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Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-
Fredriksborg 

Vaxholms stad, Stockholms län 
 

Granskningsutlåtande 

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. Inför plansamrådet har förslag till detaljplan utarbetats.  

Tidigare har samråd om förslag till detaljplan hållits i enlighet med kommunstyrelsens 
planeringsutskott beslut den 25 januari 2017. Samrådet ägde rum under tiden den 20 mars – 18 april 
2017. 

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskott beslut den 22 maj 2019 har granskning hållits 
om förslag till detaljplan. Granskningen har ägt rum under tiden den 4 juni – 26 juni 2019. 
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. E.ON Elnät Stockholm AB    X Nej 
9. Försvarsmakten  X  Nej 
10. Sjöfartsverket   X Nej 
11. PostNord   X Nej 



 Samrådsredogörelse  
2020-05-14 

Änr 2014/10069.214 
2 av 22 

Myndigheter, organisationer, föreningar 

12. Polisen   X Nej 
13. Vänsterpartiet   X Ja 
14. Mittsamverkan CLS   X Nej 
15. Tekniska enheten  X  Nej 
16. Brf Grenadjären   X Nej 
17. Villaägarna Vaxholm   X Nej 
18. SPF Vaxholm   X Nej 

Fastighetsägare  

19. Fastighetsägare   X Nej 
20. Fastighetsägare   X Ja 
21. 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 anser att synpunkterna i samrådet har beaktats och har inget att erinra mot 
planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL.  

2. Lantmäteriet (inkommen efter granskningstiden) 
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2019-05-10) har följande 
noterats: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Bestämmelser om fastighetsindelning  

Det saknas angivna koordinater i kartan för fastighetsindelningsbestämmelser. Eftersom 
bestämmelser om fastighetsindelning har en direkt styrande verkan på fastighetsindelningen är det 
viktigt att redovisningen av dessa är tydlig och att bestämmelserna är tillräckligt preciserade för att 
säkerställa en entydig tolkning både i planprocessen och vid genomförandet. Saknaden av 
koordinater kan skapa problem i en framtida lantmäteriförrättning då läget av de bestämda 
fastighetsgränserna inte är känt. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas. Fastighetsindelningsbestämmelserna har ändrats till att enbart reglera en 
fastighet och resterande gränser är enbart illustrerade. I kartan med föreslagen 
fastighetsindelningen har koordinater lagts till och förtydligats för att underlätta framtida 
lantmäteriförrättning. 
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Osäker gräns i nära anslutning till kvartersmark 

I planförslaget har kvartersmark för bostadsändamål lagts ut i nära anslutning till gränsen mot Rindö 
2:140, en smal remsa med allmän platsmark ligger däremot emellan. Varken i grundkartan eller i 
registerkartan finns några inmätta gränspunkter angivna längs denna gräns. Lantmäteriet vill här 
påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat läge. Risken med att 
planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att antingen en del av kvartersmarken ligger på 
grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken och fram till 
fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och 
göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt 
oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd 
kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas. Det pågår en fastighetsbestämning som kommer ske så snart 
Lantmäteriet under rådande samhällssituation bedömer att den är möjlig att genomföra. 
Plangränsen kommer att justeras efter fastställd gräns.  

 
Ingen åtkomst till allmän platsmark. 

Det finns ingen åtkomst till två områden som är utlagd som allmän platsmark (NATUR och PARK) i 
närheten av Grenadjärsvillan. För att ta sig till den allmänna platsmarken behövs gatan med enskilt 
huvudmannaskap nyttjas. Lantmäteriet anser att det är olämpligt att lägga ut allmän platsmark utan 
officiell rättighet att ta sig dit. 

 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas. De två områden med allmän platsmark har utgått och utgör numer en del 
av kvartersmarken. 

 
u-område 

Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för starkströmsledningar till förmån för Eon Elnät. Det 
finns dock inget u-område utlagt i den aktuella sträckningen i plankartan. Utan u-område kan 
ledningsdragningen för allmänna ändamål bli planstridig. Det är oftast lämpligt att plankartan 
kompletteras med u-område, framförallt inom kvartersmark. 

I planbeskrivningen beskrivs ytterligare ledningsrätter som kanske behövs inrättas. Lantmäteriet 
påpekar att ifall kommunen lägger ut u-område ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt 
att lägga dessa på kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar där 
ledningarna är tänkta att ligga. 
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SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas. Ett u-område har lagts till för att undvika planstridighet och att lovpliktiga 
åtgärder som hindrar ledningar inte kan utföras. 

 
3. Trafikverket 

Trafikverket har erhållit rubricerat ärende och yttrar sig i egenskap av ansvarig myndighet för den 
trafikslagsövergripande och långsiktiga planeringen av det samlade transportsystemet i regionen 
samt i egenskap av väghållare för väg 274. Planen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse om 21 
enfamiljshus samt en ny väg in mot Rindö hamn från Byviksvägen.  

Trafikverket ser positivt på kommunens utvecklade resonemang kring kollektivtrafiken med syfte att 
öka säkerheten i området. Trafikverket ser även positivt på att alternativ till bilen planeras genom 
gång- och cykelvägar till och i området.  

Angående trafikutredningen vill Trafikverket framföra att det inte bedöms som absolut nödvändigt 
att göra förändringar i anslutningen till väg 274. Refugen som föreslås på Byviksvägen har dock 
Trafikverket inga invändningar emot principiellt förutsatt att den är överkörningsbar såsom 
utredningen föreslår och i övrigt uppfyller VGU. Angående det alternativa förslag som framgår av 
trafikutredningen har Trafikverket inget att invända. Föreslagna åtgärder i anslutning mot väg 274 
kräver dock att kommunen behöver ansöka om tillstånd för ändrad anslutning hos Trafikverket.  

Vad gäller omkörningsförbud och heldragen linje är Trafikverket generellt restriktiva med detta. Det 
är en åtgärd som normalt genomförs endast längs vägsträckor där sikten skyms av kurvor eller av 
dolda svackor. I detta fall menar Trafikverket att sikten är så god att heldragen linje inte är en 
önskvärd åtgärd för sträckan innan och förbi korsningen.  

Trafikverket har i övrigt inget att erinra mot planen. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Kommunen avser att ansöka om tillstånd för ändrad anslutning hos 
Trafikverket. 

 
4. Trafikförvaltningen Region Stockholm 

Om ärendet  

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 
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Trafikförvaltningen har sedan samrådet fört dialog kring detaljplanen och förslaget till ny 
anslutningsväg till väg 274. I samrådsredogörelsen saknas trafikförvaltningens samrådsyttrande och 
trafikförvaltningen har därför följande kvarstående synpunkter på granskningsförslaget. 

SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen vill förtydliga att trafikförvaltningen inte lämnade något yttrande 
under samrådstiden vilket är anledningen till att samrådsyttrande saknas.  

 
Sedan samrådet har RUFS2050 tagits fram. Området som omfattar denna detaljplan pekas i RUFS 
2050 ut som landsbygd och skärgård utanför den samlade bebyggelsen men i anslutning till 
sekundärt bebyggelseläge. 

Trafikförvaltningen ser positivt på att området planeras i närhet till befintlig kollektivtrafik. 
Rindövägen som trafikeras av busslinje 688 är dock smal vilket skapar problem för bussen vid möte 
med större fordon. Med ökad bebyggelse och trafik på Rindövägen riskerar trafiksituationen för 
bussen att bli sämre. Trafikförvaltningen vill därför lyfta behovet av en breddning av Rindövägen för 
att bussen ska fortsätta att gå längs vägen i framtiden. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas. Detaljplanen ger förutsättningar för en gång- och cykelväg samt en 
breddning av Rindövägen i direkt anslutning till planområdet. Parallellt med detaljplanen pågår 
det ett separat projekt med Rindövägen där man bl.a. studerar förutsättningarna för en 
bymiljöväg samt trafiksäkerhöjande åtgärder. Två av projektets mål är att skapa en 
sammanhängande gång- och cykelväg samt förbättra förutsättningar för kollektivtrafiken.  

 
Gällande den nya anslutningsvägen till väg 274 ser Trafikförvaltningen att det är möjligt att trafikera 
ena riktningen via den nya anslutningsvägen förutsatt bra gång- och cykelmöjligheter till nya 
hållplatslägen. Trafikförvaltningen anser dock att planen bör tydliggöra var ett nytt hållplatsläge 
planeras för Grenadjärsvägen i östlig riktning samt beskrivning av ny hållplats vid Rindö skola. 
Trafikförvaltningen önskar även förtydligande gällande säkra gång- och cykelanslutningar till och från 
området till befintliga hållplatslägen. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna har beaktats. Längs med hela anslutningsvägen planeras det för en säker gång- 
och cykelväg som ska ansluta till befintliga och nya gång- och cykelvägar utanför planområdet. 
Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av föreslagen nytt hållplatsläge för 
busslinje 688 i östlig riktning. I västliga riktning kommer bussen att trafikera ordinarie 
hållplatslägen oavsett om körslingan förändras eller ej. 

 
Planområdet angränsar till Rindövägen vilket trafikeras av busstrafik och trafikförvaltningen vill 
därför lyfta att planbeskrivningen bör kompletteras med en beskrivning av eventuella störningar från 
busstrafik, förslagsvis enligt följande. "För busstrafik är det ofta lågfrekvent buller som orsakar 
störning till omgivningen. Risken för bullerstörning är störst vid hållplatser, särskilt i uppförsbacke, 
där bussar står på tomgång eller accelererar vid start från hållplats. För de bostäder som vetter mot 
gator som trafikeras av buss ska utformning av byggnader ske så att folkhälsomyndighetens allmänna 
råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) för lågfrekvent buller innehållas i sovrum." Riktvärdena 
kan innehållas t.ex. genom att förlägga sovrum mot mindre bullerutsatt sida. 

  



 Samrådsredogörelse  
2020-05-14 

Änr 2014/10069.214 
6 av 22 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna beaktas. Planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt om lågfrekvent 
buller från bussar.  

 
5. Storstockholms brandförsvar 

Storstockholms brandförsvar har inget nytt att erinra.  

6. Roslagsvatten AB: 
Roslagsvatten har inget att erinra på granskningsremissen avseende VA. 

7. SRMH – Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor 
Kontoret anser att aktuella miljö- och hälsoskyddsfrågor har beaktats i detaljplaneförslaget men har 
följande att tillägga: 

Eftersom planområdet har varit militärt område finns risk för föroreningar i marken. Kontoret anser 
därför att provtagning med avseende på markföroreningar ska utföras inom planområdet innan 
marken bebyggs. Kontoret har granskat förslaget på lokalt omhändertagande av dagvatten och anser 
att det ska utföras i enlighet med förslaget. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna beaktas. Provtagning har genomförts på 4 platser inom planerad kvartersmark. 
Analysresultaten visar på genomgående låga halter och samtliga uppmätta halter underskrider 
riktvärden för känslig markanvändning. 

 
8. E.ON Elnät Stockholm AB: 

E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande synpunkter. 

E.ON har en del kabelstråk inom planområdet som kommer att beröras vid genomförandet av 
detaljplanen, bifogad karta visar att det i första hand gäller den nya GATA1 där kabelflytt kan bli 
nödvändig. Alla kabelstråk tillhörande E.ON innehar ledningsrätt men inget stråk har säkert läge så 
utsättning är ett måste för att lokalisera kabelstråken. 

Ledningsflytt bekostas av projektet om inget annat föreskrivs i avtal eller lagstiftning, om 
ledningsflytt krävs bör sådan beställas i tidigt skede av projektet med tanke på att ledtiden till ett 
utförande kan uppgå till flera månader. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna har beaktats. Ett u-område har lagts till för att säkerställa att befintlig ledning 
inte strider mot detaljplan. Eventuell flytt av ledning bekostas av exploatören. 

 
9. Försvarsmakten 

Försvarsmakten har inget att erinra 

10. Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket gör bedömningen att förslaget inte kommer att påverka sjöfarten negativt och har 
därför inget att erinra. 
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Med anledning av att området angränsar mot de allmänna farlederna 541 (tätt trafikerad farled av 
riksintresse) och 5411 (se sjökortsutdrag nedan) har vi dock följande synpunkter. 

 

Synpunkter 

Det är av stor vikt att anpassning av nya bostäder som ligger mot farleder utförs så att boenden inte 
störs av exempelvis buller från fartygstrafiken, samt att bryggor utformas med hänsyn till 
svallpåverkan, vilket på sikt annars skulle kunna leda till klagomål. 

Sjöfartsverket värnar om framkomligheten på vattenvägarna och är i allmänhet restriktivt med att 
tillstyrka nya fartbegränsningar eller annan inskränkning på sjötrafiken. Utanför den tilltänkta 
badbryggan sträcker sig en farled. Därför bör säkerhetsriskerna för badande analyseras och 
eventuella riskreducerande åtgärder vidtas. 

All belysning inom planområdet bör utformas så att den inte verkar bländande för sjötrafiken eller 
påverkar funktionen på de ljuspunkter som är avsedda för säker navigation. Detta gäller även 
arbetsbelysning under anläggningsfaser. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna har beaktats. Planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt om buller 
från fartygstrafik och vilka allmänna råd som gäller för utformning av byggnader. Bryggans 
utformning kommer att anpassas med hänsyn till svallpåverkan. 
 
Stadbyggnadsförvaltningens bedömning är att badbryggan inte kommer att påverka sjötrafiken 
då inga båtar förväntas trafikera området närmast stranden. Kommunen ansvarar för att vidta 
eventuella riskreducerande åtgärder i form exempelvis bojar som anger tillåten badzon. 
 
Exploateringsavtalet inkluderar en bilaga som anger att arbetsbelysning under byggtiden ska 
placeras och utformas så att den inte verkar bländande för sjötrafik eller påverkar funktionen 
på de ljuspunkter som är avsedda för säker navigation.  
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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: 
Synpunkterna 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. 

 
12. Polisen 

Polismyndigheten önskar att ett brottsförebyggande tänkande finns med i detta tidiga skede av 
planering Vi önskar också att det i den slutgiltiga planbeskrivningen av området bör få finnas med ett 
stycke som upptar det brottsförebyggande/trygghetsrelaterade tänkandet. Kanske i form av en 
rubrik av typen "Bebyggelseinriktade hinder mot brott”. 

Bakgrund  

Att begå brott underlättas av:  

 enkel och direkt tillgänglighet till objektet  
 säkra och varierade flyktvägar ostörd "arbetsmiljö" där man varken syns eller hörs  
 obefolkade — eller överbefolkade — platser  
 anonymitet och diffust ansvar för miljön  
 dåligt underhållen miljö  

Inom kriminologin finns något som kallas beslutsteorin. Enkelt uttryckt tar denna upp fyra olika 
inriktningar på hur vi kan bekämpa brottslighet:  

 öka upptäcktsrisken  
 försvåra genomförandet av brott  
 minska utbytet av brott  
 försvåra bortförklaringar  

Polismyndigheten tar här fram förslag på de två första punkterna — öka upptäcktsrisken och försvåra 
genomförandet av brott. En ökad upptäcktsrisk försvårar också genomförandet av brott.  
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Informell kontroll  

Informell kontroll utövas av alla människor i samhället. Människor känner sig tryggare med en 
naturlig informell kontroll än utan. Det känns bra att jag från min bostad kan se ut genom fönstren på 
det som händer utanför. Det känns också bra för dem som finns ute att veta att man kan bli sedd av 
dem som ar inne — om något skulle hända. Därför är det viktigt med en informell kontroll.  

Brottsförebyggande tänkande  

Polismyndigheten är för en blandad bebyggelse, d.v.s. arbetsplatser och bostäder i samma område 
Detta gör att området är befolkat dygnet runt med informell social kontroll. Gärningsmännen vill inte 
bli sedda. En blandad bebyggelse med informell kontroll dygnet runt gör att chansen för upptäckt 
ökar.  

Byggnaderna bör utformas och placeras så att gärningsmän inte kan gömma sig eller begå brott på 
insynsskyddade ställen. Som exempel kan nämnas att fastigheterna inte utformas med prång utan 
insyn, att garagen placeras så att en gärningsman kan observeras vid garaget (och bostaden) av den 
boende eller dess grannar, att parkeringsplatserna (med målade rutor) placeras så att man kan se 
mellan parkerade bilar.  

Då det byggs nytt är det också bra om det redan från början installeras ett ordentligt skalskydd, Med 
skalskydd menar vi från fabriken monterade låsbara terrass- och fönsterhandtag- samt dörrlås med 
hakregel. Dörrar bår vara försänkta i huslivet så att en negativ brytvinkel uppstår.  

Det är också viktigt att området får överblickbarhet och rätt belysning, Den informella kontrollen 
stärks genom visuella samband och siktlinjer mellan rörelsestråk och byggnader och omvänt. 
Eftersträva därför att platser och stråk är väl överblickbara för att inte skapa lägen gynnsamma för 
rån och överfall. Undvik nischer, vrår, hörn eller vegetation intill gångvägar där det går att gömma 
sig. Platser och stråk ska vara ändamålsenligt belysta, utan att blinda, för att undvika känslan av 
utsatthet och otrygghet. Belysningen ska vara utformad så att mötande personer kan känna igen 
varandra samt så att människor kan urskiljas från den omgivande bebyggelsen. Belysning utomhus 
behöver inte vara stark och energikrävande. Även ytor vid sidan av rörelsestråk bör belysas så att 
gående kan överblicka området de rör sig och så att de inte enbart själva blir belysta "måltavlor”.  

Människor är i högre grad observanta på vad som sker och även beredda att ingripa om de känner en 
personlig tillhörighet till och ansvar för det egna området, Vid planeringen av området är det därför 
en fördel att försöka dela in området i privata, halvprivata, halvoffentliga eller offentliga rum genom 
portaler, häckar och dylikt. De boende bör få möjlighet att sätta personlig prägel på sin miljö och 
därmed signalera sin "hemvist". Känslan av att vara på privat mark kan få en gärningsman att avstå 
från att begå brott.  

Koncentrera trafiksystemen. Samla gärna olika trafikslag såsom bilar, cyklar och gående synliga intill 
varandra i parallella stråk för att stärka den informella bevakningen.  

Minimera gångvägarnas antal och längd. Lokalisera dessa till angränsande stadsdelar för att höja 
närvaron av människor. Förbindelse mellan kollektivtrafik och bostad, arbete och service bör ske 
längs stadsbebyggelse  

En in- och utfart till området, för biltrafik, ökar upptäcktsrisken.  

Vi som er polis, i Lokalpolisområde Täby, ställer oss självklart till ert förfogande om ni önskar få 
ytterligare synpunkter vad gäller trygghet och brottsförebyggande åtgärder. Polismyndigheten 
önskar, ett senare skede. även ha en brottsförebyggande dialog med utsedd byggherre. 
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SBF:s kommentar: 
Synpunkterna har till stora delar beaktats. Planbeskrivningen har reviderats och kompletterats 
med ett nytt avsnitt om bebyggelseinriktade hinder mot brott. Planförslaget ger möjlighet för 
boende att uppföra tomplatsavgränsningar i enlighet med utformningsbestämmelser. 
Allmänna platser i anslutning till bebyggelsen som exempelvis PARK kommer att utformas och 
skötas enligt kommunens rådande standard med belysning och gräsklippning. I planförslaget 
finns det en in-/ utfart till området för biltrafik och trafikslagen koncentreras intill varandra i 
parallella stråk med ett undantag, gångvägen mellan fastighet C och D. Denna väg är avsedd 
att användas för passage och möjliggör en kortare förbindelse till kollektivtrafik.  
 
Flera av önskemålen i yttrandet kan inte regleras i en detaljplan, exempelvis typ av belysning 
och krav på skalskydd. Skalskydd är inte heller något som regleras i Boverkets byggregler, BBR. 
Planförslaget är utformat så att det finns en flexibilitet vad gäller utformning och placering av 
byggnader och reglerar inte i detalj. Detta är något som istället hanteras i bygglovskedet. 
Önskemål om att ha en brottsförebyggande dialog med framtida ägare har vidareförmedlats 
till markägaren. 
 

 
13. Vänsterpartiet 

Övergripande synpunkter 

Infrastrukturen i hela Vaxholm har inte utrymme för fler som flyttar in innan vi fått tillbättre 
avloppsrening, säkrare vattenförsörjning och ny kraftledning, förutom att vi behöver se till att de som 
redan bor här får goda kommunikationer och god vård, skola och omsorg. 

Men vi vill här främst bemöta gestaltningen av de 21 nya husen. 

Anslaget i planen är mycket tilltalande: att visuellt lyfta fram Grenadjärvillan genom att låta de 
omgivande husen vara mörka i tonen och inte ha blanka ytor. När man läser planritningen verkar det 
hela ganska läckert, men vid närmare studier finns det åtskilligt som motsäger detta anslag, och 
driver upplevelsen i motsatt riktning. 

Underordning 

I gestaltningsprogrammet visas exempel på supermoderna hus med arkitektonisk extravagans och 
stark ”titta-på-mig-effekt”, vilket ju var just det man ville undvika. Det var Grenadjärvillan som skulle 
synas. Om detaljplanen lugnar ner de dragen i raden av exempel, t ex genom att kräva att det ska 
vara sadeltak med takåsen i husets längdriktning, uppnår man en tydligare överensstämmelse med 
Rindö Hamns övriga miljö. Föreslagna takvinklar (20o – 30o) kan bli bra, men för husen just öster och 
väster om Grenadjärvillan står det plötsligt att 7o är tillåtet. Hur tänkte man där? 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. Vissa bilder i gestaltningsprogrammet har tagits bort eller bytts ut mot 
bilder på byggnader som i större utsträckning överensstämmer med planbestämmelserna. Det 
har även förtydligats i bildtexten vad bilderna avser att visa exempel på. Anledningen till att 
takens utformning inte regleras i detalj är för att lämna ett större utrymme för variation. 
Detaljplanen får inte reglera fler detaljer än vad som bedöms som nödvändigt med hänsyn till 
syftet med planen.  
 
Anledningen till att fastighet öster och väster om Grenadjärsvillan har en lägre takvinkel är för 
att kompensera för att nockhöjderna sänkts och för att möjliggöra större boarea. 
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Fönster 

Förebildshusen har alla stora hela blanka fönsterytor som verkligen gör betraktaren uppmärksam på 
husen. Kvällstid kommer dessa att framstå som stora lysande öppningar och helt dominera över 
Grenadjärvillans vackert spröjsade verandafönster. Om det nu var så viktigt att husens tak och 
fasader var mörka och matta borde fönstren vara indelade i mindre sektioner som bryter de stora 
reflekterande ytorna på dagtid och de lysande ytorna på kvällen. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas delvis. Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning att ny 
bebyggelse ska anpassas till Grenadjärsvillan och att tidsenliga stilelement ska nyttjas där så är 
möjligt i syfte att öka intrycket av ett sammanhang i det aktuella området. 

 
Tak 

I samtliga byggnadsprojekt bör energiförsörjning och klimatanpassning prioriteras. Förbudet mot 
blanka tak försvårar att installera solceller på taken. Det lär finnas en typ av solceller med små 
prismor, som ger en knottrig yta, som kanske skulle kunna passera som matt. Vi sympatiserar med de 
matta materialen, men det är ogenomtänkt att 2019 göra det nästan omöjligt att bidra till ett bättre 
klimat genom att bestämmelserna i detaljplanen försvårar för solceller. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas. Planbestämmelserna har ändrats för att möjliggöra installation av 
solceller. Regleringen av att tak ej får vara reflekterande har ändrats till att byggnadsdelar och 
installationer på tak ska vara väl integrerade i takets gestaltning eller utformas som en del av 
byggnadens arkitektur. 

 
Färg 

De föreslagna färgerna är verkligen mörka och konsekvensen blir att man underkänner obehandlade 
naturmaterial som lärk och ceder. Bland förebildshusen är många inte så mörka. Den i handeln 
förekommande mörka Falu rödfärgen är både för ljus och för kulört (den har en färgkod nära NCS S 
3560-Y90R jämfört med högst 45 i svärta och under 30 kulörthet), jämfört med kraven i planen. 
Riktigt mörka hus blir väldigt heta på ytan i solsken och träet torkar upp och spricker snabbare än 
nödvändigt. Vi tycker att den gestaltning planen vill uppnå kan nås med något lättare färgtoner. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Vissa bilder i gestaltningsprogrammet som till delar inte 
överensstämmer med planbestämmelserna har tagits bort eller bytts ut samt att det har 
förtydligats vad bilderna visar exempel på. Färgsättningen av bebyggelsen är reglerad i enlighet 
med den bedömning som anlitad bebyggelseantikvarie gjort. Tanken är att bebyggelsen inte 
ska konkurrera med Grenadjärsvillan utan att den sistnämnda fortfarande ska upplevas som 
solitär i sitt läge. Vid en alltför brokig färgsättning försvinner kontrastverkan mot 
Grenadjärsvillan. Detta är särskilt viktigt för de byggnader som tillåts närmast vattenlinjen 
samt från entrén till området. Vad gäller fasadmaterialets livslängd så påverkas denna främst 
av färgtyp och underhåll. En mörk träfasad som målas med lämplig färg och underhålls med 
lämpligt intervall kommer inte att torka och spricka upp snabbare än nödvändigt. 
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Träd 

På sid 33 och 39 i Planbeskrivningen står det att träd med en stamdiameter på 1 meter mätt 1,3 m 
över mark ska kräva marklov för att fällas. Sådana träd räknas som jätteträd och är alltid skyddade. 
På Plankartan står ”med en omkrets av 1 meter”. Detta är sannolikt det som avses. 

SBF:s kommentar: 
Planbeskrivningen har reviderats. Det är bestämmelsen på plankartan, ”med en omkrets av 1 
meter”, som är korrekt. 

 
Nya bostäder borde vara hyresrätter 

Vi behöver hyresrätter för dem som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, och 
Vänsterpartiets grundinställning är att det vi bygger nytt ska vara hyresrätter. Även här skulle man 
kunna pröva hur upplåtelseformen ska vara om/när området bjuds ut till försäljning. 

Vi behöver ta hand om dem som man under årtionden motat bort för att här bara byggs dyra 
bostäder. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. Vaxholm stad äger inte fastigheten Rindö 3:382 och kommunen har 
därför begränsade möjligheter att styra upplåtelseform. Detaljplanen kan i sig själv inte reglera 
upplåtelseform för bostäder eftersom en sådan bestämmelse saknar lagstöd. Det är inte heller 
möjligt att reglera fastighetsägande i detaljplan. Det går inte att styra vem som får eller inte får 
köpa eller äga en fastighet i detaljplan, det regleras i annan lagstiftning. 

 
Sammanfattning 

Tona ner kravet på arkitektonisk extravagans genom att 

 takutformningen ska vara sadeltak med takåsen i husets längriktning. 
 tillåta ”knottriga” solceller även om de antagligen upplevs som något blanka. 
 de nya husens sammanhängande glasytor inte ska överstiga Grenadjärvillans. 
 lätta en aning på bestämmelserna om svärtan och tillåt något mer steg i kulörthet. 

SBF:s kommentar: 
Se SBF:s kommentarer ovan för svar på utformning av tak, tillåtande av energianläggning på 
tak samt reglering av färgsättning. Sammanfattningsvis vill förvaltningen understryka att 
bestämmelserna i en detaljplan inte ska reglera mer än vad som bedöms som nödvändigt med 
hänsyn till syftet med planen. Att reglera bebyggelsen i detalj kan begränsa möjligheten till 
terränganpassning och minskar utrymmet för anpassning till lokala förutsättningar. Det kan 
även bidra till att bebyggelsen blir alltför likartad vilket i sig minskar kontrastverkan mot 
Grenadjärsvillan.  

 
  



 Samrådsredogörelse  
2020-05-14 

Änr 2014/10069.214 
13 av 22 

14. Mittensamverkan CLS 
På uppdrag av Mittensamverkan i Vaxholm (”CLS”) lämnas härmed följande synpunkter på Dp 408 
Rindö hamn etapp 3. 

1. Övergripande synpunkter 

Planen ska återspegla den syn på politikområdet bygga, bo och miljö som CLS har gett uttryck för i sin 
programförklaring för mandatperioden 2019 – 2022, vilket innebär att planen ska möjliggöra 
realisering av CLS övergripande mål i detta avseende. Dessa säger att: 

 

 ”Vår unika skärgårdsstad ska vårdas och utvecklas, ny bebyggelse ska ske varsamt, varierat 
och anpassat efter miljön.” 

 ”Ny bebyggelse ska redan i detaljplanearbetet anpassas efter omgivningen i skala och stil.” 

CLS finner detaljplanens ambition att tillse att tillkommande byggnader avviker från, och därmed 
lyfter fram, Grenadjärsvillan såsom varande positivt. Detaljplanens beskrivningar om modern 
karaktär riskerar dock öppna upp för ett formspråk, som förvisso avviker från Grenadjärsvillan, men 
som inte passar in i Vaxholms kulturmiljö och härtill skapar för stor kontrastverkan. I planens 
gestaltningsdel ska därför läggas till skrivningar om att ny bebyggelse ska anpassas så, att för 
Grenadjärsvillan tidsenliga stilelement nyttjas där så är möjligt i syfte att öka intrycket av harmoni 
och helhetlighet i det aktuella området. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas. Planbeskrivningen och gestaltningsprogrammet har reviderats. Det har 
förtydligats att ny bebyggelse ska anpassas till den befintliga kulturmiljön och inspireras av 
Grenadjärsvillans stilelement i syfte att öka intrycket av harmoni och samspel i området. 

 

2. Detaljsynpunkter i övrigt 

 I underlaget anges att området ägs av Vasallen, vilket inte är korrekt. Det ska stå Tornstaden. 
 CLS menar att solgrottorna har begränsat kulturhistoriskt värde och är i sådant skick att det 

inte är ekonomiskt försvarbart att behålla huvuddelen av dem. Dock finner CLS det motiverat 
att behålla en till två (1 – 2) av solgrottorna för att erinra om områdets historik, men att det 
också finns ett tillgänglighetskrav att beakta i sammanhanget.  

 Busshållplatsen österut på Byviksvägen kan med fördel placeras mitt emot den västgående. 
Dock bör särskilt beaktas tillgänglighetskravet, med vilket här menas att de ska anpassas för 
funktionshindrade. 

 CLS förutsätter att DP:n i sin slutliga utformning inte exkluderar energiförsörjning från 
alternativa energikällor för den nybyggnation som planeras, relativt direktverkande el och 
olja, såsom exempelvis bergvärme och markvärme. 

 CLS förutsätter att planen i sin slutliga utformning formuleras så, att den uppmuntrar till 
nyttjande av moderna och kommande miljövänliga energikällor, såsom exempelvis matta 
solcellspaneler och solpannor, som inte stör det förväntade helhetsintrycket. Med andra ord 
sådana anläggningar som genererar energi utan att reflektera mer än 4% reflektans albedo i 
medel enligt ISO 9050, vilket är i samma nivå som färsk asfalt. (Som referens kan här nämnas 
att jordens albedo är i genomsnitt 0,3.) 
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SBF:s kommentar: 
Synpunkterna beaktas. Planbeskrivningen har reviderats. Skyddsbestämmelserna för 
solgrottorna har delats upp i en skyddsbestämmelse och en varsamhetsbestämmelse vilket 
tydliggör vilka värden som ska bevaras samt för att underlätta underhåll. I planbeskrivningen 
har det även lagts till en utförlig beskrivning av de två solgrottor som skyddas.  
 
Vad gäller placering av busshållplats möjliggör detaljplanen enbart en busshållplats i östlig 
riktning längs med anslutningsvägen eftersom bussen i västlig riktning enligt planeringen tar en 
annan väg, via Rindövägen. Busshållplatsen ska ansluta till befintliga och nya gång- och 
cykelvägar för öka tillgängligheten. Hållplatsen utformas i enlighet med RiBuss riktlinjer som 
bl.a. anger att kontrasterande och taktilt kännbara gångbaneplattor ska användas som en hjälp 
för synsvaga och blinda personer. 
 
Planbestämmelserna har ändrats för att möjliggöra installation av solceller. Regleringen av att 
tak ej får vara reflekterande har ändrats till att byggnadsdelar och installationer på tak ska vara 
väl integrerade i takets gestaltning eller utformas som en del av byggnadens arkitektur. 

 
15. Tekniska enheten (inkommen efter granskningstiden) 

 

Tekniska enheten konstaterar att föreslagen detaljplan innebär att två (2) solgrottor inom 
planområdet får skyddsbestämmelser. Solgrottorna ska rustas och underhållas vilket faller under 
tekniska enhetens ansvarsområde. Det är oklart vad som sker med övriga nio (9) solgrottor i 
området. Blir utfallet att även dessa solgrottor skall bevaras kommer detta att avsevärt påverka 
enhetens driftbudget. 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. Hur solgrottorna som inte belagts med skyddsbestämmelser hanteras 
regleras i exploateringsavtalet. 

 
16. Brf Grenadjären 

Trots att jag har läst att båtbryggan är borttagen vill jag dela information angående ankringsförbud i 
det Området. Bifogar kopia av översiktsplanen.  

Jag läste i planbeskrivningen att namnet på projektet ska vara "Grenadjären" inom Oscar 
Fredriksborg. 

Jag vill då påpeka att vår fastighet 3:380 har beteckningen brf Grenadjären. Det är inte lämpligt att 
det finns en fastighet till med samma namn. Det blir förvirrande både för räddningstjänst, taxi och 
skyltning inom området.   
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Jag föreslår ett annat namn för nybyggnationen. Officersmässen kanske? Det var ju det som 
Gernadjärsvillan användes som på slutet. Annars kan säkert någon av kvarvarande militärer föreslå 
något lämpligt namn som blir unikt. 

 
SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. Namnsättning av detaljplaner sker ofta efter principen att det ska vara 
lätt att identifiera detaljplanens placering och utbredning. Namnet Grenadjären har sitt 
ursprung i Grenadjärsvillan och Oskar-Fredriksborg för att detaljplanen ligger inom det område 
som i kartor benämns Oskar-Fredriksborg. Vad gäller namnsättning på gator, kvarter, 
stadsdelar, offentliga byggnader och platser beslutas dessa av stadsbyggnadsnämnden. I 
Vaxholm finns en namnberedning som arbetar med att ta fram namnförslag. Till stöd har 
namnberedningen en policy för namnsättning i Vaxholms stad. Namnförslagen som föreslås 
läggs sedan fram till stadsbyggnadsnämnden för beslut. Ert namnförslag vidarebefordras till 
namnberedningen.  
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17. Villaägarna Vaxholm 
Sammanfattning av synpunkter 

Trafik 

I samband med samrådet uttryckte flera av våra medlemmar bekymmer över trafiken på Rindö. 

En utbyggnad av Rindö med fler bostäder kommer givetvis ge en ökad fordonstrafik. Främst är då hur 
färjornas kapacitet att klara av den ökade trafiken på ön. 

Som en av våra medlemmar uttryckte det i samrådet: 

”Bilarna blir fler och fler på Rindö och det är mycket förvånande att man sticker huvudet i sanden 
gällande detta! Det kommer sluta med att folk till slut inte vill bo här ute på Rindö pga att man inte 
kommer med färjan titt som tätt eller måste åka ner och köa i alldeles för god tid för att komma med 
den. Då kommer vi inte ha någon nytta av varken alla fina lägenheter/hus eller nytt fint vägnät på ön. 
Livet måste gå ihop tidsmässigt, det finns en praktisk verklighet, vi kan inte stå o köa redan på Rindö, 
det gör vi tillräckligt på vägen in till stan. Vi som flyttade till Rindö för nästan 10 år sedan märker en 
stor skillnad i antalet bilar då mot idag och med planerna framöver med många fler bostäder, 
kommer förvärra det ytterligare, det förstår vem som helst och det är någonting som bara behöver 
”ses över” nu, man behöver komma med ett konkret förslag på hur man ska lösa detta!” 

Förslaget till detaljplan ger inget klart svar hur kapacitetsproblemet med färjorna skall lösas. 

I samrådsredogörelsen hänvisar kommunen till att Trafikverket är genom Färjerederiet ansvarigt för 
färjetrafiken. Vad vi förstått så är det magasinen, det vill säga uppställningen av fordonen, som 
begränsar kapaciteten. Här ser vi inget förslag till lösning. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Hela väg 274 är en omledningsväg för Essingeleden, vilket orsakar extra 
trafik. Kommunen saknar rådighet över denna extra trafik. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar 
i samarbete med Trafikverket och Färjerederiet löpande med att förbättra framkomligheten 
längs med hela väg 274. I samband med detaljplanering av Rindö smedja kommer olika 
trafiklösningar att utredas. Exempel på olika alternativ som ses över som skulle kunna 
förbättra framkomligheten är ett dupliceringsfärjeläge eller att möjliggöra ett större 
kömagasin. Kommunen arbetar även med att förbättra kollektivtrafiken på vatten. Från och 
med hösten 2020 startas en ny pendelbåtlinje på försök från Vaxholm till Stockholm för att 
underlätta pendling mellan Vaxholm och Stockholm. Restiden mellan Rindö och Strömkajen 
beräknas minska med 25 minuter jämfört med idag. Pendelbåten kommer att lägga till vid 
Grenadjärsbryggan vilket med stor sannolikhet kommer att medföra att fler boende i Rindö 
hamn väljer att åka båt.  

 
18. SPF Vaxholm 

SPF Seniorerna i Vaxholm har tagit del av samrådsförslag till detaljplan för Rindö hamn etapp 3 och 
har följande synpunkter på förslaget: 

Viktigt är att det tas hänsyn till tillgänglighet för seniorer och individer med 
funktionshindervariationer. Detta gäller såväl lägenheter som entréer och allmänna utrymmen. 
Givetvis skall hiss finnas. 

Förberedelser bör göras för handikappanpassning av lägenheterna. 
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SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. I en detaljplan är det endast möjligt att reglera sådant som har stöd i 
4:e kapitlet plan- och bygglagen. Övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen, PBL samt i 
plan- och byggförordningen, PBF. Tillgänglighetskraven i PBL och PBF förtydligas i 
tillämpningsföreskrifter, bland annat i Boverkets byggregler, BBR. Utformningskraven om 
tillgänglighet och användbarhet och tomters tillgänglighet och användbarhet prövas i samband 
med handläggning av bygglovet. 

Det är byggherren som ansvarar för att reglerna i PBL, PBF och BBR uppfylls. Kraven i PBL, PBF 
och BBR är samhällets minimikrav på byggnader när det gäller bland annat tillgänglighet och 
användbarhet. Det är naturligtvis tillåtet och möjligt att bygga bättre än vad minimikraven i 
reglerna anger. Men utifrån PBL kan samhället endast ställa krav och ingripa med sanktioner 
om minimikraven inte uppfylls. 

Tillgänglighetskraven gäller också obebyggda tomter som ska bebyggas. Det handlar om att 
kunna använda tomten och komma fram till byggnadsverket om det inte med hänsyn till 
terrängen och förhållandena i övrigt är orimligt. Undantaget gäller inte krav på tillgänglighet 
inne i byggnadsverket, utan enbart undantag från kravet på tomten. Grundkravet i PBF är att 
byggnader som har fler än en våning ska ha hiss eller någon annan lyftanordning om det 
behövs för att uppfylla kravet på tillgänglighet. Bostäder i byggnader med färre än tre våningar 
behöver dock inte ha hiss eller annan lyftanordning. Innehåller sådana byggnader bostäder 
som inte nås från marken ska de dock vara projekterade och utförda så att det utan svårighet 
går att installera en hiss eller annan lyftanordning i efterhand.  

Fastighetsägare 
19. Fastighetsägare 

Varje ny exploatering på Rindö-Skarpö belastar ytterligare färjeleden Vaxholm-Rindö, som i dag visar 
tecken till överbelastning. Den ökar också trafiken på Vaxholmsvägen mellan E18 och Vaxholm, vilken 
är belysningsmässigt otillräcklig och saknar säkra avkörningsmöjligheter vid uppkommet driftstopp 
på fordon. 

Hur beaktas dessa problem vid planering av ökad bebyggelse på de två öarna, liksom i Vaxholm? 

SBF:s kommentar: 
Den fördjupade översiktsplanen för Rindö och Skarpö behandlar hur planering av ny 
bebyggelse på Rindö och Skarpö förväntas påverka trafiken längs med väg 274. För att öka 
framkomligheten föreslås åtgärder på flera platser varav en ny tillfartsväg till Rindö hamn 
säkerställs i denna detaljplan. Det pågår även ett samarbete med Trafikverket för 
ombyggnation av korsningen vid Engarn till en cirkulationsplats.  
 
Vad gäller den ökade trafiken på väg 274 fram till E18 finns det utmaningar för kommunen då 
en växande befolkning medför ökad mängd trafik. Den enda alternativa vägen in i kommunen 
är via vatten. Kommunen arbetar med att förbättra möjligheterna att färdas via vatten och har 
i samarbete med SL och regionen fått till stånd en ny pendelbåtlinje som börjar att trafikeras 
hösten 2020.  
 
Trafikverket äger och underhåller belysningsanläggningar vid statliga vägar. Anledningen till att 
väg 274 saknar belysning är att vägen inte uppfyller de kriterier Trafikverket har. Frågan om 
vägbelysningens nytta ska även vägas mot att de utgör en störning för växt- och djurliv. 
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Effekterna av artificiellt ljus är ofta komplexa eftersom ljuset kan framstå som attraktivt eller 
gynnsamt för vissa arter, men de ekologiska effekterna riskerar att ändå bli negativa. 
Trafikverket ansvarar även för avkörningsmöjligheter inom vägområdet på väg 274. 

 
20. Fastighetsägare 

Med anledning av underrättelsen kring detaljplan för Rindö etapp 3 Grenadjären Dp 408, lämnar vi 
följande synpunkter på granskningsförslaget och överklagar beslutet att anta planen: 

• Avstånd till ny bebyggelse  

a. Vid byggnation på terrängen som planerad lär det bli en del sprängning av berg.  Vår 
fastighet (3:213) ligger närmast området och det finns stor risk för skador. Vårt hus och 
garage är mer än 100 år gamla och kan i det närmaste likställas med Grenadjärsvillans 
karaktär och har en betydelse för Rindös historia. Blir omnämnt i Kulturvandring Rindö, det 
finns bilder på affärerna som haft sin verksamhet i huset, originalskylt finns kvar, diverse 
originaldokument vad gäller servitut mm. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. Exploateringen inom planområdet kommer att innebära att sprängningar 
genomförs. Enligt det geotekniska utlåtandet har området en god stabilitet utifrån ett spräng- 
och schaktningsperspektiv. Vid sprängning kommer besiktning av riskområden utföras före och 
direkt efter sprängning. 

 

b. Vi motsäger oss byggnation av fastighet A, B, C och D. Vår fastighet blir direkt negativt 
påverkad genom att utsikten försämras rejält vid utnyttjandet av tomterna som planerat. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. Stadbyggnadsförvaltningen ifrågasätter inte att den planerade 
bebyggelsen kommer att medföra en förändring och vissa störningar för närboende. 
Bedömningen är dock att dessa olägenheter inte är betydande i PBL:s mening. Vid 
bedömningen av vad som i det enskilda fallet är att betrakta som en betydande olägenhet 
måste man beakta områdets karaktär och förhållandena på orten. Planområdet är utpekat i 
gällande översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för Rindö och Skarpö som ett 
utredningsområde för bostäder. I programmet för Rindö hamn är planområdet angivet som ett 
utredningsområde för ca. 30 villor. Det bör sammanfattningsvis finnas en förväntan att 
området kommer att exploateras. Med detta menas att toleransnivån måste vara något högre i 
vissa fall (se prop. 1985/86:1 s. 484). I detta fall planeras ett lägre antal bostäder än vad som 
tidigare angetts samt att utsikten från fastigheten Rindö 3:213 endast påverkas i vissa delar.  

 

• Gångväg 

På plankartan finns gångbana inritad längs med Rindövägen, från grinden mitt emot vår fastighet 
(3:213) till korsningen med Grenadjärsvägen. Däremot finns ingen fortsättningen av trottoar från 
grinden till busshållplatsen ”Solhem” / korsningen med Solövägen. Det känns helt ologiskt och utgör 
en risk för gångtrafikanterna som tar den vägen för att kunna åka buss. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. Parallellt med detaljplanen pågår det ett projekt med trafiksäkerhöjande 
åtgärder längs med Rindövägen. Inom projektet studerar kommunen bl.a. förutsättningarna 
för en bymiljöväg samt förbättrad framkomlighet för gående och cyklister. Inom detta projekt 
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ingår det att skapa en sammanhängande gång- och cykelväg och denna detaljplan ger 
förutsättningar för att detta ska bli möjligt. 

 

• Funktion Grenadjärsvillan 

Planen möjliggörs att bostäder, handel, café, restaurang, hotell eller kontor kan byggas i 
Grenadjärsvillan. Det känns verklighetsfrämmande att en sådan funktion skulle kunna gå runt med 
tanke på det mycket begränsade utrymmet kring villan för p-platser (för personal samt 
gäster/kunder/boende) utan att naturmarkskaraktären påverkas negativt.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas. Enligt planbestämmelserna ska parkering lösas inom egen fastighet och 
innan bygglov kan ges för ändrad användning av Grenadjärsvillan måste fastighetsägaren visa 
att hen kan uppfylla gällande parkeringsnorm inom egen fastighet. För att skydda 
naturmarkskaraktären har plankartan även kompletterats med bestämmelse om att parkering 
ej får ordnas i rundeln norr om Grenadjärsvillan i delar av Grenadjärsvillans fastighet. 

 
21. Fastighetsägare (inkommen efter granskningstiden) 

 
Frågeställning/yttrande inför beslut om Rindö Etapp 3 
Kan i underlaget inför beslut om Rindö etapp 3 inte se att ny trafikutredning gjorts avseende hur 
belastning på färjetrafiken, färjeköfiler och vägnätet på Rindö påverkas av utbyggnadsplanerna. 

Planerna innebär en befolkningsökning med kanske 100 innevånare och kanske 30-40 bilar. I 

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? I 
Trafikutredning för etapp 3 beskrivs enbart åtgärder i närområdet av Grenadjären och inte vilka krav 
som ställs på tillfartsmöjligheterna till och från Rindö via Vaxholm för att inte försämra 
tillgängligheten för övriga boende på Rindö som en konsekvens av utbyggnaden.  

De tidigare utbyggnadsetapperna har ju lett till kraftigt ökad belastning för färjetrafiken och 
svårigheter att passera bilkö till färjan som sträcker sig upp till enkelfilig del av Rindövägen, vid 
transport vidare till både Skarpö och parkering vid Rindö Västra. Den stora belastningen på 
färjeförbindelsen orsakar även ökade trafikfarliga hastighetsöverträdelser 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 denna fortsatta utbyggnad. 
Detaljplanen borde därför inte godkännas förrän de förbättringar som konstaterats behövs är 
genomförda parallellt. 

Exempelvis, ökad turtäthet av busstrafiken på Rindö, utökad färjefrekvens, breddning av 
bilköområdet vid färjan till Vaxholm samt kapacitetsutökning av fordonsparkering vid färjeläget. 

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. 
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- 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. ” 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Problematik kring trafik och färjeförbindelser är en större fråga som 
inte kan hanteras inom en enskild detaljplan utan måste lösas på en övergripande nivå. 
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar i samarbete med Trafikverket och Färjerederiet löpande 
med att förbättra framkomligheten längs med hela väg 274. I samband med detaljplanering av 
Rindö smedja kommer olika trafiklösningar att utredas. Exempel på olika alternativ som ses 
över som skulle kunna förbättra framkomligheten är ett dupliceringsfärjeläge eller att 
möjliggöra ett större kömagasin.  
 
Kommunen arbetar även med att förbättra kollektivtrafiken på vatten. Från och med hösten 
2020 startas en ny pendelbåtlinje på försök från Vaxholm till Stockholm för att underlätta 
pendling mellan Vaxholm och Stockholm. Restiden mellan Rindö och Strömkajen beräknas 
minska med 25 minuter jämfört med idag. Pendelbåten kommer att lägga till vid 
Grenadjärsbryggan vilket med stor sannolikhet kommer att medföra att fler boende i Rindö 
hamn väljer att åka båt.  

 

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: 

Plankarta 

 Lokalgatan GATA1 har ändrats från allmän plats med enskilt huvudmannaskap till 
kvartersväg. 

 Gatan norr om kvartersmarken har breddats för att tillåta utrymme för dike och slänt. 
 Skyddsbestämmelserna n1 och träd1 har förtydligats med krav på återplantering och artval. 
 Skyddsbestämmelserna för Grenadjärsvillan har delats upp i flera bestämmelser och delar 

har ändrats till varsamhetsbestämmelser. Syftet är att förtydliga vad det är som är skyddsvärt 
och underlätta vården av byggnaden. 

 Skyddsbestämmelsen för solgrottan har brutits upp och bestämmelser om rivningsförbud 
och varsamhetskrav har tillkommit. 

 Den låsta fastighetsindelningen har brutits upp och ersatts av bestämmelser om minsta 
fastighetsstorlek. För fastigheten BC1K som består av två skiften finns 
fastighetsindelningsbestämmelserna kvar. 

 Skyddsbestämmelser för vissa träd med har tagits bort och ersatts av andra. 
 NATUR-området och PARK1- området har tagits bort respektive ersatts med N1- plantering till 

följd av ändringen av vägen till kvartersmark samt yttrande från Lantmäteriet. 
 Bestämmelser som reglerar att fastighetsbildning ska vara klar innan bygglov söks har 

tillkommit. 
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 Nockhöjderna närmast Grenadjärsvägen har sänkts 1-3 meter för att minska påverkan på 
riksintresset. 

 Gatuhöjdsättningen har justerats i sydost.  
 Övriga ändringar är av redaktionell karaktär. 

Planbeskrivning 

 Planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt om bebyggelseinriktade hinder mot 
brott. 

 Avsnittet om vägtrafikbuller har kompletterats med information om allmänna råd om 
utformning av bostäder för att undvika störning från buss- och fartygstrafik. 

 Avsnittet om kollektivtrafik har kompletterats med information om nya hållplatslägen och 
beskrivning av alternativ körslinga för bussen. 

 Avsnittet om förorenad mark har kompletterats med information från den miljötekniska 
markundersökningen. 

 Avsnittet om solgrottorna har kompletterats med detaljerad beskrivning av de två solgrottor 
som skyddas i detaljplan. 

 Avsnittet om förslag till ny bebyggelse har kompletterats med tydligare förklaring och 
beskrivning av vissa planbestämmelser för att underlätta tolkningen av plankartan, 
exempelvis den utökade lovplikten för lovfria åtgärder. Nya planbestämmelser har beskrivits. 

 Avsnittet om konsekvenser av planförslaget har kompletterats med de anpassningar som har 
gjort i planförslaget sedan den första granskningen. 

 Den preliminära tidplanen har reviderats. 
 Avsnittet om ramavtal och exploateringsavtal samt fastighetsbildning har reviderats. 

Gestaltningsprogram 

 Avsnittet om ny bebyggelsestruktur har förtydligats vad gäller anpassning till befintlig 
kulturmiljö. 

 Vissa bilder på sidan 12,13 och 14 har ersatts av nya. Bilder på sidan 9, 10 och 11 har utgått 
och bildtexten för ett flertal bilder har förtydligats. 

 Situationsplanerna har uppdaterats enligt förändringar i planbestämmelser. 

Därutöver har redaktionella ändringar i planhandlingarna gjorts. 

Sakägare och organisationer/föreningar som lämnat skriftliga synpunkter under 
samrådsskedet (S) eller granskningsskedet 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 G 

 
Organisationer/föreningar 
Organisation, förening Skede 

Villaägarna Vaxholm S 
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Föreningen Rindöborna S 

Brf Grenadjären G 

SPF Vaxholm G 

 

Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S) eller 
granskningsskedet 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 S 

Fastighetsägare S 

Fastighetsägare G 

Fastighetsägare G 

 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 14 maj 2020 

Isabelle Eriksson 

Planhandläggare  


