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Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-
Fredriksborg 
Del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 

Vaxholms stad, Stockholms län 
 

Granskningsutlåtande 2 

Detaljplanen baseras på ett planprogram som godkändes av kommunstyrelsen 11 juni 2009 § 66. 

Kommunstyrelsen beslöt den 9 april 2014 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta 
förslag till detaljplan. Tidigare har samråd om förslag till detaljplan hållits i enlighet med 
kommunstyrelsens planeringsutskott beslut den 25 januari 2017. Samrådet ägde rum under perioden 
20 mars – 18 april 2017. I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskott beslut den 22 maj 2019 
har sedan granskning hållits om förslag till detaljplan. Granskningen ägde rum under perioden 4 juni 
– 26 juni 2019.   

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskott beslut den 27 maj 2020 har en andra granskning 
hållits om förslaget till detaljplan. Granskningen har ägt rum under perioden 4 juni – 29 juni 2020. 
Granskningshandlingar/Information om granskning har sänts till berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckning samt remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna har under granskningstiden 
visats på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr, på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B samt 
på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se.  

Inkomna granskningsyttranden finns samlade i planakten, vilken går att ta del av på 
stadsbyggnadsförvaltningen.  

Inkomna yttranden 

Remissinstanser 
Avstår 
från 
yttrande 

Yttrande 
utan 
erinran/ 
med 
tillstyrkan 

Yttrande 
med 
synpunkter/ 
krav 

Kvarstående 
synpunkter 

Myndigheter, organisationer, föreningar 

1. Länsstyrelsen i Stockholms län  X  Nej 
2. Lantmäteriet   X Nej 
3. Trafikverket   X Nej 

4. 
Trafikförvaltningen Region 
Stockholm 

  X Nej 

5. Storstockholms Brandförsvar  X  Nej 
6. Roslagsvatten AB    X Nej 
7. SRMH   X Nej 
8. Stadsbyggnadsnämnden   X Ja 
9. Sjöfartsverket  X  Nej 
10. Skanova   X Nej 
11. PostNord   X Nej 
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Myndigheter, organisationer, föreningar 

12. Brf Grenadjären   X Nej 
13. Brf Rindö västra   X Ja 
14. Föreningen Rindöborna   X Ja 
15. Vänsterpartiet   X Ja 

Fastighetsägare  

16. 

Fastighetsägare, fastighetsägare, 
fastighetsägare, fastighetsägare 
fastighetsägare, fastighetsägare, 
fastighetsägare, fastighetsägare, 
fastighetsägare, fastighetsägare  

  X Ja 

17. Fastighetsägare   X Ja 
18. Fastighetsägare   X Ja 
19. Fastighetsägare   X Ja 

 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanställning och kommentarer till inkomna 
synpunkter 
Nedan följer en redovisning av synpunkter i inkomna skrivelser i sin helhet. Dessa bemöts avsnittsvis i 
form av stadsbyggnadsförvaltningens (SBF:s) kommentarer. 

Myndigheter, organisationer och föreningar 

1. Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL. 

2. Lantmäteriet  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-06-04) har följande noterats:  Delar av 
planen som bör förbättras  

ANVÄNDNINGEN AV BEGREPPET TOMT  

I planförslaget har begreppet tomt används kontinuerligt. Lantmäteriet vill påminna om att 
begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark 
avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och 
behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). 
Begreppet tomt har inte någon betydelse i äganderättsligt hänseende, medan däremot fastighet är 
ett fastighetsrättsligt begrepp. En fastighet kan ibland innehålla flera tomter och ibland kan en tomt 
kan vara uppdelad i flera fastigheter. Eftersom tomt inte är ett fastighetsrättsligt begrepp medför det 
att det i vissa situationer kan vara svårt att definiera vilken omfattning tomten har och var 
tomtgränsen går. Begreppet fastighet är därför ofta att föredra i planbestämmelser.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkten har beaktats. Begreppet tomt är utbytt till fastighet på det platser begreppet kan 
leda till missförstånd. 
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3. Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende rörande ny granskning och vill framföra följande.  

Vad gäller eventuell förändring av Byviksvägens anslutning till väg 274 som ligger utanför 
detaljplanen så vill Trafikverket förtydliga att det hanteras genom att väghållare för Byviksvägen 
ansöker hos Trafikverket om förändring av befintlig anslutning. Även ansökan om 
trafikanordningsplan aktualiseras. I övrigt ska detaljplanen inte innebära några åtgärder på eller i 
anslutning till väg 274. Skrivning på sid 53 under Genomförandeavtal Trafikverket bör därför ändras 
så att det framgår att ändringar i anslutningen sker genom ansökan om tillstånd. Genomförandeavtal 
om ändring av anslutningen kan bli aktuellt om Trafikverket i samband med ansökan om tillstånd 
anser att det är nödvändigt med ett bevakningsavtal och genomförandeavtal.   

I övrigt hänvisar Trafikverket till sitt tidigare yttrande.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna beaktas. En ansökan om förändring av befintlig anslutning kommer att skickas in 
innan förändringar sker. Avsnittet på sid 52-53 under Genomförandeavtal Trafikverket har 
justerats.  

 
4. Trafikförvaltningen Region Stockholm 

Vaxholms stad har översänt rubricerad detaljplan till Region Stockholms trafikförvaltning för 
samråd/granskning.  

Om planen  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse samt att möjliggöra en ny infart till 
Rindö hamn från Oskar-Fredriksborgsvägen via Byviksvägen. Planområdet är beläget på sydöstra 
delen av Rindö och avgränsas i norr av Oskar-Fredrikborgsvägen och i öster av Grenadjärsvägen. 
Planen är uppdelad i en nordlig och en sydlig del där den nordliga delen omfattar en ny vägdragning 
mellan Rindövägen och Byviksvägen och den södra delen möjliggör en småhusbebyggelse med cirka 
30 småhus kring den äldre Grenadjärsvillan. Den nya vägen dimensioneras för bussar och ska kunna 
ha möjlighet för placering av GC-väg. Vägen skapar en alternativ utfart för boende inom området till 
väg 274 för att minska belastning på Rindövägen. Vägdragningen ses även som alternativ väg för 
kollektivtrafiken som idag åker via Rindövägen. Närmaste busshållplats är Solhem väster om 
planområdet och Grenadjärsvägen öster om planområdet. Hållplatserna trafikeras av buss 688 med 
två avgångar per timme under morgonens rusning.    

Trafikförvaltningens synpunkter på förslaget  

Detaljplanen har sedan föregående granskning bl.a. kompletterats med ett förtydligande avseende 
förslag på nya hållplatslägen längs med den tillkommande anslutningsvägen. Trafikförvaltningen har 
med hänsyn till detta följande synpunkter och medskick inför fortsatt planering.  

 Alt 1 ligger 150 m in på anslutningsvägen sett från södra änden och är utformad enligt RiBuss. Det är 
även möjligt att placera ett väderskydd här om så önskas. Denna placering innebär enligt 
Trafikutredningen en längre gångsträcka från bostadsområdet (250-300 m från bostadsområdet som 
är 150-200 m längre än idag då placeringen är på Rindövägen).   

Alt 2 ligger ca 75 in på anslutningsvägen sett från södra änden och följer inte RiBuss. Den är placerad 
mellan 2 kurvor. Plattformen är så kort som 9 m även om bussen kan stå längs körbanekanten.   
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Trafikförvaltningen förordar alt 1 då det är möjligt att utforma hållplatsläget enligt RiBuss det är dock 
viktigt att gång- och cykelväg mellan bostadsområdet och busshållplatsen finns för att tillgängliggöra 
busshållplatsen. Förslag till gång- och cykelväg finns i Trafikutredningen sid 24. En placering som i alt 
2 innebär en större trafiksäkerhetsrisk då sikten skyms och omkörningar kan ske runt bussen i 
anslutning till kurvorna. Dessutom kan inte hållplatsläget utformas enligt RiBuss.  

I granskningsutlåtandet skriver kommunen att planbeskrivningen är reviderad utifrån de synpunkter 
som trafikförvaltningen lämnade i föregående granskning avseende hållplatsläge vid Rindö skola. Det 
nya hållplatsläget vid Rindö skola på väg 274 bör rustas upp för att uppfylla kraven i RiBuss. I 
planbeskrivningen anges även att de nya hållplatslägena vid Rindö skola innebär att barn ej behöver 
korsa Rindövägen. Detta förslag utgick från att nya Rindöskola byggs på motsatt sida från Rindövägen 
från dagens skola. Trafikförvaltningen välkomnar därför en dialog inför den fortsatta planeringen.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Avsnittet om kollektivtrafiken kring Rindö skola har förtydligats med 
krav på det eventuella nya hållplatsläget samt att slutsatserna kring trafiksäkerheten kring 
skolan är baserade på ett antagande att den nya skolan byggs på motsatt sida från Rindövägen 
från dagens skola. Kommunen kommer att bjuda in Trafikförvaltningen till dialog inför den 
fortsatta planeringen. 

 

5. Storstockholms brandförsvar 
SSBF har tidigare yttrat sig i ärendet 2017-04-11 och 2019-06-11. SSBF har inget att erinra.   

6. Roslagsvatten AB: 
Roslagsvatten har fått rubricerad remiss och har följande att anföra:  

Planbeskrivning  s. 53 Avtal.  Den tidigare beskrivningen om VA-exploateringsavtal har tagits bort och 
det framgår nu inte under denna rubrik att även särskilt va-exploateringsavtal ska träffas med 
kommunens VA-huvudman innan detaljplanen antas. Däremot framgår det på s. 55 under avgifter 
och taxor och på s. 56 under tekniska anläggningar vad avtalet ska omfatta. Det bör läggas till att va-
exploateringsavtal ska vara tecknat innan detaljplanen antas, förslagsvis på s. 53 under rubriken 
Avtal, men viktigare är att så sker.   

Övrigt Roslagsvatten noterar att följande information kan vara av intresse för kommunen att 
komplettera planbeskrivningen med, men detta utgör inga synpunkter från Roslagsvattens sida.    

s. 41 Radon Bostäder ska byggas radonskyddat om inte mätningar av markradon visar annat.  

s.57 Geoteknik Det rekommenderas att markradonundersökningar utförs inom varje fastighet inför 
ansökan om bygglov, för att säkerställa att radonskyddat byggsätt krävs eller om högre krav måste 
ställas.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna har beaktats. En skrivelse om att VA-exploateringsavtal ska vara tecknat innan 
eller samtidigt som exploateringsavtalet har lagts till. Förtydligande texter om radon har även 
lagts till. 
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7. SRMH – Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor 
Efter granskning av det aktuella detaljplaneförslaget har kontoret ytterligare synpunkter:  

Markföroreningar  

Vid ny exploatering i planområdet är det viktigt att ytterligare provtagning med avseende på 
markföroreningar sker.  

Länshållningsvatten   

I samband med områdets exploatering ska ett förslag på kontrollprogram för hantering av 
länshållningsvatten skickas in till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna har beaktats. Planbeskrivningen har kompletterats med skrivningar enligt 
önskemål. 

 
8. Stadsbyggnadsnämnden 

Bygglov- och GIS-enheten bedömer att följande revideringar behöver göras på plankartan för att 
bestämmelserna ska bli tydliga och för att uppnå syftet med detaljplanen:  

- Lägg vid e1 och e2- bestämmelserna till - För fastigheter med f2-bestämmelse utgör största 
byggnadsarea totalt 150 respektive 180 kvm varav 120 respektive 150 kvm får utgöra bostad och 
komplementbyggnad får sammanbyggas med huvudbyggnad. Vid sammanbyggnad ska tillåten 
nockhöjd för komplementbyggnad gälla för den del som inte utgör bostad.  

- Ändra lydelsen av f2-bestämmelsen till – Se e1 och e2- bestämmelserna  

- Förtydliga e3-bestämmelsen att den endast gäller Grenadjärsvillan - Ändra så att högsta tillåtna 
höjd på stödmur är 0,6 m istället för 1,2 m.  

- Ändra lydelsen vad gäller komplementbyggnads placering till - Komplementbyggnad får placeras 
minst 2,0 m från fastighetsgräns men inte närmare än 4,5 m från fastighetsgräns mot allmän plats 
och kvartersväg. 

- Lägg till hänvisning till Ändrad lovplikt vid bestämmelserna träd1 och n1. 

- Ta bort storleksanvisningarna under Ändrad lovplikt för åtgärder med utökad lovplikt. 

- Gör redaktionell ändring under rubrik Ändrad lovplikt vad gäller sidhänvisning till 
planbeskrivningens vägledande kriterier om marklov för fällning av träd, ska vara sid 34 istället för sid 
32.  

- Ändra rubrik Fastighetsindelning till Fastighetsindelning och genomförande och ändra sista stycket 
till - Fastighetsbildning, gata, kvartersväg och va-ledningsdragning i kvartersväg ska vara utförd innan 
bygglov söks. 

- Lägg till - (del av Rindö 3:382) - sist i planrubriken på plankarta och planbeskrivning. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna beaktas delvis. Samtliga förslag till förändringar utom dem näst sista har 
genomförts. Anledningen till att bestämmelsen om när bygglov får sökas inte ändras till ” 
Fastighetsbildning, gata, kvartersväg och VA-ledningsdragning i kvartersväg ska vara utförd innan 
bygglov söks.” är att det saknas lagstöd. Villkor gällande trafik-, energi-, vattenförsörjnings- eller 
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avloppsanläggning kan bara användas om kommunen inte ska vara huvudman för dessa 
anläggningar. Det ska framgå av planbestämmelsen vilken anläggning villkoret avser och det ska 
var utrett att det är genomförbart. För att det ska kunna vara genomförbart krävs bland annat att 
fastighetsägarna själva ska kunna påverka att anläggningen kommer till stånd. I detta fall är det 
kommunen som är huvudman för avloppsanläggningen och fastighetsägarna kan således inte 
påverka att anläggningen kommer till stånd.  

 
9. Sjöfartsverket 

Bakgrund  

Vaxholms stad har gett Sjöfartsverket möjlighet att lämna synpunkter på planhandlingar för 
rubricerad detaljplan. Planen innefattar bl.a. en ny vägdragning mellan Rindövägen och Byviksvägen 
samt småhusbebyggelse kring Grenadjärsvillan.  

Yttrande  

Sjöfartsverket har tidigare yttrat sig: vid granskning av rubricerad detaljplan och gör bedömningen att 
våra synpunkter har blivit bemötta och har därmed inget ytterligare att tillägga 

10. Skanova 
Skanova har markförlagd och luft- teleanläggningar i och i anslutning till planområdet i enlighet med 
bifogad nätkarta.  

Vi förväntar oss att åtgärder för nya serviser till att kunna ansluta dessa fastigheter till Skanovas nät 
meddelas, möjliggörs och bevakas under lednings-samordningen i kontakter med Skanovas 
representant för området. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.          

Tvingas Skanova att vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra den 
föreslagna ledningsförläggningen förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den.  
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SBF:s kommentar: 
Synpunkterna har beaktats. Planbeskrivningen har kompletterats med en skrivelse om Skanovas 
förväntningar under ledningssamordningen. 

 
11. PostNord 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för 
chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I 
flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. Placering av postlådor kan inte regleras i en detaljplan eller i 
exploateringsavtal. Vid behov kan en lådsamling vid infarten till området rymmas inom 
vägområdet på kvartersmark. Kontaktuppgifter till PostNord vidareförmedlas till fastighetsägaren 
för godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 

 
12. Brf Grenadjären 

Fastigheten brf Grenadlären, Rindö 3:380 önskar inkomma med följande synpunkter angående 
granskningshandling daterad 2020-05-14 med Änr. 2014/10069.214.  

Under stycket Teknisk försörjning (sid 45)  

Det framgår av planförslaget att ledningar för vatten och spillvatten finns i anslutning till 
planområdet.  

Vi vill upplysa om att den gamla avloppsledningen från Grenadjärsvillan är idag påkopplad till vår 
avloppsledning. Denna ledning måste kopplas om så att spillvattnet kopplas mot den ledning som 
kommer att ta hand om spillvattnet från resten av fastigheten Rindö 3:382 när den byggs. Den 
existerande ledningen som ägs av vår förening är i dåligt skick och planeras att ändras inom kort.  

Vi är även oroliga för flödet av dagvatten från området.  

Vi har idag stora problem med fukt i våra källare. Vi vill ha en försäkran om att de pilar som är 
inritade på fig 29 (sid 49) inte kommer att påverka att ytterligare dagvatten tillförs vår fastighet.  

Vi har även idag problem med dagvatten från området som rinner ut på vägen. Vattnet rinner inte 
ner i det dike som finns vid sidan av vägen utan allt vatten rinner på vägen och drar med sig grus, löv 
och annan smuts ner till vår infart till Grenadjärsvägen 8. Även detta måste förbättras och inte bara 
infartsvägen mellan Grenadjärsvillan och Grenadjärsvägen som planen visar.  
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Vi vill även igen påtala att vår fastighet heter brf Grenadjären. Det är därför lämpligt att ändra 
namnet redan från början på fastighet Rindö 3:382 till något annat namn för att undvika 
sammanblandning med vår fastighet.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. 
 
Vad gäller den avloppsledningen som idag går från Grenadjärsvillan till föreningen så har 
kommunen fått det bekräftat från Roslagsvatten och fastighetsägaren att den är frånkopplad. 
Spillvattnet kommer i framtiden att anslutas till det planerade spillvattennätet inom 
planområdet.  
 
Vad gäller dagvattenavrinningen från planområdet visar dagvattenutredningen att flödet 
kommer att minska efter genomförd exploatering. Dagvattenlösningar i form av exempelvis 
svackdiken och ett fördröjningsmagasin för fastigheten i sydöst ska bidra till att flödet minskar. 
Vid skyfall kommer dagvattenlösningarna inom planområdet inte att vara tillräckliga och 
sekundära avrinningsvägar används. Vatten kommer då att delvis ledas ut mot 
Grenadjärsvägen. Brf Grenadjärens fastighet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten 
gata där Roslagsvatten har ansvar för hanteringen av dagvattnet från Grenadjärsvägen. 
Eventuella problem som uppstår i dagvattenhanteringen inom verksamhetsområdet ska 
rapporteras till Roslagsvatten för åtgärd. 
 
Vad gäller namnsättning på fastigheter, gator, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och 
platser är det stadsbyggnadsnämnden genom namnberedningen som beslutar om nya namn. 
Synpunkterna vidareförmedlas till namnberedningen.  

 
13. Brf Rindö västra 

Med anledning av den andra granskningen av aktuell detaljplan för området Rindö Hamn etapp 3 har 
BRF RINDÖ VÄSTRA, fastighetsbeteckning VAXHOLM RINDÖ 2:260 formulerat följande yttrande. 
Detta då fastigheten trots att den ej är belägen invid aktuellt område berörs direkt av alla åtgärder 
vilka påverkar trafikflöden på väg 274 samt förändrad befolkningsmängd på ön.  

Bakgrund 

Brf Rindö västra består av två flerfamiljshus belägna på Rindös västra sida, båda uppförda kring 
sekelskiftet 1900. Huskropparna ligger placerade mycket nära nuvarande väg 274 vilken sedan 
uppförandet av byggnaderna självfallet utvecklats och trafikvolymerna ökat. Fastigheten är dessutom 
belägen i färjelägets omedelbara närhet vilket medför en periodvis hög trafikintensitet kopplat till 
färjans ankomst och avgång. Ovanstående har utgjort normalbilden för de boende i föreningen vilka 
till stor del varit bosatta i området sedan föreningen bildades under 80-talet. 

Omvandlingen av kasernområdet KA1/AMF1 från regementsområde till bostadsområde är en av de 
senare förändringarna vilka starkt påverkat trafiksituationen i området Rindö västra genom följande: 

 Genomfartstrafiken har ökat, ett större antal fordon passerar dagligen. 
 Färjorna är oftare fulla under rusningstid på vardagar samt sommarmånaderna och i 

samband med storhelger.  
 Kö-magasinet på Rindö-Vaxholmsleden är underdimensionerat för nuvarande turtäthet, ofta 

fortsätter kön förbi detta och blockerar genomfart mot Skarpö, tillträde till BRF Rindö västra 
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med bil, samt omöjliggör för bussen att nå sin hållplats invid färjeläget utan att köra i motsatt 
körfält.  

 För de boende som fortsätter sin färd via Vaxholm mot Stockholm framgår att väg 274 under 
rusningstid är underdimensionerad för den trafik vilken bostadsbyggandet i kommunen 
genererat.  

 Ett upplevt ökat antal hastighetsöverträdelser invid Rindö västra. 
 Fortsatt undermålig säkerhet för gång/cykeltrafikanter i samband med 

embarkering/debarkering av färjan då körfältet måste korsas mot Skarpö samt på Vaxholms-
sidan. 

Ovanstående problematik kommer att förvärras om inga åtgärder vidtas i samband med uppförandet 
av ytterligare bostäder på Rindö. I planbeskrivningen för aktuellt område framgår att: ”Trafikmiljön 
ska utformas så att den är trygg, säker och lättillgänglig för samtliga trafikanter. ”1 Trafiksituationen 
för närvarande, och utan adekvata åtgärder kan inte sägas leva upp till detta. I synnerhet kopplat 
mot en anmodad trafikökning på 40% år 2040 vilket framgår i ÅF:s rapport.  

Yrkande: 

1. En kompletterande trafikutredning bör genomföras innan ytterligare byggnationer 
genomförs, denna bör innefatta Rindö västra, färjeläget på såväl Rindö som Vaxön. Denna 
bör ta i beaktande de ökade trafikvolymerna och dess effekter på de boendes situation ur 
såväl ett tillgänglighets samt ett säkerhetsperspektiv.  

2. Åtgärder bör vidtas för att säkerhetsställa en säker trafikmiljö vid Rindö västra för såväl 
boende som övriga trafikanter samt möjliggöra busstrafik och genomfart mot Skarpö även 
under rusningstrafik. Exempel på ovanstående är utökade turer under rusningstrafik, 
åtgärder för att beivra hastighetsöverträdelser, separering av gång och fordonstrafik vid 
debarkering/embarkering av färjan.  

3. Åtgärder för att säkerhetsställa en god boendemiljö med hänsyn till ökat buller och risker 
med transporter av farligt gods längs 274 bör diskuteras med berörda fastighetsägare. 

Detta yttrande har författats av styrelsemedlem ur BRF Rindö västra i samråd med övriga ledamöter, 
och vid styrelsemöte 2020-06-24 beslutats stå som föreningsgemensamt yttrande.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
 
Trafikverket är väghållare för väg 274 och således ansvariga för byggande av väg och drift av 
väg. Kommunen arbetar kontinuerligt i samarbete med Trafikverket och Färjerederiet för att 
förbättra framkomligheten på väg 274 men saknar rådighet i många frågor. Övergripande 
problematik vad gäller exempelvis, hastighetsöverträdelser, bristande trafiksäkerhet och 
kapacitetsproblem i färjetrafiken är exempel på frågor som inte kan lösas i en enskild plan som 
dessutom inte ligger i direkt anslutning till vägen. Dessa frågor behöver istället lösas i ett större 
sammanhang i exempelvis översiktsplan, stråkstudier, trafikplaner eller motsvarande. Vissa 
frågor kommer även att aktualiseras i samband med detaljplanering av exempelvis Rindö 
smedja där olika trafiklösningar kommer att utredas i samarbete med Trafikverket och 
Färjerederiet.  
 
För att minska biltrafiken och belastningen på väg 274 arbetar kommunen aktiv för att 
förbättra möjligheterna till resande via båt där den nystartade pendelbåtslinjen till Strömkajen 
är ett exempel. Pendelbåten lägger till vid Grenadjärsbryggan och förväntas medföra att fler 
boende och nyinflyttade i Rindö hamn väljer att åka båt istället för bil. 
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Trafikverket har även inlett ett arbete med en åtgärdsvalsstudie för väg 274 på Rindö där 
färjeläget ingår. Startmöte för det inledande arbetet är planerat att ske under början av 2021. 

 
14. Föreningen Rindöborna 

Se yttrande nr. 16 

15. Vänsterpartiet (inkom efter granskningstid) 
Förutom de synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samrådsförslagets ändringar har vi dessa 
synpunkter.  

Solgrottorna:  

Kulturhistorisk betydelse  
I denna detaljplan ingår 12 av totalt 33 solgrottor. I den antikvariska beskrivningen av solgrottorna 
står det mycket tydligt att det är mängden av solgrottor som har betydelse och visar på hur det 
militära livets olika sidor kunde te sig för familjerna som bodde på Rindö. I sammanfattningen av 
inventeringen av solgrottorna står ”Solgrottorna har höga kulturhistoriska värden, både enskilt och 
som grupp. De bör bevaras och vårdas.”  Detta avspeglar sig inte på plankartan där endast 2 
solgrottor har rivningsförbud, de med klassning 4. Av resterande grottor har 7 stycken fått klassning 3 
och behöver få tydliga varsamhetskrav och rivningsförbud.   

Motiv för bevarandet  
Vi hänvisar - förutom till den utredning som gjorts i samband med planen - till beskrivningen av 
Vaxholms kulturella särdrag, där bl.a. militärhistorien ska värdesättas och lyftas fram. Här har vi 
synliga spår som berättar om och inbegriper inte bara själva militären utan även kvinnor och barn.  

Kostnader  
Tekniska enheten har oroat sig över kostnaderna för att ta hand om fler än 2 grottor. Inom 
kommunen finns sedan tidigare lösningar där vård av kulturbyggnader sköts av föreningar eller 
privatpersoner mot att man får bruka dem eller delar av dem. En liknande lösning borde kunna 
fungera utan att solgrottorna privatiseras. Skyltar med texten: "Denna grotta vårdas av .... 
Välkommen att använda den!" skulle kunna borga för detta.   

Grenadjärvillan  

Färgsättningen av Grenadjärvillan innehåller bl.a. Färgprovet S 1040-Y20R en ganska starkt gul färg. 
Med forskningsrapporten "Färgen på huset" av Karin Fredell Anter och Åke Svedmyr (Forskningsrådet 
för miljö 2003) som underlag vill vi varna för att huset kommer få en skrikigt gul färg om huset målas 
i den kulören. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
 
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. Det är inte möjligt att inom detaljplanen 
reglera hur eller vem som ansvarar för skötseln av solgrottorna i framtiden utan detta hanteras 
istället av tekniska enheten inom ramen för drift och förvaltning av allmän plats. 
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Tillåtet intervall för färgsättning av Grenadjärsvillan har inte justerats. Färgsättningen har 
anpassats till utlåtande från sakkunnig byggnadsantikvarie som även anlitats för den 
antikvariska granskningen av detaljplanens påverkan på kulturmiljön i området.  

 

Fastighetsägare 
16. Fastighetsägare, fastighetsägare, fastighetsägare, fastighetsägare, fastighetsägare, 

fastighetsägare, fastighetsägare, fastighetsägare, fastighetsägare, fastighetsägare,   
Kan i underlaget inför beslut om Rindö etapp 3 inte se att ny trafikutredning gjorts avseende hur 
belastning på färjetrafiken, färjeköfiler och övriga vägnätet på Rindö påverkas av 
utbyggnadsplanerna. Planerna innebär en befolkningsökning med uppemot 100 innevånare och 
kanske ytterligare 30-40 bilar som varje dag ska lämna och angöra ön – huvuddelen via Vaxholm. 
Vilka slutsatser har man dragit kring hur detta påverkar det redan belastade trafiksystemet på Rindö 
och till Vaxholm? Vilka åtgärder har Vaxholms Kommun planerat med anledning av dessa innan 
beslut tas? 

Det står bl.a. att läsa i Kommunens Planbeskrivning Rindö Hamn etapp 3: ”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 cykelvägnät som binder ihop kommunens områden, viktiga målpunkter, bytespunkter och andra 
kommuner. ” 

Antar att denna avsikt ska vara styrande inte bara för närområdet kring Grenadjärsvillan utan även 
vilka konsekvenser utbyggnaden får för trafiksituationen på hela Rindö.  

I Trafikutredning för etapp 3 konstateras bara prognoser av trafikflöden på övriga Rindö utifrån 
mätningar 2017 utan konsekvensutredning av flaskhalsar m.m. Därefter beskrivs enbart situationen 
och åtgärder i närområdet av Grenadjären såsom direkt tillfartsväg från Rindövägen. Ingen analys 
eller konsekvensutredning har gjorts av tillfartsmöjligheterna till och från Rindö via Vaxholm och vilka 
krav som ska ställas för att inte försämra tillgängligheten och trafiksäkerheten ytterligare för boende 
på Rindö som en konsekvens av utbyggnaden. 

De tidigare utbyggnadsetapperna i Rindö Hamn har lett till kraftigt ökad belastning för färjetrafiken 
och långa bilköer till färjan på Rindösidan. Ofta sträcker sig kön förbi den tvåfiliga delen och flera 100 
meter vidare längs den enkelfiliga delen. Detta har lett till svårigheter att passera bilkön för de bilar 
som inte ska till färjan, för vidare transport till Redutten, Varvet, Skarpö och pendelparkering vid 
Rindö Västra. Trafikfarliga omkörningar av färjekön görs längs den långa enkelfiliga sträckan, ibland 
upp på motsatt gångväg, samtidigt som mötande bilar från angörande färja kommer i motsatt 
riktning. De markerade ”mötesfälten” är oftast blockerade av köande bilar och rymmer bara en bil i 
taget. 

Den stora belastningen på färjeförbindelsen orsakar även ökade trafikfarliga hastighetsöverträdelser 
av båda bilar och tung trafik för att hinna till färjorna för att komma med. Konsekvensutredning av 
den uppkomna trafiksituationen efter tidigare utbyggnad i Rindö Hamn borde utgöra grund för 
lärdomar inför ytterligare utbyggnad. 

Vi yrkar därför att Detaljplanen avseende Rindö Hamn Etapp 3 ska kompletteras med trafikutredning 
kring området vid Rindö Västra och färjeområdet. Samt att Detaljplanen Etapp 3 inte bör antas förrän 
de nödvändiga trafikåtgärderna som redan konstateras ingår i genomförandeplanen. Exempelvis, 
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ökad turtäthet av busstrafiken på Rindö, utökad färjefrekvens, lösning av bilköområdet på Rindösidan 
vid färjan till Vaxholm, fartkameror på sträckan Rindö Torg mot Rindö Västra samt 
kapacitetsutökning av pendelparkeringen vid färjeläget.  

SBF:s kommentar: 
Det har inte tagits fram någon kompletterande trafikutredning inom detaljplanen. 
Övergripande problematik vad gäller exempelvis, hastighetsöverträdelser, bristande 
trafiksäkerhet och kapacitetsproblem i färjetrafiken är exempel på frågor som inte kan lösas i 
en enskild plan. Dessa frågor behöver istället lösas i ett större sammanhang i exempelvis 
översiktsplan, stråkstudie, åtgärdsvalsstudier eller motsvarande.  
 
Vissa frågor kommer även att aktualiseras i samband med detaljplanering av exempelvis Rindö 
smedja där olika trafiklösningar kommer att utredas i samarbete med Trafikverket och 
Färjerederiet. Trafikverket är väghållare för väg 274 och således ansvariga för byggande av väg 
och drift av väg. Trafikverket har även rådighet över färjetrafiken samt turtäthet. Kommunen 
planerar i enlighet med Trafikverkets föreskrifter och arbetar kontinuerligt i samarbete med 
Trafikverket och Färjerederiet för att förbättra framkomligheten och höja trafiksäkerheten på 
väg 274 men saknar rådighet i många frågor. Trafikverket har tidigare gjort bedömningen att 
det inte finns en kapacitetsbrist på färjorna från Rindö men i början av 2021 kommer 
Trafikverket att inleda ett arbete med en åtgärdsvalsstudie för väg 274 på Rindö där färjeläget 
ingår. Kommunen kommer att delta i arbetet och förhoppningen är att studien kommer att 
identifiera eventuella brister samt leda till åtgärder som förbättrar trafikflödet och ökar 
trafiksäkerheten. 
 
För att minska biltrafiken och belastningen på väg 274 arbetar kommunen även aktivt för att 
förbättra möjligheterna till resande via båt där den nystartade pendelbåtslinjen till Strömkajen 
är ett exempel. Pendelbåten lägger till vid Grenadjärsbryggan och förväntas medföra att fler 
boende och nyinflyttade i Rindö hamn väljer att åka båt istället för bil. 
 
 

 
17. Fastighetsägare  

Med anledning av underrättelsen kring förslag till detaljplan för Rindö etapp 3 Grenadjären Dp 408 
2020-05-14, lämnar vi följande synpunkter på granskningsförslaget: 

 Kollektivtrafik  
o a. Detaljplanen föreslår att SL bussen i östra riktningen ska trafikera nya 

förbindelsevägen mellan Rindövägen och Byviksvägen, och sedan ska fortsätta via 
väg 274. Nya rutten kommer då innebära att bussen inte längre kommer att kunna 
stanna vid hållplatsen ”Grenadjärsvägen”, vilket skulle betyda att passagerare som 
ska till regimentsområdet behöver kliva av redan vid ”Solhem” eller vid den nygamla 
hållplatsen längs väg 474. Vi anser att det behövs en ny hållplats i östra riktningen, så 
nära som möjligt den nuvarande hållplatsen ”Grenadjärsvägen”.  

o b. Vi delar stora oron över ökande belastning på färjetrafiken, färjeköfiler samt 
vägnätet som flera personer har uttryckt. I granskningsutlåtandet hänvisar SBF till att 
”problematik kring trafik och färjeförbindelser inte kan hanteras inom en enskild 
detaljplan men måste lösas på övergripande nivå”. Det må vara sant att en enskild 
detaljplan inte kan hantera frågan, men Dp408 kommer att ha en direkt och negativ 
påverkan på färje/vägproblematiken. SBFs kommentar att man arbetar ”löpande” 
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med Trafikverket och Färjerederiet och att olika trafiklösningar i samband med 
detaljplaneringen av Rindö smedja kommer att utredas är alldeles för vagt och svagt 
(t.ex. Kommunen beslutade för mer än 8 år sedan att program för Rindö smedja 
skulle tas fram, och förslaget till detaljplanen har inte ens kommit ut).  

 Gångväg a. I svaret på vår tidigare synpunkt om avsaknaden av gångväg mellan 
Grenadjärsområdets grind och busshållplats Solhem skriver SBF att det pågår ett projekt med 
trafiksäkerhöjande åtgärder längs med Rindövägen. Projektbeskrivningen verkar inte finnas 
på kommunens hemsida, och vi tar gärna del av detaljerna.   

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
 
Det stämmer att detaljplanen föreslår att bussen alternativt kan trafikera den nya 
förbindelsevägen mellan Rindövägen och Byviksvägen, och sedan ska fortsätta via väg 274. I 
det fall detta alternativ kommer att bli aktuellt kommer hållplatsen ”Grenadjärsvägen” att utgå 
och istället att ersättas av en ny hållplats längs med den nya anslutningsvägen. Boende och 
besökare till området Rindö hamn kommer på det viset fortfarande ha en möjlighet att stiga av 
fast i ett annat läge längre norrut.  
 
Vad gäller synpunkterna på den ökade belastningen på färjetrafiken så står kommunen fast vid 
tidigare skrivelser men kan även informera att Trafikverket har inlett ett arbete med en 
åtgärdsvalsstudie för väg 274 på Rindö där färjeläget ingår. Startmöte för det inledande 
arbetet är planerat att ske under början av 2021. Kommunen kommer att delta i arbetet och 
förhoppningen är att studien kommer att identifiera eventuella brister samt leda till åtgärder 
som förbättrar trafikflödet och ökar trafiksäkerheten. 
 
Information om de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna på Rindövägen ska finnas på 
kommunens hemsida. Arbetet har inletts på den första etappen i väster och kommer att 
fortsätta österut för att avslutas norr om planområdet där planerad gång- och cykelväg ska 
ansluta till befintlig gång- och cykelväg. 

 
18. Fastighetsägare 
Jag föreslår att de tre tomter som på plankartan vetter mot Grenadjärsvägen inte ska få 
bebyggas och att den befintliga skogen där lämnas kvar. (Jag ser inga tomtbeteckningar på 
plankartan, men bara tre tomter vetter mot den vägen, så det går nog att förstå vilka det rör sig 
om.) På så vis behålls dagens skog att rama in det nya bostadsområdet sett både inifrån 
planområdet och från det tidigare regementsområdet. Det ger också en naturkorridor i nord-
sydlig riktning mellan skogen närmast vattnet och de större skogsområdena mer centralt på 
Rindö. Miljön västerut sedd från det tidigare regementsområdet kommer att förändras påtagligt 
om området exploateras enligt de föreslagna planerna. Frodigheten och trädsilhuetten som finns 
i dag kommer, särskilt i fråga om de två nordligaste av de tre nämnda tomterna, att ersättas av 
hussilhuetter och trafik uppe på höjd. Det finns byggplaner även för två av fastigheterna längs 
den östra sidan av Grenadjärsvägen, så grönskan på dessa fastigheter riskerar också att tunnas ut 
eller försvinna. Planbeskrivningen för Rindö Hamn talar om att "områden av särskild betydelse 
för landskapsbilden är skogsklädda markanta höjder som dominerar över omgivningarna". Så 
kommer det inte att se ut på den här delen av planområdet om hus ska byggas där och ersätta 
skogen. (Området kring Grenadjärsvillan ligger måhända utom den planbeskrivningen, men 
landskapet är detsamma.) Stråket längs västra sidan av Grenadjärsvägen som är märkt NATUR på 
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plankartan består i dag av platt mark med dike, gräs och grus, sly och lågt belägna träd. Det kan 
måhända komma att skärma av tomterna något från Grenadjärsvägen, men inte på håll.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
 
Planförslaget har under planprocessen anpassats efter inkomna synpunkter och tillåten 
nockhöjd har sänkts för att minska påverkan på riksintresset i stort men även för att minska 
intrycket av bebyggelsen från Rindö hamn. Sedan tidigare har förvaltningen gjort 
bedömningen att de tre tomterna i öster inte har en betydande negativ påverkan på växt- och 
djurliv och att det fortfarande finns ett samband i grönstrukturen.  
 
Den naturliga topografin i anslutning till Grenadjärsvillan medför att intrycket av bebyggelsen 
kommer att bli större än om planområdet var plant. Det är dock viktigt att framhäva att ett av 
detaljplanens syften är att bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så att områdets 
karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Genom detta syfte ska 
karaktären i det område av särskild betydelse för landskapsbilden med skogsklädda markanta 
höjder som dominerar över omgivningarna delvis bevaras. 

 
19. Fastighetsägare och fastighetsägare (inkom efter granskningstid) 

Nedanstående skrivelse skickades till TFK den 20 maj 2014 kl. 14:16 av undertecknad. Då frågan nu är 
aktuell bifogas den som del av vårt granskningsyttrande även om vissa ägarförhållanden har ändrats. 

Rubricerad plan bör säkerställa solgrottornas bevarande i enlighet med rekommendationerna i den 
antikvariska utredningen. Formerna för bevarande och nyttjande bör utredas. 

SKRIVELSE från 2014-05-20: 

Strandgrottorna på östra Rindö 

Bakgrund  
Strandgrottor eller solgrottor är en gammal företeelse på Rindö. En strandgrotta utgörs av en 
iordningsställd plats vid vattenbrynet där lösa stenar samlats och använts för att bygga upp en 
stenmur som omgärdar och skyddar platsen. Muren kan vara upp till 2 meter hög och kan även vara 
försedd med staket/grind. Ofta är grottan inredd med utemöbler, grill, rabatter, ordnad strand, 
ibland även med mindre brygga. Installationerna är mer eller mindre permanenta. Då Fortverket var 
markägare och hyresvärd var det vanligt att hyresgästen till en bostadslägenhet hade en oskriven rätt 
att nyttja en specifik strandgrotta. 

Nuläge  
Idag är det kommunen och Vasallen som är ägare till marken där grottorna är belägna. Ägare till 
bostäderna som ligger ovanför grottorna är Vasallen och Bostadsrättföreningen Grenadjären. 
Nedanför Vasallens hyreskaserner på Brännuddsvägen ligger ca 10 st grottor varav ca hälften är i 
användbart skick. Nedanför Brf Grenadjären ligger ca 15 st grottor varav ett drygt tiotal är i brukbart 
skick. Nedanför Vasallens tomt Grenadjären (gamla mässen) ligger ca 10 grottor varav ca 7 st är i 
brukbart skick. 

Önskat läge (Vad) Strandgrottorna är en unik företeelse som är önskvärd att bevara. Dom har ett 
kulturellt värde och dom förädlar stranden under förutsättning att allmänheten inte undanträngs. 
Grottorna skall för detta ändamål vara säkra, prydliga och tillgängliga. 
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Uppdrag till förvaltningen (Hur) Utred under vilken/vilka former strandgrottorna på östra Rindö kan 
bevaras samt vilka åtgärder som bör vidtagas för ett säkert nyttjande. 

Riktlinjer  
Då det är ett ömsesidigt intresse (nuvarande brukare och kommunen) att grottorna bevaras bör det 
vara möjligt att skapa en överenskommelse där båda intressenter är vinnare. T.ex skulle ett avtal 
kunna upprättas med Brf Grenadjären som ger föreningen rätt att nyttja ett antal 
utpekade/uppmärkta grottor mot skyldigheten att vårda/underhålla inte bara de grottor som nyttjas 
utan ytterligare ett antal utpekade grottor. På så sätt säkras grottornas fortlevnad och allmänheten 
får tillgång till platserna Grottorna nedanför Brännuddsvägen kan hanteras på motsvarande sätt när 
fastighetsregleringen är avklarad. De grottor som idag är i dåligt skick föreslås avvecklas. Ett första 
utkast skall föreligga. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. 
 
Detaljplanen reglerar rivningsförbud och varsamhetskrav för de två solgrottor som enligt 
särskild bedömning haft det största värdet inom planområdet. Resterande solgrottor inom 
planområdet 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. Det är inte möjligt att inom 
detaljplanen reglera hur eller vem som ansvarar för skötseln av solgrottorna i framtiden utan 
detta hanteras istället av tekniska enheten inom ramen för drift och förvaltning av allmän 
plats. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning 
De synpunkter som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga området. 
Även allmänna intressen har därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en 
lämplig avvägning mellan olika intressen.  

Förändringar i planhandlingar efter granskning 2: 

Plankarta 

 Området med bestämmelse GATA ovanför kvartersmark har breddats för att möjliggöra 
cykel- och gångväg till följd av detaljprojektering. 

 Flera bestämmelser om reglerad gatuhöjd på kvartersvägen har ersatts av en bestämmelse 
om högsta tillåtna lutning på vägen. 

 e1, e2 och e3 - bestämmelserna har förtydligats 
 p-bestämmelser som reglerar placering har ersatt f1 och f2. Lydelsen av bestämmelserna är 

oförändrad 
 Lydelsen av bestämmelsen f2 och placering av komplementbyggnad har ändrats 
 Högsta tillåtna höjd på stödmur har ändrats till 0,6 m  
 Bestämmelser som reglerar minsta fastighetsstorlek har förenklats och reglerar endast två 

fastighetsstorlekar. Ett oförändrat antal fastigheter kan därmed bildas. 
 En hänvisning till ändrad lovplikt har lagts till vid bestämmelserna träd1 och n1 
 Utöver listade ändringar har även redaktionella ändringar gjorts.  
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Planbeskrivning 

 Avsnittet ”Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden” har uppdaterats men 
information om den nya pendelbåtlinjen. 

 Begreppet tomt har på flera platser ersatts av fastighet för att förtydliga vad som avses. 
 Avsnittet om förorenad mark har kompletterats i enlighet med inkomna yttranden. 
 Avsnittet om kollektivtrafik har förtydligats med en beskrivning av slutsatserna kring 

trafiksäkerheten utgår från att en ny skola på Rindö byggs inom dp 400. 
 Begreppet strandpromenad har ersatts av naturstig för att bättre stämma överens med 

stigens framtida standard efter utbyggnad. 
 Beskrivningar av planbestämmelser som ändrats har uppdaterats  
 Avsnittet om länshållningsvatten har kompletterats med att förslag på kontrollprogram för 

hantering av länshållningsvatten skickas in till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 
(SRMH). 

 Tidplanen har uppdaterats 
 Avsnitten om el och elektronisk kommunikation har kompletterats med information om hur 

eventuell ledningsflytt och åtgärder för nya serviser ska beställas, meddelas, möjliggöras och 
bevakas. 

 Avsnittet om genomförandeavtal med Trafikverket har förtydligats i enlighet med yttrande 
från myndigheten. 

Därutöver har redaktionella ändringar i planhandlingarna gjorts. 

Sakägare och organisationer/föreningar som lämnat skriftliga synpunkter under 
samrådsskedet (S) eller granskningsskedena (G1, G2) och inte fått dem 
tillgodosedda 
Följande sakägare, boende, med flera, som enligt plan- och bygglagen berörs av detaljplanen, har 
inte fått sina synpunkter på detaljplaneförslaget tillgodosedda och kommer därför efter ett beslut 
om antagande att informeras om möjligheten att överklaga beslutet: 

Fastighet Skede 

Fastighetsägare S 

Fastighetsägare G1, G2 

Fastighetsägare G2 

 
Organisationer/föreningar 
Organisation, förening Skede 

Villaägarna Vaxholm S 

Föreningen Rindöborna S, G2 

Brf Grenadjären G1, G2 

SPF Vaxholm G1 

Brf Rindö västra G2 
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Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S) eller 
granskningsskedena (G1, G2) och inte fått dem tillgodosedda 
Nedanstående bedöms inte ha rätt att överklaga detaljplanen, utan kommer endast att informeras 
om att ärendet har överlämnats till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 

Fastighet Skede 

Fastighetsägare G2 

Fastighetsägare G1 

Fastighetsägare S 

Fastighetsägare G2 

Fastighetsägare G2 

Fastighetsägare G2 

Fastighetsägare G2 

Fastighetsägare G1 

Fastighetsägare G2 

Fastighetsägare G2 

Fastighetsägare G2 

Fastighetsägare G2 

Fastighetsägare G2 

Fastighetsägare G2 

Fastighet Skede 

Fastighetsägare G2 

Fastighetsägare G2 

Fastighetsägare G2 

Fastighetsägare G2 

Fastighetsägare G2 

Fastighetsägare G2 

Fastighetsägare G2 

Fastighetsägare G2 

Fastighetsägare S 

Fastighetsägare S 

Fastighetsägare S 

Fastighetsägare S 

Fastighetsägare S 

Fastighetsägare S 

 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 26 oktober 2021 

Isabelle Eriksson 

Planhandläggare  


