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Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-06-16
Plats och tid:
Kallade:
Underrättade:
Vid förhinder:
Information:

Storskär/Norrskär, kl. 18:00
Ledamöter
Ersättare
Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se
Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som
är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är
markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om
A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning

Föredragande

1A

Justering och fastställande av föredragningslista

Ordföranden

2B

Lovföreläggande avseende upplag av schaktmassor

Miranda Lymeus

3B

Namngivning inom området för detaljplan 410

Christoffer Amundin

4B

Rapport 2 om arbetet med genomförande av
handlingsplan efter genomlysning av enheten

Christoffer Amundin

5A

Information om lantmäteriförrättningar

Christoffer Amundin

6A

Information - inkomna ärenden

Christoffer Amundin

7A

Rapportering av delegeringsbeslut

Anette Lingesund

8B

Förvaltningen informerar

Christoffer Amundin

Jan Reuterdahl (L)
Ordförande
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Bygglov- och GIS-enheten
Christoffer Amundin
Bygglov- & GIS-chef

Namngivning inom området för detaljplan 410
Förslag till beslut
1. Gatu- och platsnamn inom området för detaljplan 410, fastställs i enlighet med namnberedningens
förslag. Föreslagna gatu- och platsnamnen är: Lägerhöjdsgatan, Lägerhöjdsgränd, Roddarbacken,
Tältgatan och Lägerhöjdsplan.

Ärendebeskrivning
Området inom den nya detaljplanen 410 för Norrberget, som vann laga kraft under förra sommaren,
skall nu inom kort börja bebyggas. Stadsbyggnadsnämndens namnberedning har med anledning av
detta bearbetat frågan om lämpliga gatu- och platsnamn för området och tagit fram ett förslag.
Utgångspunkten i namnberedningens förslag är de gängse för namngivning av gator och platser, att
använda platsanknutna och unika namn som samtidigt ska vara tydliga och enkla ur ett tillgänglighetsoch blåljusperspektiv. Utifrån detta görs namnförslag enligt följande: Lägerhöjdsgatan, Lägerhöjdsgränd,
Roddarbacken, Tältgatan och Lägerhöjdsplan.
Förslaget innebär också en namnändring av en liten avstickare på Hamngatan upp till Storstugan, för att
uppnå ökad tydlighet vad gäller Hamngatan.
Beskrivning och motivering är följande:
-

-

Lägerhöjdsgatan är en ”cirkelformad” gata som ligger centralt inom planområdet på Norrberget,
omgivet av och omslutande fastigheter med traktnamnet Lägerhöjden (Lägerhöjden 1 osv).
Gatan ansluter i söder indirekt till Lägret och Lägergatan direkt väster om Lägret, på andra sidan
Hamngatan från Lägerhöjden sett.
Lägerhöjdsgränd är en kort gata mellan Lägerhöjdsgatan och Lägerhöjdsgatan som troligen
kommer att bli enkelriktad.
Roddarbacken är en kort gata som går ner från Lägerhöjdsgatan till Hamngatan, i närheten av
den punkt där Roddargatans östra del ansluter till Hamngatan.
Tältgatan sträcker sig från Lägerhöjdsgatan bort mot den norra delen av Norrbergsgatan.
Tältgatans sträckning går rätt över det område som historiskt användes för uppställning av tält,
där artilleristerna bodde under sin lägertid.
Lägerhöjdsplan är en platsbildning som ligger utmed norra långsidan av Storstugan och knyter
samman Lägerhöjdsgatan med Lägerhöjdsgatan.
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Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Namngivning inom området för detaljplan 410, dat. 2021-06-03
Karta, Namngivning inom området för detaljplan 410, dat. 2021-06-03

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Bygglov- och GIS-enheten

För kännedom:

Christoffer Amundin, sbf
Susanne Edén, sbf
Tekniska enheten, sbf
Fastighetenheten, sbf
Besqab Projektutveckling AB, Andreas Berggren
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Tjänsteutlåtande
2021-06-01
Änr SBN.2020.396
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Bygglov- och GIS-enheten
Christoffer Amundin
Bygglov- & GIS-chef

Rapport 2 om arbetet med genomförande av handlingsplan efter
genomlysning av enheten
Förslag till beslut
1. Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Arbetet med genomförandet av handlingsplanen efter förra årets genomlysning av enheten, fortgår i
den takt enhetens primära verksamhet medger (lov, startbesked, strandskyddsdispenser och tillsyn mm)
samt utifrån tillgängliga resurser. Enheten har sedan rapporten i april, fått 5 nya medarbetare
(tillsvidareanställda, visstidsanställda och vikarie) som nu skolas in i verksamheten här i Vaxholm. Detta
tillsammans med en stor mängd ärenden begränsar kraftigt möjligheten att arbeta med punkterna i
handlingsplanen.
Det steg i genomförandet som nu står på tur är att sjösatta den nya och helt digitala ansökningsmodulen
till ärendehanteringssystemet Castor, för anmälansärenden, bygglovsärenden, villkorsbeslut,
förhandsbesked och strandskyddsdispenser. Modulen planeras att kopplas upp mot kommunens
hemsida och öppnas i mitten av juni. I övrigt kommer arbetet med genomförande av handlingsplanen
att återupptas efter sommarens semesterperiod.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Rapport 2 om arbetet med genomförande av handlingsplan efter genomlysning av
enheten, 2021-06-01

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Bygglov- och GIS-enheten

För kännedom:

Christoffer Amundin, sbf
Susanne Edén, sbf
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Bygglov- och GIS-enheten
Miranda Lymeus
förvaltningsjurist

Information om lantmäteriförrättningar
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
1. Underrättelse om fastighetsreglering avseende
2. Underrättelse om fastighetsreglering och fastighetsbestämning berörande
3. Underrättelse om överenskommelse om inträde i

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2021-06-03

Kopia på beslutet till:
För kännedom:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Bygglov- och GIS-enheten

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

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