening har ansökt om anläggningsförrättning 
för övergång till föreningsstyre. Detta krävs för 
att få andelstal för avgiftsuttag med mer enligt 
anläggningslagen och samfällighetslagen. I och med 
ombildning till samfällighetsförening kan föreningen 
ges rätt och skyldighet att sköta andra gemensamma 
anläggningar än vägarna, t ex allmänna platser, badplats, 
bryggor med mera.

Vägverket är huvudman för Överbyvägen inom 
programområdet, för Ytterbyvägen fram till Ytterby 
brygga samt för Resarövägen. Vägverket har aviserat 
att deras inriktning är att Vaxholms stad eller Resarö 
vägförening skall ta över huvudmannaskapet för 
åtminstone Överbyvägen och Ytterbyvägen. 
 
Övrig allmän plats (allmänningar, park, natur) sköts 
av fastighetsägarna i informell samverkan eller genom 
bildade samfällighets- och fastighetsägarföreningar. 
Undantaget är badplatsen vid Sandviken inom Överby 
29:20 och Resarö bollplan med mer inom Överby 29:21 
vilka sköts av kommunen.
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Kommande huvudmannaskap för vägar 
och övrig allmän plats
I samband med detaljplaneringen av Resarö skall beslut 
tas om vem som skall ansvara för utbyggnad och drift av 
vägar och allmän plats (park och natur) det vill säga vem 
som ska vara huvudman. 

Det fi nns två huvudalternativ till huvudmannaskap för 
vägar och allmän plats. Det ena alternativet innebär att 
det även fortsättningsvis är enskilt huvudmannaskap 
för vägar och allmän platsmark.  Det andra alternativet 
innebär att kommunen övertar huvudmannaskapet för 
vägar och allmän platsmark. 

Vid informationsmötena och vid vägföreningens 
årsstämma under våren 2002 har många fastighetsägare 
uttalat sig för fortsatt enskilt huvudmannaskap vid 
detaljplaneläggningen. Kommunen har därför valt att 
inte ta ställning för allmänt eller enskilt huvudmannaskap 
i denna programhandling. Eftersom frågan kan 
påverka både planutformning och uppläggningen av 
genomförandet bör huvudmannaskapet väljas tidigt 
under detaljplaneprocessen, helst redan i programskedet.

De olika alternativen beskrivs utförligare under 
rubriken “Riktlinjer för kommande planering, 
genomförandefrågor.”

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Tillgång på vatten 
av god kvalitet och i tillräcklig mängd utgör därför 
en förutsättning för ett fullgott boende. Vatten och 
avloppsförsörjning anges i plan- och bygglagen 
som ett grundläggande krav för att mark skall anses 
vara lämpad för bebyggelse. Idag bygger områdets 
va-system företrädesvis på skilda typer av enskilda 
lösningar avseende vatten och avlopp. Området är 
ursprungligen anlagt för sommarboende och den 
sanitära standarden har varit anpassad för detta ändamål, 
tidens anspråk och tillgången på renvatten. Fortfarande 
används huvudsakligen enskilda vattentäkter och 
avloppslösningar, men det fi nns även gemensamma 
system inom området. 
Tillgången på grundvatten på Resarö är begränsad. 
Redan den allt mer ökande permanentbosättningen inom 
befi ntligt byggnadsbestånd har lett till att många idag har 
problem med att få tillräckligt med vatten av godtagbar 
kvalitet. 
 
Fritidshus som blir permanentbostäder leder till en 
dramatiskt ökad vattenförbrukning eftersom fl er 
personer nyttjar fastigheten under längre tid. Eftersom 
vattenförsörjningen till övervägande del sker från 
egna eller gemensamma brunnar, ökar uttaget av 
grundvatten. Om inga åtgärder vidtas kommer därför 
en redan besvärlig situation i planområdet att försämras 
ytterligare, vilket är allvarligt då många är beroende av 
egen brunn för sin renvattenförsörjning.
Idag fi nns ett antal brunnar med kloridhalter 
överstigande 1000 mg/ml. Är kloridhalten över 

300 mg/l anger Livsmedelsverket detta som “med 
tvekan tjänligt”. Halter mellan 100-300 mg/l anses 
“anmärkningsvärt”.
 
Med hänsyn till problemen med vattenförsörjningen 
inom området bör bygglov för ny- eller tillbyggnad för 
permanentbebyggelse inte lämnas innan vatten och 
avlopp är utbyggt. 

El
Nätägare på Resarö är Graninge Nät AB. Belysningen på 
vägföreningens vägar ägs och sköts av Graninge Nät AB.

Grundförhållanden
Berggrunden består av gnejs, gnejsgranit och grönstenar 
som delvis är överlagrat av morän och grus och i 
de lägre partierna av leror. Resarö är klassat som 
låg- till normalradonmark. Området kring gruvan är 
högradonmark. Se karta 6 sidan 32.

Området kring Björkviken har mycket dålig bärighet 
med djupa lerlager och högt grundvatten. Området är 
dessutom låglänt vilket innebär att det fi nns stor risk 
för översvämning inom området. Här fi nns också risk 
för sättningar och skred. Särskilda krav måste därför 
ställas på grundläggning och eventuella schakter och 
uppfyllnader. Se karta 7 sidan 33.

Service
Vid Resarö centrum fi nns förskola, skola, kyrka och 
dagligvarubutik. För övrig service hänvisas till centrala 
Vaxholm. 
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Riktlinjer för kommande planering
Markanvändning
Nedan redovisas förslag till markanvändning och 
riktlinjer inför kommande planering av norra Resarö. 
Utifrån områdets olika karaktärer och förutsättningar 
har programområdet delats in i olika delområden för 
vilka riktlinjer redovisas. Se karta 1 sidan 18, där visas 
kartan i större format.  

På grund av områdets storlek är det lämpligt att dela 
in det i etapper när det gäller utbyggnad av vatten och 
avlopp och utarbetande av detaljplaner. En mer utförlig 
beskrivning av förslag till etappindelning följer under 
avsnittet “ Tidsplan och etapputbyggnad”. 

Trafi ksystemet 

Allmänt
I plan- och bygglagen 2 kap 4§, regleras hur 
bebyggelsemiljön ska utformas och här fi nns även 
riktlinjer för trafi kmiljön. Inom områden med 
sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön 

utformas med hänsyn till behovet av skydd mot 
uppkomst och spridning av brand samt mot 
trafi kolyckor och andra olyckshändelser. Vidare skall en 
god trafi kförsörjning och god trafi kmiljö skapas. 

En av förutsättningarna i planarbetet för Resarö är att 
områdets karaktär ska bibehållas. En viktig del i denna är 
de smala och slingrande vägarna. Detta ställer särskilda 
krav på hur vägrummet utformas. Nedan redovisas 
riktlinjer för hur trafi ksystemet bör utformas för att 
tillgodose såväl trafi ksäkerhet som utformning och 
karaktär. 
Vid beräkning av väggeometrin har referenshastigheten 
50 km/h använts för huvudvägarna (Överbyvägen) och 
30 km/h för det lokala vägnätet. Detta innebär att man 
inte bör köra fortare än 30 km/h inom området. 

Kollektivtrafi k
Befi ntlig busslinjesträckning innebär att avstånden till 
busshållplatser från en stor del av fastigheterna är relativt 
långt, upp till ca 1200 m. Ett avstånd på 600-700 m 
anses acceptabelt i denna typ av bebyggelse. Två nya 
alternativa sträckningar för bussen föreslås. De båda 
alternativen redovisar möjliga förlängningar av dagens 
busslinje. Med hänsyn till befi ntlig fastighetsstruktur 
är det svårt att klara rundkörning med buss. De båda 
förslagen innebär att sträckningen förlängs i respektive 
ände. Detta innebär att avstånd till busshållplats från 
större delen av fastigheterna inom området uppgår till 
maximalt 600-700 m. 

För att öka kollektivtrafi kens attraktivitet bör 
bytespunkten i Engarn ses över och utformas så att den 

I alternativ ett föreslås en 
förlängning ut mot Buskudden 
längs Överbyslingan. En bit in på 
Överbyslingan anordnas en ny 
vändslinga för bussen.
I den östra delen föreslås en 
förlängning av dagens busslinje 
utmed Ytterbyvägen fram till Ytterby 
brygga. Denna sträckning innebär 
stora markintrång längs med 
Ytterbyvägen.

Alternativet möjliggör en omstigning 
till Vaxholmsbåt vid Ytterby Brygga 
men ger en relativt dålig tillgänglighet 
till kollektivtrafi ken för de boende i 
Paviljongs- och Isterbergsområdena. 
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blir attraktiv. Man bör särskilt tänka på klimatskydd, 
antalet parkeringsplatser med mer. Cykelparkering bör 
också byggas i anslutning till busshållplatserna på Resarö. 
Vidare bör möjligheten att förbättra infartsparkeringen 
vid Engarn och Resarö centrum ses över. 

Vaxholmsbåtar trafi kerar Resarö från april till och med 
december. Under vintern är det ingen trafi k till Resarö. 
Båtarna angör Ytterby brygga. Under sommarhalvåret 
avgår cirka 3 turer per dag måndag till fredag från 
Stockholm mot Ytterby. 

Gång- och cykeltrafi k
Gång- och cykelvägnät saknas idag i de fl esta delar av 
Resarö. Gång- och cykelvägen längs med Resarövägen 
föreslås bli separerad på hela sträckan. Denna förlängs 
sedan längs Överbyvägens hela sträckning där den 
föreslås bli separerad från bilvägen. Överbyslingan, 
Ytterbyvägen fram till Ytterby brygga samt delar av 
Ytterbystrandsvägen föreslås förses med en gångbana 
på 1,5 meter. På stora delar av Ytterbyvägen är detta inte 
möjligt utan gångbanan blir här cirka 1 meter bred. 

Utöver detta föreslås att delar av vägnätet inne i området 
utformas som gårdsgator där trafi krörelserna sker på 
de oskyddade trafi kanternas villkor. Svenonius väg, 
Gadolinitvägen, och delar av Terbiumvägen bildar 
tillsammans ett sammanhållet stråk som löper från 
Ytterbystrandsvägen och fram till Isterbergsvägen. 
Delar av Krokvägen, Västerskogsvägen och delar av 
Barrskogsvägen bildar tillsammans ett annat stråk där de 
oskyddade trafi kanterna ges prioritet. 

I alternativ två föreslås att bussen 
istället för att trafi kera Ytterbyvägen 
går upp på Isterberget, vilket ger 
kortare gångavstånd för de boende i 
Paviljongs- och Isterbergsområdena, 
se bild 10.

Ett tredje alternativ är att bussen 
ligger kvar i dagens sträckning.
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Utöver detta föreslås att man i framtiden även skall kunna nyttja delar av det 
äldre vägnätet på Killingen som gång- och cykelväg, se bild nedan. Föreslagen 
framtida gång- och cykelväg är i stora delar en historisk väg. 

Biltrafi k
Biltrafi knätet behålls till stora delar som det ser ut idag. De litet större 
vägarna i området, uppsamlingsvägarna, får en utökad bredd och förses 
med gångbana. På lokalvägarna görs endast mindre justeringar. Vissa gator 
föreslås få karaktär av gårdsgator, där oskyddade trafi kanter ges prioritet.

Bussarnas linjesträckning påverkar även vägnätets utformning. Vägnätet 
byggs upp på olika sätt beroende på om busslinjesträckningen är som idag 
eller enligt alternativ ett eller två, se bilderna till höger.
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Behov av mark för parkering och uppläggningsplatser 
för båtar i anslutning till båtplatser för boende på öarna 
skall studeras i kommande detaljplaner. 

Bärighet
Vägarnas bärighet skall vara tillräcklig för en belastning 
av förväntad trafi k. För de fl esta vägarna inom program-
området innebär det att vägen ska klara upp till 1500 
lätta fordon och upp till 50 tunga fordon per dygn. 

Utformning
Nedan redovisas endast riktlinjer för utformning av 
vägarna på Resarö. För att tydliggöra standardkrav 
för olika delar av området har vägarna delats in i 

kategorierna huvudväg, uppsamlingsväg och lokalväg. 
Utformning och eventuella intrång på enskilda 
fastigheter kommer att regleras i kommande detaljplaner.

Huvudvägen – Överbyvägen – föreslås ha en 
körbanebredd om minst 5,5 m, liksom idag. Utmed 
huvudvägen föreslås en 3-3,5 m bred gång- och cykelväg. 
Utmed de delar där det fi nns möjlighet läggs gång- och 
cykelvägen separerad från vägen och i övrigt som gång- 
och cykelbana vid vägen. Detta innebär att det behövs 
ett vägområde på cirka 11-13 meter. 
Uppsamlingsvägar som Överbyslingan, del av 
Ytterbystrandsvägen och del av Ytterbyvägen föreslås 
få en körbanebredd om minst 4,5 m. Utmed dessa 

vägar bör så långt som möjligt gångbana anläggas. 
Gångbanan bör vara cirka 1,5 meter bred men där det 
är särskilt smalt vägområde kan den behöva smalnas av. 
Vägområdet som behövs är cirka 6 – 8 m. 
Lokalvägar, vilket är samtliga vägar som inte är huvud- 
eller uppsamlingsvägar, föreslås få en körbanebredd 
om minst 3,5 m. På dessa vägar krävs mötesplatser på 
ett avstånd så att man har sikt mellan mötesplatserna. 
Vägområdet som behövs varierar mellan 5 – 8 meter 
och vid mötesplatserna upp till 8,5 meter. 

HuvudvägÖverbyvägen
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LokalvägUppsamlingsväg

Överbyslingan
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Vändplaner
Befi ntliga vändplaner skall förbättras och nya skall 
byggas på det allmänna vägnätet, så att 
t ex en sopbil kan vända med backning, vilket innebär en 
minimiradie på 6,0 m eller motsvarande T-vändplats.

Trafi ksäkerhet
Längs Överbyvägen föreslås gång- och cykelbana byggas. 
Uppsamlingsvägarna kompletteras med gångbana. För 
att ytterligare förbättra trafi ksäkerheten för gående 
och cyklister föreslås att två vägstråk utformas som 
“gårdsgator” där trafi kanter får färdas på de gående och 
cyklandes villkor. På så sätt kan trafi ksäkra skolvägar 
åstadkommas. 

En gårdsgata är utformad så att framförande av 
motorfordon sker på de oskyddade trafi kanternas villkor. 
Vägbanan är smal, i det här fallet cirka 3,5 meter med 
mötesplatser. Hastigheten bör vara låg så att trafi ken sker 
i ungefär samma fart som gång- och cykeltrafi kanter. För 
att uppnå detta krävs en medveten utformning av gatan 
med till exempel gupp, olika typer av markbeläggning 
och avsmalningar för att signalera lågfartsgata. 

Belysning
För att uppnå en godtagbar trafi ksäkerhet krävs att 
vägarna är belysta. Vägarna bör förses med belysning 
så att gående inte hamnar i totalt mörker mellan 
belysningspunkterna. Med hänsyn till skärgårdskaraktär 
och kulturmiljö är det av stor vikt att armaturer väljs och 
placeras på ett medvetet sätt. 

Kurvor och krön
På några ställen krävs en justering i höjd för att 
åstadkomma tillräcklig sikt och stoppsträcka över 
backkrön. Nedan redovisas den siktsträcka i meter, 
som krävs vid en hastighet på 30 km/h och som ger 
medelgod standard enligt ARGUS och VU.

På vissa platser är sikten mycket dålig på grund av skarpa 
kurvor. En åtgärd kan vara att räta ut kurvan, men detta 
är inte alltid möjligt med hänsyn till topografi  och miljö. 
Man kan då i stället välja att bygga fysiska hinder som 
radikalt sänker hastigheten i denna punkt. En annan 
åtgärd kan vara att utföra siktröjningar, montera speglar 
eller dylikt. På sträckor med dålig sikt är god belysning 
extra viktig.

Bilden nedan ger exempel på en önskvärd åtgärd för att 
uppnå medelgod standard för personbilar i horisontalkurva 
enligt ARGUS och VU för 30 km/h, upplyst väg. 

Tolkning av medelgod standard för personbilar i vertikal kurva enligt Argus och 
VU för 30 km/h, upplyst väg. Exempel på behov av åtgärd.

I partier liknande 
denna bör en 
justering av krön 
utföras.
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Stamledningarna följer gatunätet, utbyggnaden kommer 
att samordnas med förstärkning av vägarna samt 
utbyggnad av el- och telenätet om detta är möjligt. 
Områden för tekniska anläggningar skall säkras i 
detaljplanen. 

Omhändertagande av dagvatten
Dagvattnet bör omhändertas lokalt på den egna fastig-
heten och återföras till grundvattnet. Endast i undan-
tagsfall (instängda tomter) kan överskottsvatten från 
fastigheterna avledas till vägdike. Detta bedöms normalt 
kunna klaras utan andra åtgärder än exempelvis tak-
avvattning via stuprörsutkastare med avledning till om-
givande mark. Där markförhållandena är ogynnsamma 
och markinfi ltration inte kan genomföras kan t ex per-
kolationsmagasin eller fördröjningsmagasin anläggas. 
Dagvattenledningar kommer inte att byggas ut. 

Dagvatten från vägen måste avledas via diken för att 
undvika problem med svallis och sättningar i väg-
kroppen. Det bör transporteras öppet via diken från 
bebyggelsen till gröna lågstråk mellan bebyggelse-
områden. Den avledning av dagvatten som sker från 
gator bör i största möjliga utsträckning möjliggöra 
infi ltration/perkolation. Gatusystemet måste utformas 
så att intilliggande diken bevaras och ingår i ett samman-
hängande dagvattensystem. Kortare kulverteringar kan 
bli nödvändiga. Genom en medveten planering kan  
dagvattnet tillföra området estetiska och ekologiska 
kvaliteter.

Generell rekommendation
Resarö bör planläggas med utgångspunkt från att 
dagvattnet ska tas om hand lokalt på såväl tomtmark 
som allmän platsmark.

Naturmiljö 
Allmänhetens tillgång till de grönområden som fi nns 
insprängda mellan tomterna och de allmänna stråk som 
leder ned till vattnet bör så långt som möjligt säkerställas 
i detaljplan. Det är viktigt att befi ntliga grönytor om 
möjligt har förbindelse med varandra, för att uppnå 
en högre kvalitet både för växt- och djurliv och för 
människor. Befi ntliga bad- och lekplatser bör säkerställas 
och ges utrymme för att utvecklas. 
 
Av den fördjupande översiktsplanen framgår att det ur 
naturvårdssynpunkt är viktigt att bevara våtmarkerna 
inom området. De har ett högt landskapsekologiskt 
värde och är en viktig tillfl ykt för faunan. 

Landskapet kring Överby gård är mycket varierat med 
små åkerholmar, träddungar och ojämna skogsbryn. 
Denna karaktär är unik på Resarö och därför är det av 
största vikt att området kring gården lämnas öppet och 
hålls fri från bebyggelse.

Teknisk försörjning
Rätt att förlägga ledningar inom området har sökts 
genom ledningsrätt. Där allmänna ledningar går över 
tomtmark ska u-område reserveras i detaljplan.

El och tele
Kommunen kommer att lägga ner tomrör för eventuell 
framtida utbyggnad av optokabel på Resarö. 
Graninge energi avser att markförlägga sina kablar i 
samband med utbyggnad av vatten och avlopp.

Skanova (före detta Telia nät) kommer eventuellt att 
markförlägga sina kablar i samband med utbyggnad av 
vatten och avlopp.

Vatten och avlopp
Kommunen har beslutat att kommunalt vatten och 
avlopp ska byggas ut på norra Resarö. Utbyggnaden ska 
genomföras av Roslagsvatten AB. De kommer att bygga 
ut ett lågtrycksystem för avloppet (LPS-system, Low 
Pressure Sewer). När samtliga fastigheter är anslutna 
kommer utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten till 
omgivande yt- och grundvatten att upphöra. Vatten och 
avlopp kan byggas ut även till öarna i området. Denna 
utbyggnad får regleras med avtal mellan fastighetsägarna 
och Roslagsvatten.

LPS-systemet är ett lågtryckssystem där en pump på 
varje fastighet trycker avloppet i täta ledningar till 
reningsverket. Ledningarna kan förläggas grunt i gator 
och på tomtmark, vilket underlättar anpassningen till 
naturen. 
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Markanvändning
Föreslagen markanvändning. Numreringen 
hänvisar till delområden. 

Karta 1
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Inom vissa områden kommer inte källare att kunna 
tillåtas med hänsyn bland annat till markens bärighet 
samt marknivåer och högvattennivåer. 

Tomternas storlek
Med hänsyn till kulturmiljö, vägnätets kapacitet och 
landskapsbild bör stor restriktivitet gälla för möjlighet till 
styckningar av befi ntliga fastigheter. Stor hänsyn måste 
tas till delområdenas olika karaktär. Därför går det inte 
att ange en minsta tomtstorlek generellt. Möjligheten 
till avstyckning bör istället bedömas i varje enskilt fall i 
samband med detaljplanearbetet. 
 
Små fastigheter som inte kan anses utgöra en byggbar 
enhet bör läggas samman med intilliggande fastighet 
i överensstämmelse med dagens faktiska användning. 
Vissa fastigheter kan vara olämpliga att bebygga 
beroende på till exempel grundförhållanden. 

Öarna inom programområdet
För öarna, där det idag är fritidshusbebyggelse, föreslås 
att karaktären med fritidshusbebyggelse kvarstår och 
att man i enlighet med vad som sägs i den fördjupade 
översiktsplanen är restriktiv med att tillåta ny bebyggelse. 
Orörda grönområden på öarna bör även i framtiden 
förbli orörda. 

Inför detaljplaneläggning ska avgränsning av 
planområdet ske. I samband med detta ska även beslutas 
om öarna ska ingå i detaljplanearbetet.

Område B 1 
Lövudden

Området är delvis kulturhistoriskt intressant och 
har en redan ianspråktagen och ändamålsenlig 
fastighetsindelning. Bebyggelsen består av både äldre 
sommarvillor och sportstugor från senare epoker.  

Kommande detaljplanearbete skall ha följande inriktning:
• Befi ntlig fastighetsindelning bevaras. 
• Allmän mark, särskilt i strandnära läge, ska säkerställas  
 i detaljplan. 
• Om- och tillbyggnader bör regleras så att det   
 kulturhistoriska värdet säkerställs.

Vägarna utformas som lokalvägar med en bredd av 3,5 
meter.

Område B2 
Överby

Längs kusten är tomterna relativt stora vilket är 
karaktäristiskt för sekelskiftesmiljön. De inre delarna har 
en blandad bebyggelse. 

Kommande detaljplanearbete skall ha följande inriktning:
• Befi ntlig fastighetsindelning bevaras i huvudsak.
• Om- och tillbyggnader bör regleras så att det   
 kulturhistoriska värdet säkerställs.

Överbyvägen får en körbanebredd om minst 5,5 meter. 
Längs med vägen föreslås att en separerad gång- och 
cykelväg anläggs. Överbyslingan utformas som en 
uppsamlingsväg med en bredd om minst 4,5 meter och 
förses med gångbana på ena sidan. Om bussen skall 

Tillkommande bebyggelse
När det gäller placering, utformning, färgsättning med 
mera, har ett miljöprogram tagits fram i samband med 
den fördjupade översiktsplanen för Resarö. Detta ska 
ligga till grund för utformningen av detaljplanernas 
bestämmelser. 

Bebyggelsemönster
För upplevelsen av Resarös karaktär är vägnätet av 
väsentlig betydelse. Det är längs vägarna man rör sig och 
skapar sig sin uppfattning om miljön. Resarös lummiga 
och lantliga karaktär upplevs genom vägrummens 
utformning. Den befi ntliga bebyggelsen är placerad 
tillbakadragen från vägarna och ligger känsligt inplacerad 
i terrängen. Detta sätt att bygga bör vara en förebild vid 
nyexploatering och förtätning.

Bebyggelsens storlek och utformning
Inom hela norra Resarö föreslås att kommande 
detaljplaner innehåller planbestämmelser som 
reglerar utformningen av bebyggelsen. Förslaget till 
miljöprogram ska ligga som underlag för utformning 
av bestämmelserna. Inom de kulturhistoriska miljöerna 
bör en särkilt hänsynsfull anpassning ske vid ny-, om- 
och tillbyggnader. Allmänt bör en viss återhållsamhet 
gälla beträffande bebyggelsens storlek, både för 
huvudbyggnader och uthus/garage. För att bibehålla 
områdets karaktär bör inte byggrätterna överstiga 1/10 
av tomtens area. Byggrätten ska dock anpassas till de 
olika delområdenas specifi ka karaktär, kulturmiljö med 
mer
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kunna köra där krävs 5,5 meters körbanebredd. Övriga 
vägar utformas som lokalvägar med en bredd av 3,5 
meter. 

Område B3 
Söder och nordost om Överbybadet

Området är kulturhistoriskt intressant bland annat för 
sin blandning av agrar bebyggelse, odlingslandskap och 
sommarvillor.

Delar av området har tillfart över badplatsen. Då 
badet är det enda allmänna badet på Resarö kommer 
dess betydelse att öka. Det är därför inte lämpligt att 
ytterligare öka boendetrafi ken på Badviksvägen.

Den stora sommarvillan vid Lillnäset (Överby 2:94) är 
kulturhistoriskt intressant. 

Kommande detaljplanearbete skall ha följande inriktning:
• Befi ntlig fastighetsindelning och bebyggelse bör  
 bevaras
• Kulturmiljön bör säkerställas med planbestämmelser.

Vägarna utformas som lokalvägar med en bredd av 3,5 
meter.

Område B4 
Norra delen av Bergsudden

En utveckling av konferensverksamheten bör 
möjliggöras.

Kommande detaljplanearbete skall ha följande inriktning:
• Tillfart till anläggningen behöver studeras. Lämpligt  
 kan vara att trafi kmata området österifrån, från   
 Överbyslingan.

• Utformning av tillkommande bebyggelse får studeras  
 särskilt. Särskild hänsyn bör tas till    
 kringliggande bebyggelsekaraktärer.

Överbyslingan utformas som en uppsamlingsväg med en 
bredd om minst 4,5 meter och förses med en gångbana 
på ena sidan. Om bussen skall kunna köra där krävs 
5,5 meters körbanebredd. Övriga vägar utformas som 
lokalvägar med en bredd av 3,5 meter. 

Område B5 
Buskudden samt strandnära bebyggelse längs 
Buskuddsvägen

Delar av området utmed den norra kusten är 
kulturhistoriskt intressant. Här fi nns bebyggelse som 
speglar utvecklingen av sommarboendet på Resarö under 
1920 och 30-talen. 
 
Buskudden består idag av en större fastighet som delvis 
är bebyggd. Vid en eventuell avstyckning av denna 
bör den yttre delen av udden göras allmäntillgänglig 
och lämnas obebyggd. För att säkerställa 
allmäntillgängligheten bör Buskuddsvägen förlängas som 
allmän gång- och cykelväg.  

Kommande detaljplanearbete skall ha följande inriktning:
• I huvudsak bör befi ntlig fastighetsindelning bevaras.  
 En viss förtätning/kompletteringsbebyggelse kan  
 tillåtas längs Buskuddsvägen. 
• Tillkommande bebyggelse samt om- och tillbyggnader  
 bör regleras så att det kulturhistoriska värdet   
 säkerställs.
• Udden bör bli allmän platsmark.
• Buskuddsvägen bör förlängas så att udden blir   
 tillgänglig.

Vägarna utformas som lokalvägar med en bredd av 3,5 
meter.

Område B6 
Överbys mellersta delar
Området karaktäriseras av något mindre tomter än de 
strandnära delarna. Här har också husen en mindre skala. 
Området är starkt kuperat och vägnätet slingrande.  
  
Kommande detaljplanearbete skall ha följande inriktning:
• Befi ntlig fastighetsindelning bör i huvudsak bevaras.
• Tillkommande bebyggelse samt om- och tillbyggnader  
 bör regleras så att den gröna, lantliga karaktären inte  
 går förlorad.

Överbyslingan utformas som en uppsamlingsväg med en 
bredd om minst 4,5 meter och förses med en gångbana 
på ena sidan. Om bussen skall kunna köra där krävs 
5,5 meters körbanebredd. Övriga vägar utformas som 
lokalvägar med en bredd av 3,5 meter.

Område B7 
Området vid Backstigen och Dalstigen

Delar av området är kulturhistoriskt intressant. 
Området har en för sin tid, 1940-60-tal, typisk 
sportstugebebyggelse och är en god representant för sin 
tids sommarboende. 

Kommande detaljplanearbete skall ha följande inriktning:
• Befi ntlig fastighetsindelning bör i huvudsak bevaras.
• Tillkommande bebyggelse samt om- och tillbyggnader  
 bör regleras så att det kulturhistoriska värdet   
 säkerställs. 
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Överbyslingan utformas som en uppsamlingsväg med en 
bredd om minst 4,5 meter och förses med en gångbana 
på ena sidan. Övriga vägar utformas som lokalvägar med 
en bredd av 3,5 meter.

Område B8 
Exploateringsområde mellan Överbyvägen och 
Barrskogsvägen 

Kommande detaljplanearbete skall ha följande inriktning:
• Den fördjupade översiktsplanen anger    
 bostadsbebyggelse motsvarande 15-20 friliggande hus  
 inom området.
• Med hänvisning till föreslagen vägstandard bör   
 angöring till området ske direkt från Överbyvägen, 
 detta kan dock vara svårt att lösa med hänsyn till  
 terrängförhållandena. Om angöring sker 
 från Barrskogsvägen eller Överbyslingan behöver  
 dessa vägavsnitt utformas på ett annat sätt än 
 som föreslås i programmet. 
• Utformning av tillkommande bebyggelse får studeras  
 särskilt. Särskild hänsyn bör tas till    
 kringliggande bebyggelsekaraktärer. 

Område B9 
Område väster om Björkviken, längs Överbyslingan

Längs kusten är tomterna relativt stora vilket är 
karaktäristiskt för sekelskiftesmiljön. De inre delarna har 
en blandad bebyggelse.

Kommande detaljplanearbete skall ha följande inriktning:
• Befi ntlig fastighetsindelning bör bevaras.
• Om- och tillbyggnader bör regleras så att det   
 kulturhistoriska värdet säkerställs.

Överbyslingan utformas som en uppsamlingsväg med en 
bredd om minst 4,5 meter och förses med en gångbana 
på ena sidan. Övriga vägar utformas som lokalvägar med 
en bredd av 3,5 meter.

Område B10 
Björkviksområdet

Kommande detaljplanearbete skall ha följande inriktning:
• I huvudsak bör befi ntlig fastighetsindelning bevaras.  
 En viss förtätning/kompletteringsbebyggelse kan  
 tillåtas. 
• Tillkommande bebyggelse bör regleras så attden  
 ansluter till områdets bebyggelsekaraktär. 
• Med hänsyn till risken för översvämningar bör ny  
 bebyggelse inte placeras i låglänta partier. I   
 kommande detaljplanearbete ska även bestämmelser  
 för höjdsättning för tillkommande bebyggelse studeras.  
• Möjligheten att göra hela eller delar av det låglänta  
 partiet allmäntillgängligt i enlighet med den fördjupade  
 översiktsplanen bör studeras.

Vägarna utformas som lokalvägar med en bredd av 3,5 
meter. 

Vid Björkviksområdet bör mer omfattande dagvatten-
ledningssystem anläggas. 

Område B11 
Barrskogsvägen

Delar av området är kulturhistoriskt intressant. Här fi nns 
ett antal mindre sommarvillor uppförda på 1920-talet. 

Kommande detaljplanearbete skall ha följande inriktning:
• I huvudsak bör befi ntlig fastighetsindelning bevaras.  

 En viss förtätning/kompletteringsbebyggelse kan  
 tillåtas. 
• Tillkommande bebyggelse samt om- och tillbyggnader  
 bör regleras så att det kulturhistoriska värdet   
 säkerställs.

Ytterbystrandsvägen utformas som en uppsamlingsväg 
med en bredd om minst 4,5 meter och förses med en 
gångbana på ena sidan. Delar av Barrskogsvägen samt 
hela Västerskogsvägen föreslås utformas som gårdsgator 
där de oskyddade trafi kanterna ges prioritet. Övriga 
vägar utformas som lokalvägar med en bredd av 3,5 
meter.

Område B12 
Inre delarna norr om centrum

Kommande detaljplanearbete skall ha följande inriktning:
• I huvudsak bör befi ntlig fastighetsindelning bevaras.  
 En viss förtätning/kompletteringsbebyggelse kan  
 tillåtas. 
• Tillkommande bebyggelse samt om- och tillbyggnader  
 bör regleras så att den ansluter till områdets   
 bebyggelsekaraktär.
• Vid placering av tillkommande bebyggelse ska hänsyn   
 tas till terrängförhållanden och trafi ksäkerheten utmed  
 Överbyvägen.

Ytterbystrandsvägen utformas som en uppsamlingsväg 
med en bredd om minst 4,5 meter och förses med en 
gångbana på ena sidan. Delar av Krokvägen samt hela 
Västerskogsvägen föreslås utformas som gårdsgator där 
de oskyddade trafi kanterna ges prioritet. Övriga vägar 
utformas som lokalvägar med en bredd av 3,5 meter.
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Område B13 
Ytterbystrand / Paviljongsområdet

Delar av området är kulturhistoriskt intressant. Bebygg-
elsen speglar de intentioner och idéer som Birger 
Svenonius, som kan sägas vara grundaren av villastaden 
Ytterbystrand, ville ge uttryck för och som är en betyd-
elsefull del av Resarös historia. Området präglas av 
sommarvillabebyggelse med stora något oregelbundna 
trävillor med öppna verandor på stora lummiga 
tomter. En central del för området är paviljongen och 
tennisbanorna som fortfarande nyttjas.

Kommande detaljplanearbete skall ha följande inriktning:
• I huvudsak bör befi ntlig fastighetsindelning bevaras.  
 En viss förtätning/kompletteringsbebyggelse kan  
 tillåtas. 
• Tillkommande bebyggelse samt om- och tillbyggnader  
 bör regleras så att det kulturhistoriska värdet   
 säkerställs.
• Vid planering bör stor hänsyn skall tas till den   
 kulturhistoriska miljön och dess användning.
• Området kring paviljongen bör säkras som allmän  
 platsmark i detaljplan. 

Ytterbystrandsvägen utformas som en uppsamlingsväg 
med en bredd om minst 4,5 meter och förses med en 
gångbana på ena sidan. 
 
Svenonius väg, Gadolitvägen, och delar av Ter-
biumvägen föreslås utformas som gårdsgator 
där de oskyddade trafi kanterna prioriteras. Om 
bussen skall gå upp till Isterberget krävs att delar av 
Ytterbystrandsvägen, Svenonius väg och delar av 
Gadolinitvägen får en bredd av 5,5 meter och förses med 
gångbana. Övriga vägar utformas som lokalvägar med en 
bredd av 3,5 meter.

Område B14 
Inre delarna nordöst om centrum

Delar av området är kulturhistoriskt intressant bland 
annat för sin äldre bebyggelse. 

Kommande detaljplanearbete skall ha följande inriktning:
• I huvudsak bör befi ntlig fastighetsindelning bevaras.  
 En viss förtätning/kompletteringsbebyggelse kan  
 tillåtas. 
• Tillkommande bebyggelse samt om- och tillbyggnader  
 bör regleras så att det kulturhistoriska värdet   
 säkerställs.

Ytterbystrandsvägen utformas som en uppsamlingsväg 
med en bredd om minst 4,5 meter och förses med 
gångbana på ena sidan. Svenonius väg föreslås utformas 
som gårdsgata där de oskyddade trafi kanterna ges 
prioritet. Om bussen skall gå till Ytterby brygga eller 
upp till Isterberget krävs att delar av Ytterbyvägen eller 
Ytterbystrandsvägen och Svenonius väg får en bredd 
av 5,5 meter och förses med gångbana. Övriga vägar 
utformas som lokalvägar med en bredd 
av 3,5 meter.

Område B15 
Isterberget

Kommande detaljplanearbete skall ha 
följande inriktning:
• I huvudsak bör befi ntlig   
 fastighetsindelning bevaras. En viss  
 förtätning/ kompletteringsbebyggelse  
 kan tillåtas. 
•  Tillkommande bebyggelse samt om-  
 och tillbyggnader bör regleras så att  
 den ansluter till områdets   

bebyggelsekaraktär.
•  Inom delar av området fi nns en gällande detaljplan  
 som medger avstyckning med en minsta tomtstorlek              
    på 1500 m2.    

Ytterbyvägen, fram till Ytterby brygga, utformas som en 
uppsamlingsväg med en bredd om minst 4,5 meter och 
förses med en gångbana på ena sidan. Om bussen skall 
gå ut till Ytterby brygga krävs att Ytterbyvägen får en 
bredd av 5,5 meter och förses med gångbana. Svenonius 
väg, Gadolinitvägen, och delar av Terbiumvägen föreslås 
utformas som gårdsgator där de oskyddade trafi kanterna 
ges prioritet. Övriga vägar utformas som lokalvägar med 
en bredd av 3,5 meter.

Område B16 
Kustremsan längs Isterbergsvägen

Tomterna är stora vilket är karaktäristiskt för sekel-
skiftesmiljön. Området gränsar till riksintresseområde. 
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Kommande detaljplanearbete skall ha följande inriktning:
• I huvudsak bör befi ntlig fastighetsindelning bevaras. 
• Tillkommande bebyggelse samt om- och tillbyggnader  
 bör regleras så att det kulturhistoriska värdet   
 säkerställs.

Vägarna utformas som lokalvägar med en bredd av 3,5 
meter.

Område B17 
Längs Ytterbyvägen

Området är delvis kulturhistoriskt intressant. Här fi nns 
ett strandparti med träbryggor, några sjöbodar och 
båthus. 

Kommande detaljplanearbete skall ha följande inriktning:
• I huvudsak bör befi ntlig fastighetsindelning bevaras.  
 En viss förtätning/kompletteringsbebyggelse kan  
 tillåtas. 
• Tillkommande bebyggelse samt om- och tillbyggnader  
 bör regleras så att det kulturhistoriska värdet   
 säkerställs.
• Inga större byggnader bör tillåtas inom det   
 kulturhistoriskt intressanta området.

Ytterbyvägen, fram till Ytterby brygga, utformas som 

en uppsamlingsväg med en bredd om minst 4,5 meter 
och förses med en gångbana på ena sidan. Om bussen 
skall gå ut till Ytterby brygga krävs att Ytterbyvägen får 
en bredd av 5,5 meter och förses med gångbana. Övriga 
vägar utformas som lokalvägar med en bredd av 3,5 
meter.

Område B18 
Exploateringsområde vid Siviken

Området har mycket höga naturvärden med ädellövskog 
och är unikt i sitt slag på Resarö. 

I den fördjupade översiktsplanen anges att ett område 
vid Siviken avses nyttjas för bostadsbebyggelse. Det 
anges att maximalt 20-30 friliggande hus kan rymmas. 
Området nås idag med väg via Överbybadet. Med 
hänsyn till trafi ksäkerhet med mera är det olämpligt att 
ett så stort tillkommande område har sin utfart över 
en allmän badplats. För att kunna exploatera området 
krävs en annan tillfart. Bebyggelsens placering kan 
få avgörande betydelse för möjligheten att bibehålla 
hästhållningen på Överby gård. 

Detta förslag till exploatering strider mot den i 
område 19 redovisade inriktningen för bevarande av 
kulturmiljön. 

Område JN19 
Överby Gård
I kulturmiljöprogrammet för Resarö sägs att området 
kring Överby Gård med sin blandning av agrar 
bebyggelse, odlingslandskap och sommarvillor på ett bra 
sätt speglar de förändringar som denna del av Resarö 
genomgick under 1900-talets första del. Det är av största 
vikt att området kring gården lämnas öppet och fritt från 

bebyggelse med hänsyn till kulturlandskapet. 
I den fördjupade översiktsplanen sägs att inom Resarö 
är det inte bara den byggda miljön som har betydande 
kulturvärden utan även stora delar av odlingslandskapet 
har omistliga kvalitéer för helhetsupplevelsen. 
Landskapet kring Överby Gård har likvärdiga kvalitéer 
som Engarn och bör bevaras som exempel på den för 
Roslagsnaturen typiska växlingen mellan brukad mark 
och natur. 

En förutsättning för att områdets kulturvärden ska 
kunna bibehållas är att det idag öppna landskapet även 
i fortsättningen hålls öppet, exempelvis genom bete. 
Det öppna landskapet, med hästbete som idag, kan inte 
bibehållas om ny bostadsbebyggelse planeras intill. 

Område C
Centrum
För att tydliggöra vilka förutsättningar som gäller för 
den norra delen av Resarö när det gäller trafi kstruktur, 
hastighet med mer bör en tydlig utformning eftersträvas 
kring centrum. 
 
En särskild utredning bör göras för att klarlägga 
hur centrum ska utformas och utvecklas och vilka 
områdesbehov skola och förskola har i framtiden.
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tomt skall kunna nås med utryckningsfordon. Detta 
ställer krav på vägstandard både vad gäller bredd och 
bärförmåga. Byggnader med krav på utrymning från 
högre höjd än 11 meter godtas ej på grund av insatstid. 

Vid etablering av nya bostadsområden och inom 
bostadsområden där avstyckningar görs måste 
försörjning med vatten för brandsläckning säkerställas. 

Genomförandefrågor
Enligt plan- och bygglagen kan det vara antingen 
enskilt eller kommunalt huvudmannaskap för vägar 
och övrig allmän platsmark (park och natur). Det ska 
anges i detaljplanen om det ska vara något annat än 
kommunalt huvudmannaskap. Det kan inom samma 
detaljplan inte vara en blandning av kommunalt och 
enskilt huvudmannaskap. Det kan däremot vid ett 
enskilt huvudmannaskap vara olika huvudmän för vägar 
respektive övrig allmän platsmark. 

Kommunalt huvudmannaskap
Ett kommunalt huvudmannaskap innebär att kommunen 
planerar, projekterar, bygger och förvaltar vägarna i 
området samt övrig allmän platsmark. Dessutom löser 
kommunen in mark för detta ändamål. Vid kommunalt 
huvudmannaskap svarar kommunen för att vägar med 
mera, byggs eller förbättras till erforderlig standard 
enligt detaljplanen. Utbyggnaden sker i takt med 
permanentning och/eller förtätning. 

Kommunen har möjlighet att låta fastighetsägarna 
i området betala dessa åtgärder genom att ta ut 
gatukostnader. Parallellt med detaljplanearbetet tas en 
gatukostnadsutredning fram. I denna beskrivs beräknade 

kostnader för utbyggnaden och hur dessa ska fördelas 
på fastighetsägarna och inom vilket område de ska 
fördelas, det s k fördelningsområdet. I gatukostnaden 
kan också den ersättning som kommunen kan få betala 
till enskilda ägare för vägmark, intrång med mer räknas 
in. Kostnaderna ska fördelas på rättvis och skälig grund. 
Ofta innebär det att fördelningstalen blir desamma 
för befi ntliga småhusfastigheter inom området medan 
tillkommande  avstyckningar betalar en högre avgift.

Kommunens administrativa kostnader för att 
hantera gatukostnader får inte ingå i de beräknade 
gatukostnaderna.

Vid utbyggnad av vägar och allmän plats med 
kommunen som huvudman har kommunen rätt att 
dra av momsen vilket innebär att kostnaden blir 
lägre. Denna möjlighet fi nns inte för den enskilda 
samfälligheten när den bygger vägar. 

Om det fi nns ett stort intresse för att sköta kommunal 
park- och naturmark inom området kan kommunen 
avtala med en förening om att föreningen svarar för 
viss skötsel och underhåll. Det bör i så fall upprättas 
en skötselplan för att tydliggöra hur de olika ytorna ska 
skötas.

Efter utbyggnaden av vägarna sköter kommunen 
drift och underhåll som fi nansieras med 
kommunalskattemedel. 

Enskilt huvudmannaskap
Ett enskilt huvudmannaskap innebär att någon annan än 
kommunen planerar, projekterar, bygger och förvaltar 
vägarna i området samt övrig allmän platsmark. Det 

Miljökonsekvensbedömning
I samband med detaljplanearbete bör en miljökonsekvens-
beskrivning upprättas.
 
Föreliggande förslag till utveckling av norra Resarö 
bedöms inte få några betydande konsekvenser på miljön. 
En utbyggnad av vatten och avlopp kommer att påverka 
vattenmiljön positivt. 

Bland annat vid Överby Gård håller man idag hästar. 
Ur allergisynpunkt bör man inte hålla hästar närmare 
än ca 300 m från bostäder. Speciella förutsättningar kan 
dock påverka behovet av skyddsavstånd. Frågan har 
bland annat studerats under arbetet med detaljplan för 
Lövudden. Denna fråga måste studeras vidare under 
kommande detaljplanearbete. 

En förtätning i programområdet genom uppförande av 
större byggnader och eventuella avstyckningar kommer 
att påverka natur och landskapsbild. 

Hälsa och säkerhet
På Resarö fi nns problem med hög radonhalt, främst 
i området kring Ytterby gruva. Inom områden med 
normal eller hög radonhalt bör husen uppföras med 
radonskyddande grundläggning.

I området kring Ytterby gruva fi nns bergrum som 
tidigare använts som oljelager. Sanering av bergrummen 
pågår. Med hänsyn till hälsa och säkerhet bör särskilda 
bestämmelser kring detta införas i detaljplan.

Räddningsplanering
Brandförsvaret ställer krav på att bebyggelsen på varje 
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enskilda huvudmannaskapet innebär att det kan vara 
olika huvudmän för vägar och övrig allmän platsmark. 
Lämpligt kan annars vara att befi ntlig vägförening, 
Resarö vägförening, genom lantmäteriförrättning enligt 
anläggningslagen bildar en gemensamhetsanläggning 
för vägar med mera och i form av samfällighetsförening 
ansvara för dessa. Samfälligheters ansvar begränsar sig 
till åtgärder inom ramen för anläggningsbeslutet. 

Kostnaden för utbyggnaden betalas av berörda 
fastighetsägare enligt en fördelning som bestäms i 
anläggningsbeslutet. I kostnaden inräknas eventuella 
marklösenkostnader. Principerna för hur kostnaderna 
fördelas är ungefär desamma vid enskilt som vid 
kommunalt huvudmannaskap men styrs av olika lagar. 
En skillnad från kommunalt huvudmannaskap är att 
kostnaderna för anläggningsförrättningen ska betalas 
av fastighetsägarna, vilket kan jämföras med att de 
administrativa kostnader som kommunen har för att 
hantera gatukostnader inte får tas ut av fastighetsägarna. 
Föreningen har inte rätt att dra av momskostnaden.
En av svårigheterna med ett enskilt huvudmannaskap 
i ett område som avses förändras vad gäller antal 
fastigheter för bebyggelse är att anläggningsbeslutet 
utgår från den befi ntliga situationen och fördelar 
andelstal på befi ntliga fastigheter. Görs en 
anläggningsförrättning innan detaljplanerna har 
beslutats innebär det att man måste göra ett nytt 
anläggningsbeslut  för varje ny detaljplaneetapp 
för att få med tillkommande fastigheter. Det borde 
dock vara möjligt att förbereda sådana etappvisa 
anläggningsförrättningar redan vid den första stora 
anläggningsförrättningen under förutsättning att det är 
ett begränsat antal tillkommande avstyckningar. 

Vid enskilt huvudmannaskap är det anläggningsbesluten 
som styr utbyggnadstakten av vägar etc. För att säker-
ställa att utbyggnad sker i enlighet med detaljplanen 
kan en bestämmelse införas som reglerar att bygglov 
för nybyggnation på obebyggda tomter eller avstyck-
ningar ej ges före erforderlig ny- och ombyggnad av 
gatunätet skett.    

Samtidig utbyggnad av gata med VA, el- och 
teledragning kräver särskild samordning. Vid enskilt 
huvudmannaskap ställer det krav på att enskilda 
personer i samfällighetsföreningen tar ansvar för 
projektering, upphandling och fi nansiering. För detta 
krävs kunnande i fastighetsjuridik samt genomförande- 
och förvaltningsprocesser av vägar och annan allmän 
platsmark.

Om det fi nns ett stort intresse för att sköta kommunal 
park- och naturmark inom området kan kommunen 
avtala med en samfällighetsförening om att föreningen 
svarar för viss skötsel och underhåll. Det bör i så fall 
upprättas en skötselplan för att tydliggöra hur de olika 
ytorna ska skötas.

Fastighetsägarna belastas av kostnader för drift och 
underhåll i form av avgift till samfällighetsföreningen/
vägföreningen. 

Marklösen och avstående av mark för 
allmän plats
För att klara även en måttlig tillkommande bebyggelse 
kan det krävas viss breddning av vägar och korsningar, 
nya GC-vägar med mera som kan medföra marklösen 
eller så kallat släntintrång inom enskilda fastigheter. 

Omfattningen av intrång på fastigheter ska framgå av 
förslagen till de kommande detaljplanerna.

Plan- och bygglagen ger kommunen eller enskild 
huvudman rätt och skyldighet att lösa enskild mark som 
behövs för allmän plats. Kostnaderna för detta får räknas 
in i underlaget för debitering av gatukostnader eller 
avgift enligt andelstal till samfällighetsförening. 

Huvudmannaskap för VA-utbyggnad
Roslagsvatten AB är huvudman för utbyggnad av vatten 
och spillvattenavlopp på Resarö. Verksamhetsområde för 
VA kommer att fastställas för området – Tjusarholmen, 
Moholmen, Byholmen och Marieskär kommer dock ej 
att ingå i verksamhetsområdet. 

Kostnader för gator och annan allmän 
platsmark
Kostnaden för erforderlig förbättring/ombyggnad av 
vägnätet och annan allmän plats/park och natur som 
behövs för förnyelsen, kommer i princip att bäras 
av fastighetsägarna oavsett om det blir kommunalt 
eller enskilt huvudmannaskap. Vid kommunalt 
huvudmannaskap ska gatukostnaden fördelas mellan 
fastighetsägarna efter “skälig och rättvis grund”. 
Beroende på omfattningen av åtgärder brukar kostnaden 
i liknande områden variera från ca 30 000 – 100 000 kr 
per blivande småhusfastighet. Hur stora kostnaderna 
kommer att bli på norra Resarö är svårt att precisera 
i detta skede eftersom det kommer att påverkas av 
en rad ställningstaganden när det gäller förtätning, 
vägstandard med mera. Kommunen kommer i samband 
med detaljplanearbetet, om det blir kommunalt 
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huvudmannaskap, att beräkna kostnaden och föreslå 
fördelning i en gatukostnadsutredning. Om kostnaden 
blir för betungande för fastighetsägaren fi nns regler om 
uppdelning av betalning med mera.   

Kommunen tecknar normalt exploateringsavtal med 
samtliga större markägare före detaljplanens utställning. 
I detta bör bland annat regleras övertagande av mark och 
ersättning för gatukostnader.

Vid enskilt huvudmannaskap fi nansieras utbyggnad-
en av fastighetsägarna genom samfällighets-
föreningen. Vid anläggningsförrättningen 
bestäms hur investeringskostnaden ska fördelas 
på deltagande fastigheter. Det är inte ovanligt att 
samfällighetsföreningen fi nansierar viss del av 
anläggningskostnaden med lån. Föreningens kostnader 
för ränta och amortering betalar sedan fastighetsägarna i 
årsavgift till föreningen. 

Kostnader för vatten och avlopp
Kostnaden för vatten och avlopp tas ut enligt gällande 
VA-taxa. Debitering sker när anslutningspunkt fi nns och 
ledningarna kan användas. Anläggningsavgiften täcker 
kostnaden för vatten och avlopp fram till tomtgräns 
där den så kallade förbindelsepunkten upprättas. Till 
detta kommer kostnaden för servisledningen från 
förbindelsepunkt till byggnad.

Vid senare avstyckning debiteras ny anläggningsavgift 
enligt då gällande VA-taxa.

På Resarö skall ett LPS-system läggas. Detta är ett 
tryckavloppssystem som medför att schakternas djup 
kan begränsas. Ledningarna läggs i en isolerad låda 

och förses med värmekabel. Till servisledningen på 
tomtmark kan samma teknik användas vilket gör att 
djupa schakter och bergsprängning kan undvikas i de 
fl esta fall.

För specialfall där eget vatten kan användas även i 
fortsättningen gäller lägre brukningsavgifter. Kontakta 
Roslagsvatten AB för ytterligare information.

Exempel på kostnader: (inkl. moms)
Anläggningsavgift: För en fastighet på 2000 m2 är 
nuvarande taxa 111 975:- varav 33 375:- är kostnaden för 
LPS-pumpen. (Anläggningsavgiften är tomtberoende- 
max. avgift är 131 150:- för en fastighet på mer än 4 000 m2). 
Serviskostnad: En rimlig bedömning är 1 000:-/m 
vilket medför att kostnaden för 20 m servisledning blir 
20 000:- (Ledningar inom huset behöver inte förändras.)

Serviceavtal: Roslagsvatten AB erbjuder fastighetsägarna 
ett serviceavtal som täcker alla ev. reparationer och 
service på LPS-pumpen. Kostnad: 400-500:-/år.

Brukningsavgift: (Normalhushåll)
Fast avgift: 2 000:-/år
Rörlig avgift: 150 m3* 17:50/m3 = 2 625:-/år
Energikostnad för LPS-pump: 70:-/år
Energikostnad för ev. värmekabel på tomtmark: 75:-/år

Tidsplan och 
etapputbyggnad
Efter programsamrådet, när synpunkter från 
fastighetsägare och andra intressenter bearbetats av 
kommunen ska ett beslut om det fortsatta arbetet fattas. 
Det beräknas kunna ske i december 2002. 

Därefter kan arbetet med detaljplaner för området 
påbörjas. Detaljplanearbetet och utbyggnaden av vatten 
och avlopp har beräknats till ca fyra år. Tidsåtgången 
är mycket svår att uppskatta eftersom det bland annat 
beror på vilka synpunkter och andra förutsättningar 
som framkommer under samråden samt på eventuella 
överklaganden. 

Etappindelning
Detaljplaneetapperna föreslås följa utbyggnadsetapperna 
för vatten och avlopp, enligt numrering på karta 8, 
sidan 34. Därefter föreslås de områden som redan har 
kommunalt vatten och avlopp utbyggt detaljplaneläggas. 
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Vad är en detaljplan och hur 
går det till?
En detaljplan är ett juridiskt dokument som bestämmer 
hur marken får användas. Processen att ta fram 
en detaljplan är reglerad i plan- och bygglagen. 
Detaljplaneprocessen kan delas in i fyra skeden. 

1. Programskede
Först ska ett program göras där utgångspunkter och 
mål för planen anges. Programmet skickas på remiss till 
fastighetsägarna, myndigheter och övriga remissinstanser 
(detta pågår nu). Efter programsamrådets slut 
sammanställs de inkomna synpunkterna och besvaras. 
Nu ska kommunen godkänna programmet med 
eventuella ändringar på grund av samrådsresultatet. 
Det godkända programmet är sedan riktlinjer för det 
fortsatta planarbetet. 

2. Samrådsskede
Kommunen tar fram ett samrådsförslag utifrån 
programmet, som innehåller både förslag till detaljplan 
och eventuellt förslag till fördelning av gatukostnader. 
Information om förslaget och inbjudan till samrådet 
skickas hem till fastighetsägarna med fl era. I 
samrådshandlingarna beskrivs vad planen är tänkt 
att innehålla i form av bestämmelser för bebyggelse, 
genomförande med mer. Då fi nns det inom en angiven 
tid möjlighet att yttra sig och tala om vad man tycker om 
förslaget. Efter att samrådet har avslutats gör kommunen 
en samrådsredogörelse där samtliga yttranden 
sammanfattas och besvaras. 

3. Utställningsskede
Efter samrådet gör kommunen en bearbetning av 
planen efter synpunkter och annat som kommit 
fram och planen tas upp i kommunstyrelsens arbets- 
och planeringsutskott för beslut om utställning av 
planförslaget. Därefter skickas information om att 
planförslaget fi nns utställt till berörda fastighetsägare 
med fl era. Nu fi nns det ytterligare ett tillfälle att yttra sig 
över planen antingen man är nöjd eller missnöjd med 
föreslagen utformning. Även efter utställningen görs en 
sammanställning av inkomna yttranden med svar från 
kommunen. Efter utställningen kan smärre justeringar av 
planen göras. 

4. Antagandeskede
Kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige 
ska nu anta planen. Efter antagandebeslutet fi nns en 
möjlighet för den som fortfarande är missnöjd att 
överklaga planen till länsstyrelsen och i sista hand till 
regeringen. Efter avgörande av eventuella överklaganden 
vinner detaljplanen laga kraft. 
När detaljplanen är klar (det vill säga har vunnit laga 
kraft) kan genomförandet påbörjas med åtgärder på 
vägar med mer. Nu kan fastighetsägarna också få 
bygglov i enlighet med detaljplanen. Utbyggnaden av 
vatten- och avlopp på norra Resarö kommer i vissa 
områden att påbörjas innan detaljplanen. I andra 
delar kommer utbyggnad sannolikt att ske efter det att 
detaljplanen vunnit laga kraft.

Underlag
• Fördjupad översiktsplan för Resarö, Vaxholms    
 kommun 1993
• Resarö, kulturhistoriska miljöer, Stockholms läns  
 museum, Länsmuseibyrån, rapport 1992:5
• Geoteknisk utredning - Roslagsvatten
• Vaxholms översiktsplan 1990, Åkerblads   
 arkitektkontor AB
• Geoteknisk undersökning, Björkviksvägen Resarö, för  
 planerade VA-ledningar, Ulf  Johnsson Geo AB, 2002 

Arbetsgrupp
Detta program har utarbets av Vaxholms stads 
samhällsbyggnadsavdelning genom:
Peeter Maripuu (samhällsbyggnadschef), Susanne Edén 
(stadsarkitekt), Anna Galli, Anders Lingsten, Karl Johan 
Sköld, Hans Abrahamsson och Tomas Forsling.

Styrgrupp för arbetet är Arbets- och Planeringsutskottet.

Resarö Vägförening har deltagit i ett antal av 
arbetsgruppens sammanträden.
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Karta 2

Programområde
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Karta 3

Gällande planer
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Karta 4
Områden som enligt “Resarös Kulturhistoriska miljöer” har ett högt kulturhistoriskt värde och sammantaget berättar om Resarös utveckling. 

Kulturhistoriskt intressant miljöer
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Karta 5
Strandskydd råder i området mellan strandlinjen och den blå linjen.

Strandskyddsområden
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Karta 6

Utsnitt ur geologiska kartan.

Geologi
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Karta 7

Högsta noterade vattennivå 
i Björkviken är 0,98 m i 
RH00. Med hänsyn till 
risken för översvämningar 
bör ny bebyggelse inte 
placeras i låglänta 
partier. I kommande 
detaljplanearbete ska 
även bestämmelser 
för höjdsättning för 
tillkommande bebyggelse 
studeras. 

Områden med risk för översvämning
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Karta 8
Förslag till etappindelning för utbyggnad av vatten och avlopp samt indelning i detaljplanområden.

Etappindelning
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