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Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom OskarFredriksborg
Vaxholms stad, Stockholms län

Samrådsredogörelse
Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit ute på samråd. För att läsa mer om
programsamrådet hänvisas till samrådsredogörelsen för planprogrammet.
Kommunstyrelsen beslöt den 9 april 2014 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta
förslag till detaljplan. Inför plansamrådet har förslag till detaljplan utarbetats.
I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskott beslut den 25 januari 2017 har samråd hållits
om förslag till detaljplan. Samrådet har ägt rum under tiden den 20 mars – 18 april 2017.
Samrådshandlingar/Information om samrådet har sänts till berörda sakägare enligt
fastighetsförteckning samt remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna har under samrådstiden
visats på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr, på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B samt
på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se.
Ett samrådsmöte har hållits den 4 april. Mötet finns sammanfattat i minnesanteckningar. Inkomna
samrådsyttranden finns samlade i planakten, vilken går att ta del av på stadsbyggnadsförvaltningen.
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Stadsbyggnadsförvaltningens sammanställning och kommentarer till inkomna
synpunkter
Nedan följer en redovisning av synpunkter i inkomna skrivelser. Dessa bemöts avsnittsvis i form av
stadsbyggnadsförvaltningens (SBF:s) kommentarer.

Myndigheter, organisationer och föreningar
1. Länsstyrelsen i Stockholms län

Förslag till detaljplan, upprättat i januari 2017, har översänts till Länsstyrelsen för samråd.
Planområdet är beläget på sydöstra delen av Rindö och ingår i utvecklingen av Rindö hamn som i
kommunens ÖP pekas ut som område för bebyggelseutveckling. Ett planprogram från 2009 för hela
området Rindö hamn utgör riktlinje för detaljplanearbetet.
Detaljplanen är uppdelad i en nordlig och en sydlig del där den nordliga delen omfattar en ny
vägdragning medan den södra delen möjliggör småhusbebyggelse kring den äldre
Grenadjärsbyggnaden. Antalet småhus som möjliggörs av planen är cirka 24 stycken.
Detaljplaneförslaget är upprättat enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Av 5 kap. 14 § PBL följer
att länsstyrelsen under samrådet särskilt ska
- ta till vara och samordna statens intressen,
- verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt
5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med
gällande bestämmelser, - verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden
om angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och - verka för att en bebyggelse
eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till
risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Under samrådet ska Länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. PBL samt i övrigt
ge råd om tillämpningen av PBL om det behövs från allmän synpunkt.
Länsstyrelsens synpunkter
Sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen bedömer, under nu kända förhållanden, att föreslagen utformning av planen innebär
att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser. Länsstyrelsens
bedömning är att det inte föreligger något särskilt skäl för att upphäva strandskyddet för den
föreslagna exploateringen på kvartersmark samt för båtbryggan inom strandskyddat område.
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver anpassa planförslaget till strandskyddet.
Om strandskyddet upphävs i strid med gällande bestämmelser åligger det Länsstyrelsen att ta upp
planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas enligt 11 kap. 11 §
PBL. I den fortsatta planläggningen behöver kommunen även beakta efterföljande synpunkter
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beträffande riksintresse för kulturmiljövård, miljökvalitetsnormer för vatten samt bebyggelsens
lämplighet med anledning av översvämningsrisk och geoteknik för att inte riskera prövning.
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de
områden som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL. Synpunkterna nedan syftar till att
ge kommunen underlag, råd och synpunkter inför nästa skede i planprocessen. Kommunen får på så
sätt möjlighet att förtydliga och/eller komplettera planförslaget, så att ett statligt ingripande kan
undvikas.
Strandskydd
Planområdet berörs av strandskydd om 100 meter från strandlinjen på land och i vatten. Syftet med
strandskyddet är att i ett långsiktigt perspektiv trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur och växtliv. För att kunna upphäva
strandskyddet krävs särskilda skäl vilka finns redovisade i 7 kap. 18 c § miljöbalken (MB). Prövningen
av strandskyddsupphävandet ska alltid omfatta både påverkan på det allemansrättsliga syftet och
djur- och växtlivet.

I en detaljplan får kommunen upphäva strandskyddet om det finns särskilda skäl för det (7 kap. 18 c §
MB) och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses i planen väger tyngre än
strandskyddsintresset (4 kap. 17 § PBL). Planförslaget medger att strandskyddet upphävs för den del
av kvartersmarken för bostadsändamål (B) som ligger inom 100 meter från Solöfjärden samt för en
badbrygga (W2) respektive en båtbrygga (W1) i vattenområdet.
Kvartersmark för bostäder
Kommunen motiverar upphävandet av strandskyddet på kvartersmark för bostadsändamål med att
platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området (7 kap 18 c § punkt 5 MB). För att särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § punkt
5 MB ska anses föreligga krävs att intresset av att bygga bostäder inte kan tillgodoses utanför
området. Enligt förarbetena till strandskyddslagstiftningen ska det prövas om åtgärden måste företas
inom strandskyddsområdet. En förutsättning är att det kan visas att en annan lokalisering är omöjlig
eller i vart fall orimlig för att tillgodose det angelägna allmänna intresset. Om åtgärden kan
lokaliseras utanför detta område ska i så fall den lokaliseringen väljas i stället (prop. 2008/09:119 s.
106). Länsstyrelsen gör bedömningen att det finns möjliga lokaliseringar utanför
strandskyddsområdet för att tillgodose intresset av bostäder och anser därför att det inte föreligger
något särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § punkt 5 MB för att upphäva strandskyddet. Länsstyrelsen anser
inte heller att det finns något annat särskilt skäl för att upphäva strandskyddet för kvartersmark.
Bryggor i vattenområde
Planförslaget medger att strandskyddet upphävs i vattenområde för dels en befintlig badbrygga
(W2), dels för en planerad båtbrygga (W1) för tillfällig angöring. För badbryggan anger kommunen
som skäl att platsen redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för
strandskyddets syften (7 kap 18 c § punkt 1 MB), och för båtbryggan att området behövs för en
anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför
området. (7 kap 18 c § punkt 3 MB).
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att den befintliga badbryggan (W2) är ianspråktagen på
ett sådant sätt som motiverar att strandskyddet upphävs. För att det ska framgå att det handlar om
ett lagligt ianspråktagande behöver kommunen komplettera planhandlingarna med ett underlag som
styrker att det är en lagligt uppförd brygga. Länsstyrelsen ifrågasätter däremot upphävande av
strandskyddet för den planerade båtbryggan (W1). Uppförande av nya bryggor ska i enlighet med
strandskyddsbestämmelserna ske restriktivt då det är av värde för såväl friluftsliv som biologiskt liv
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att vattenområden inte exploateras. Vid en bedömning om det finns särskilda skäl för en brygga
räcker det inte att konstatera att bryggan till exempel för sin funktion måste ligga vid vattnet.
Intresset av en ny brygga ska väga avsevärt tyngre än områdets strandskyddsvärden för att särskilt
skäl ska föreligga. En bedömning behöver även göras för att se om behovet av bryggan kan
tillgodoses utanför området, till exempel om det finns eller planeras en gemensam brygganläggning i
närheten.
Av Länsstyrelsens planeringsunderlag framgår att platsen för den föreslagna båtbryggan utgör, enligt
dåvarande Fiskeriverkets BALANCE-modeller, uppväxtområde för gädda och gös. Vid utvärdering har
modellerna visat sig ha en god överensstämmelse med de verkliga förhållandena. Sannolikheten
ligger, beträffande uppväxtområdena, på 75 % för gädda, 90 % för gös. Under de senaste
decennierna har bestånden av framförallt gädda minskat längs ostkusten. Gäddan har för närvarande
en kraftigt störd reproduktion. Det är därför av stor vikt att bevara de kvarvarande uppväxtmiljöerna
så intakta som möjligt. Länsstyrelsen konstaterar vidare att det finns en större gemensam hamn i
Rindö hamn, öster om planområdet, i form av Grisselmaren småbåtshamn. Länsstyrelsen gör mot
bakgrund av ovanstående bedömningen att intresset av att anlägga båtbryggan inte kan anses väga
tyngre än de allmänna intressen som strandskyddet ska skydda. Särskilda skäl för upphävande i
enlighet med 7 kap. 18 c § punkt 3 MB föreligger inte.
SBF:s kommentar:
Planförslaget har reviderats och anpassats efter yttrande. Ingen kvartersmark planeras inom
strandskyddat område. Den allmänna bryggan för tillfällig angöring har tagits bort och
strandskyddet upphävs enbart för den allmänna badbryggan enligt förslag. Planbeskrivningen
har kompletterats med information om den befintliga badbryggan.
Solgrottor
Utmed stranden inom området för strandskyddet finns s.k. solgrottor. I planbeskrivningen redogörs
för dessa som ”mindre privatiserade delar av stranden som bebyggts med virke eller stenhögar”.
Enligt strandskyddsbestämmelserna ska stranden vara tillgänglig för det rörliga friluftslivet i området.
Kommunen avser bevara solgrottorna med målsättningen att de ska vara allmänt tillgängliga.
Länsstyrelsen är tveksam till bevarandet av dessa solgrottor då varje solgrotta privatiserar en del av
stranden, i synnerhet när den är upptagen, och därmed avhåller allmänhetens friluftsliv i
strandområdet. Om kommunen har för avsikt att bevara solgrottorna anser Länsstyrelsen att de bör
städas från privatiserande utrustning som stolar, grillar, etc. och att det behöver framgå via skyltning
eller dylikt att stranden och solgrottorna är tillgängliga för allmänheten.
SBF:s kommentar:
Vaxholms stad anser att solgrottorna hyser kulturvärden och återger ett avtryck av den
militära närvaron som ingår i riksintresset. Solgrottorna bedöms därför kunna bevaras
förutsatt att de avprivatiseras och att området skyltas eller på annat sätt iordningsställs så att
det upplevs som allmänt tillgängligt. De mest bevarandevärda solgrottorna får ett skydd
genom q-bestämmelse i detaljplan. Huvudmannaskapet inom området föreslås vara
kommunalt och kommunen ska ansvara för drift och förvaltning. Solgrottorna ska enligt
exploateringsavtal avprivatiseras.
Riksintresse kulturmiljövård
Planområdet ligger inom den del av Stockholms farled som är av riksintresse för kulturmiljövården.
På Rindös östra del finns försvarshistoriska miljöer och objekt som tillhör riksintressets militära
uttryckskategori. Tongivande här är kasernområdet för det tidigare kustartilleriregementet KA 1 som
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bildades 1901 med en struktur av byggnader och miljöer, synliga från farleden och som är en del av
det försvarshistoriska landskapet vid Oxdjupet och Solöfjärden.
Planen omfattar grenadjärregementets chefsbostad från omkring 1908 och området kring denna
byggnad. Enligt Nyréns kulturmiljöinventering från 2006 uttrycker den klassicerande putsarkitekturen
med sin park en högborgerlig bostadsmiljö. Läget, den höga placeringen och utsikten över vattnet
förstärker detta intryck. Länsstyrelsen instämmer med inventeringens analys att Grenadjären, genom
sin avsides belägenhet från övrig regementsbebyggelse, utgör en solitär i området.
I planprogrammet från 2009 ingår Grenadjären i ett delområde som är tänkt att bebyggas med ca 30
småhus grupperade kring villan. Aktuellt planförslag möjliggör ca 24 småhus. Länsstyrelsen saknar ett
aktuellt antikvariskt utlåtande för detta förslag, men konstaterar att utbyggnadsförslaget i stort sett
följer de riktlinjer för kompletteringar som anges i inventeringen från 2006. Där sägs att parken och
strandzonen inte bör bebyggas. Detta har i planen hanterats genom att marken närmast bostaden är
prickmarkerad och att sluttningen nedanför platån är markerad som naturmark. Länsstyrelsen ser
positivt på skyddet av denna ”gröna fot” och att naturmarken även sträcker sig norrut mellan
Grenadjärsbebyggelsen och regementsområdet för att ge en viss luftighet och avgränsning mot
kasernområdet.
Villans roll i landskapet försvagas dock genom att framförallt den västra husraden får en mer
framskjuten lokalisering med en östlig utsträckning som inverkar på upplevelsen av villan och parken.
Kommunen bör därför överväga att minska den västliga husradens/kvartersmarkens östligaste del.
Länsstyrelsen saknar här en illustration av hur exploateringen ter sig i landskapsbilden sett från
Solöfjärden. Länsstyrelsen anser ett det är positivt att hushöjderna inte konkurrerar med villan, men
för att ytterligare respektera byggnadens roll och för att låta den nya bebyggelsen underordna sig
landskapsbilden finns det skäl att planen anger en enhetlig, landskapsanpassad färgsättning för
åtminstone de främre husraderna.
Med tanke på inventeringens höga värdering av chefsbostaden finns det enligt Länsstyrelsen
anledning att ge byggnaden rivningsskydd. Den angivna varsamhetsbestämmelsen, k1, inrymmer ett
förvanskningsförbud och är därmed formellt sett en skyddsbestämmelse. Beteckningen bör ändras
till ett q1.
SBF:s kommentar:
En antikvarisk granskning och konsekvensbeskrivning av planförslaget har tagits fram. Följande
anpassningar för att minska påverkan på riksintresset har genomförts:
- Bebyggelsen inom strandskyddet har utgått ur planen.
- Bebyggelsen har fått ett respektavstånd till Grenadjärsvillan.
- Bebyggelsen öster om Grenadjärsvillan har vridits och förskjutits österut för att inte
placeras på rad. Detta för att förstärka Grenadjärsvillans solitära läge.
- Grenadjärsvillans tomt är bibehållen stor och runt omkring har naturmark lagts in för att
skapa en zon mellan Grenadjärsvillan och ny bebyggelse samt att fungera som smitvägar
för rörelse i och genom området samt ner till vattnet.
- Färgsättningen på tillkommande bebyggelse har reglerats till mörka, dova kulörer för att
Grenadjärsvillan fortsatt ska upplevas som en solitär på platsen.
- Grenadjärsvillan som är en kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad har fått skydds- och
varsamhetsbestämmelser i form av r1, q1 och q2. Dessa innebär rivningsförbud och att
exteriören inte får förvanskas. Verandans fönster får dock återställas till originalfönster
och en balkong får byggas på utbyggnaden mot väst. På verandans västra sida får en
altandörr sättas in enligt illustrationen på plankartan.

Samrådsredogörelse
2019-05-10

-

Änr 2014/10069.214
6 av 37
Genom höjdbestämmelser om nockhöjd och takvinklar ska ny bebyggelse underordna sig
Grenadjärsvillan.
Förutom planbestämmelserna har ett gestaltningsprogram för området tagits fram.

Gestaltningsprogrammet inkluderar perspektivbilder som visar hur den nya bebyggelsen
kommer att se ut i landskapet samt landskapsbild från Solöfjärden.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
Vattenförekomsterna Trälhavet och Solöfjärden är recipienter för dagvattnet ifrån planområdet.
Båda har måttlig ekologisk status. Trälhavet uppnår inte god kemisk ytvattenstatus främst på grund
av halter av tributyltenn i sediment. För Solöfjärden har god kemisk ytvattenstatus erhållits med
undantag för överallt överskridande ämnen. Länsstyrelsen noterar att uppgifterna om gällande MKN
varierar i planhandlingarna. I dagsläget gäller att MKN är god ekologisk status 2027 och god kemisk
ytvattenstatus för båda vattenförekomsterna. Till planhandlingarna hör en dagvattenutredning som
behandlar situationen för delavrinningsområdena A1 och A4 inom planområdet (Geosigma 2016-0906). Under förutsättning att kommunen genomför de åtgärder för omhändertagande av dagvatten
som föreslås i dagvattenutredningen gör Länsstyrelsen bedömningen att den föreslagna
planläggningen innebär att MKN för vattenförekomsterna Trälhavet och Solöfjärden kan följas.
En av åtgärderna som föreslås är att låta dagvattnet renas genom att passera en planerad våtmark
utanför planområdet. Från norra delen av planområdet föreslås dagvatten ledas genom diken till
våtmarken som ska fungera som en fördröjnings- och reningsanläggning. Länsstyrelsen bedömer att
våtmarkens tillkomst är en förutsättning för att genomföra detaljplanen varför någon form av avtal
eller beslut som säkerställer genomförandet av våtmarksanläggningen ska kunna visas upp innan
antagande av planen.
SBF:s kommentar:
Avsnittet om miljökvalitetsnormer och status för Trälhavet och Solöfjärden har förtydligats
enligt yttrandet. Avsnittet om dagvatten i planbeskrivningen har reviderats enligt uppdaterad
dagvattenutredning. Våtmarken nordväst om planområdet föreslås inte längre nyttjas för
dagvattenhantering utan allt vatten hanteras inom planområdet i enlighet med uppdaterad
dagvattenutredning.
Hälsa och säkerhet
Översvämningsrisk
Möjligheten till naturlig infiltration i området är låg på grund av de geotekniska förhållandena,
området består till stor del av berg. I planbeskrivningen är det svårt att följa hur kommunen avser att
hantera översvämningsrisken för hela planområdet vilket behöver förtydligas inför
granskningsskedet. För att minska risken för marköversvämningar vid kraftig nederbörd anser
länsstyrelsen att dagvattenflödena inom områden behöver studeras för nederbörd större än ett 10årsregn med en klimatfaktor på 1,25, som den nuvarande dagvattenutrednigen utgår ifrån.
Kommunen bör beskriva hur området påverkas av ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 och om
nödvändigt även ge förslag om riskreducerande åtgärder, exempelvis säkerställa att svackdikena är
dimensionerade för att leda bort större vattenmängder.
SBF:s kommentar:
Dagvattenutredningen har reviderats. Utredningen beskriver hur planområdet påverkas vid
100-års regn med en klimatfaktor på 1.25 samt anger förslag på dimensionering av svackdiken
som ska kunna hantera 20-årsregn. Plankarta och planbestämmelser ger förutsättning för att
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dessa lösningar ska kunna implementeras vid genomförandet. Planbestämmelser som reglerar
skålformade avledningsytor, sekundära avrinningsvägar, har lagts till i plankartan.
Geoteknik
För bebyggelse som planeras i den kraftiga lutningen ner mot strandlinjen behöver det säkerställas
att bebyggelsen är lämplig avseende risken för ras och erosion. Risken kan komma att ändras i ett
framtida blötare och varmare klimat med ökad avrinning vilket är något som kommunen behöver ta
hänsyn till.
SBF:s kommentar:
Bebyggelse vid den södra branten utgår ur planområdet och de geotekniska förutsättningarna
med berg i dagen och morän bedöms som goda. Ett geotekniskt utlåtande har tagits fram.
Enligt utlåtandet har planområdet relativt låg eller måttlig risk ur ett bergtekniskt perspektiv.
Utlåtandet redovisar rekommendationer samt ger förslag till mer detaljerade bedömningar
som bör utföras i samband med genomförandet av detaljplanen.
Övriga synpunkter
Formalia
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att det av planbeskrivningen tydligt framgår ett datum för när
planen anses vara startad och enligt vilket planförfarande planen genomförs.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna beaktas. Planbeskrivningen har kompletterats med denna information.
Vattenverksamhet
Länsstyrelsen vill upplysa om att anläggandet av våtmarken kan vara en anmälningspliktig
vattenverksamhet som möjligen behöver tillstånd.
SBF:s kommentar:
Våtmarken kommer inte att nyttjas för hantering av dagvatten från planområdet vilket medför
att våtmarken inte kommer att anläggas/restaureras inom ramen för denna detaljplan.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
SBF:s kommentar:
Synpunkten noteras.

2. Lantmäteriet

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att
ändring av ovanstående detaljplan har vunnit laga kraft, är såvitt LM uppfattar, att med stöd av
detaljplanen genomföra fastighetsreglering och avstyckning.
Delar av planen som bör förbättras
Det bör framgå under "Fastighetsrättsliga frågor" vilka fastigheter som kommer att bli berörda.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning om ingående
fastigheter.
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Det bör under "Ekonomiska frågor" och vidare där under "Lantmäteriförrättning", inte bara stå
avstyckning och fastighetsreglering, utan också anläggningsåtgärd och ledningsförrättning, samt att
det beroende på åtgärd också kommer frågor om ersättning mellan markägare och mellan
ledningshavare och markägare.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna beaktas.
På plankartan bör de två små a1-områdena på vattnet få röd färg i skrafferingen. Det skulle även vara
tydligare om den röda skrafferingen syntes i teckenförklaringen, istället för bara beskrivning med
text.
SBF:s kommentar:
Båtbryggan har utgått. Strandskyddet redovisas enbart genom bestämmelsen a1 och
skrafferingen har strukits.
Grundkartan bör inte vara äldre än tre månader.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. Grundkartan har uppdaterats inför granskningen.

3. Trafikverket

Ingen erinran.

4. Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar (SSBF) har av stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad fått möjlighet
till yttrande avseende rubricerat ärende. Detta yttrande behandlar hantering av olycksrisker samt
möjlighet till räddningsinsatser. Olycksrisker samt möjlighet till räddningsinsats ska beaktas i
planprocessen för att tillgodose krav på hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för
olyckor, enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Olycksrisker är dessutom att betrakta som en
olägenhet enligt miljöbalken (SFS 1998:808) och ska beaktas i behovsbedömningar för planer och
program samt eventuella miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).
Hantering av olycksrisker
1. 1 Vad gäller termer och definitioner gällande riskhantering utgår SSBF från SS-ISO 31000:2009,
Riskhantering – Principer och riktlinjer.
2. 2 SSBF:s databaser Daedalos och Helios samt Länsstyrelsens GIS-databas (tillgänglig via internet),
utdrag 2017-04-11.
3. 3 Med riskfylld verksamhet menas verksamheter som innefattas av lag om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381), lag om skydd
mot olyckor 2 kap, 4§ (SFS 2003:778) eller verksamheter som hanterar större mängder
brandfarliga eller explosiva varor enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).
När ett planärende inkommer som remiss för första gången till SSBF utförs en övergripande
riskidentifiering avseende olycksrisker inom planområdet och i dess närhet. Denna riskidentifiering
utgår ifrån de databaser SSBF har till förfogande samt den lokalkännedom SSBF har kring området.
Följande typer av olycksrisker har SSBF beaktat vid denna riskidentifiering:


Transport av farligt gods (väg/järnväg)
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Riskfylld verksamhet
Spårbunden trafik och urspårningsrisk
Suicidrisk

Inga risker funna
Utifrån riskidentifieringen har SSBF inte hittat några riskkällor i närheten till aktuellt planområde som
bedöms kunna medföra förhöjda risknivåer. Risker såsom översvämningar samt ras och skred är
också av vikt att utreda och hantera men ligger utanför SSBF:s kompetensområde.
Möjlighet till räddningsinsatser
Vid planering av ny bebyggelse behöver hänsyn tas till tillgång av brandvatten. I planbeskrivningen
nämns att VA-nätet dimensioneras även för brandvattenförsörjning vilket SSBF anser vara positivt.
Det är dock inte specificerat om konventionellt eller alternativt brandpostsystem kommer byggas.
SSBF rekommenderar att ett konventionellt brandpostsystem byggs ut till planområdet. Detta för att
närmsta brandstation (Vaxholm) saknar tankbil vilket krävs för ett alternativt brandpostsystem och
därmed kommer det ta längre tid innan andra styrkor kan förstärka upp med tankbilar. SSBF vet även
att brandpostnätet i utkanten av vattennätet ofta inte kan hålla den kapacitet som är standard för
alternativt brandpostsystem.
För ett konventionellt brandpostsystem rekommenderar SSBF ett avstånd om 75 meter från
brandpost till uppställningsplats för räddningsfordon, dvs. 150 meter mellan två brandposter.
Avståndet till närmaste brandpost för ett alternativsystem bör vara maximalt 500 meter och
brandposterna bör ge minst 900 liter/minut. Vid brandposterna måste goda vändmöjligheter
alternativt möjlighet till rundkörning finnas. Observera att projektering av alternativsystem måste ske
i samråd med SSBF. Mer information om SSBF:s syn gällande brandvatten finns i
vägledningsdokument VL 2014-124.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna beaktas. Avsnittet om ”Vatten, spillvatten och brandvatten” har förtydligats och
anger att ledningarna ska dimensioneras för konventionellt brandpostsystem samt att en
brandpost ska placeras inom området enligt SSBF:s rekommendationer.
En annan förebyggande åtgärd för att förhindra brandspridning mellan byggnader och fastigheter är
att avstånden mellan husen upprätthålls och inte placera garage och liknande närmre än 4 meter
från tomtgräns. Detta kan vara lämpligt på exempelvis öar och andra avlägsna platser dit det tar lång
tid för räddningstjänsten att ta sig fram.
Övrigt
SSBF rekommenderar fortsatt samverkan kring riskfrågorna om det finns osäkerhet i hur
ovanstående yttrande ska beaktas i resterande del av planprocessen.
SBF:s kommentar:
En planbestämmelse om minsta avstånd från fastighetsgräns för huvudbyggnad på 4,5 m och
för komplementbyggnad 2 m har lagts till.

5. Skanova

Skanova har markförlagda teleanläggningar samt luftledningar inom detaljplaneområdet, se bifogad
karta.
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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. Denna ståndpunkt
skall noteras i planhandlingarna.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. Planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt om ”Tele” där
önskad ståndpunkt finns noterad. Befintliga ledningar inom planerad kvartersmark kan behöva
flyttas.

6. Roslagsvatten AB:
VA
Planbeskrivning
● S. 19, Dagvatten. Förtydliga texten så att det är klart och tydligt att våtmarken är en recipient och
inte en dagvattenanläggning.
SBF:s kommentar:
Våtmarken är borttagen som recipient. Allt dagvatten ska hanteras inom planområdet.
●

●
●

●

S. 19, Dagvatten. Man anger i stycket ovan om vatten och avlopp att området ska ingå i
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, men det framgår inte av texten om området är
tänkt att ingå i verksamhetsområde för dagvatten-fastighet resp. dagvatten-gata. Det bör
förtydligas om det är tänkt att ingå eller inte. Dagvattenutredningen anger att områdets
fastigheter behöver avvattnas och att det huvudsakligen sker genom svackdiken i området och
därefter avledning direkt till recipient. Dessa delar bör rimligtvis därför inte omfattas av
verksamhetsområde för dagvatten, men det sydöstra hörnet av delområde A4
(dagvattenutredningens terminologi) sluttar ner mot Grenadjärsvägen i öster vilket medför att
dagvattnet i denna del av området inte kan avledas samma väg som för området i övrigt utan
föreslås istället avledas till vägdiket längs Grenadjärsvägen i öster. Detta innebär att det kommer
att belasta dagvattennätet i intilliggande område, och bör i så fall tas in i verksamhetsområdet
för dagvatten-fastighet och eventuellt även dagvatten-gata. Eftersom vi inte vet något om
fastighetsbildningen i dagsläget är det svårt att säga något om vilken/vilka blivande fastigheter
som berörs. Även fördröjning av dagvatten från detta område kan eventuellt komma att
behövas.
S. 19 Vatten och avlopp. Se kommentar nedan.
S. 20 Vatten och spillvatten. I planen står att huvudmannen äger och ansvarar för utbyggnad
samt framtida drift och underhåll av vatten- och spillvattenanläggningar. Förtydliga att VAhuvudmannen är ansvarig fram till fastighetsgräns. Ägarskapet för ledningarna inom området
beror på de framtida ägarförhållandena. Om fastighetsbildning av mindre fastigheter ska ske
senare och Vaxholmsvatten ska ta över ledningar från exploatören eller bygga ut ledningar inom
området inför framtida styckning av fastigheten ska detta beslutas i exploateringsavtal. En VAplan för området att ta ställning till saknas i nuläget.
S. 21. Fastighetsbildning. Det är relevant att redan nu veta om fastigheten kommer att styckas
eller inte för att avgöra hur ägandeskapet av VA-anläggningen inom området ska se ut. Om
området ska styckas upp i mindre fastigheter bör VA-huvudmannen äga ledningarna för att
tillhandahålla en förbindelsepunkt till vardera fastighet i enlighet med vattentjänstlagen. Om
fastigheten inte ska styckas utan utgöra en bostadsrättsförening eller motsvarande anvisar VAhuvudmannen en förbindelsepunkt i anslutning till fastighetsgräns och fastighetsägaren ansvarar
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för ledningar inom fastigheten. Om fastighetsbildningen inte avgörs nu utan senare och utan
exploateringsavtal finns det en risk för att det senare behöver bildas en ofrivillig
gemensamhetsanläggning för VA. Vi ser fördelar med att undvika detta för både vår och
fastighetsägarnas del.
S. 23. Vatten, spillvatten och brandvatten. En bättre formulering av den första meningen är att
exploatören ansvarar för att själv eller genom avtal med Roslagsvatten AB bekosta och bygga ut
VA-anläggningen inom planområdet.
S. 23, Dagvatten. Det står att Exploatören ansvarar för att anlägga infiltrationsanläggning för
dagvatten/leda dagvattnet till befintligt dagvattennät. I dagvattenutredningen anges det
däremot att huvuddelen av det dagvatten som uppkommer ska ledas direkt mot recipient, och
det nämns ingen infiltrationsanläggning. Det är viktigt att dagvattenanläggningen byggs enligt
dagvattenutredningen för att inte belasta det befintliga allmänna nätet mer än nödvändigt. En
bättre formulering är att exploatören ansvarar för att själv eller genom avtal med Roslagsvatten
AB bekosta och bygga ut dagvattenanläggning inom planområdet i enlighet med
dagvattenutredning.
S. 23, Dagvatten. Det framgår inte av dagvattenutredningen vem som föreslås ansvara för driften
av svackdiken inom kvartersmark. Se kommentar under punkt, S. 21. Fastighetsbildning. Vem
som ska ansvara för ledningar inom området avgörs av hur fastighetsbildningen ska ske. Som
detaljplanen är utformad i nuläget ligger ansvaret på väghållaren.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna beaktas. Planbeskrivningen har uppdaterats avseende verksamhetsområde,
kostnads- och ansvarsfördelning för anläggning för vatten, avlopp och dagvatten samt ansvar
för drift av svackdiken.

Plankarta
Nya allmänna ledningar anläggs idag i Grenadjärsvägen, men det saknas u-område i plankartan för
att ansluta VA åt det här hållet. I planbeskrivningen s.19 anges att planområdet ska anslutas till
befintliga ledningar. Om området skulle anslutas till allmänt VA via Rindövägen som föreslås i
plankartan kommer detta att innebära en onödig investeringskostnad som inte gynnar varken
exploatör eller Vaxholmsvatten.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. Planförslaget har arbetats om, vilket innebär att anslutning mot
Rindövägen inte längre är aktuellt och samtidigt har ansvaret för gatan har ändrats till allmän
plats vilket inte kräver ett u-område.
Avfall
Planbeskrivning
• S. 20 Avfall. Det är angivet att i anslutning till Rindövägen skapas en möjlighet till miljöstuga för de
boende. Miljöstuga är inte ett vedertaget begrepp. Det är bättre att ange att det skapas en plats för
avfallsbehållare för brännbart hushållsavfall och matavfall, om det är vad som avses.
Plankarta
Det är oklart vad som menas med plats för miljöstation. Med miljöstation avses enligt branschens
termer en plats där man lämnar farligt avfall. Vi förstår det som att kommunen snarare menar att
detta ska utgöra en plats för avfallsbehållare för brännbart hushållsavfall och matavfall. För att skapa
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en säker trafikmiljö och undvika backningsrörelser in i området behöver renhållningsfordonet vända
inne på en av områdets vändplatser som behöver utökas till en radie om 9 m.
Om avsikten inte är att brännbart hushållsavfall och matavfall ska hämtas på den plats som anges
som g3 (miljöstation) behöver vändplaner säkras på samtliga markerade platser, se karta.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. Planförslaget har ändrats och planhandlingarna har reviderats.
Sophämtnings ska vid varje enskild fastighet. Vägens dragning i området har ändrats till en
slinga så att renhållningsfordon kan köra runt istället för att behöva vända.

7. E.ON Elnät Stockholm AB:

E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande synpunkter.
I planbeskrivningen under ”Teknisk försörjning” nämns E.ON Elnät Sverige AB, det skall vara E.ON
Elnät Stockholm AB och vad gäller ”Fjärrvärme” så är det E.ON Värme AB som är ägare till
fjärrvärmenätet.
Angående elnätet inom Rindö området så ägs det sedan några år tillbaks i tiden av E.ON Elnät
Stockholm AB, elnätet inom Rindö Hamn är i dag anslutet till E.ON Elnäts övriga elnät. Stora delar av
elnätet har i dag ledningsrätt som kan ses på bifogad karta, kartan visar också kabelstråken i
området, ledningsstråken har osäkert läge vilket gör att dom måste mätas in vid dom
beröringspunkter som finns vid t.ex Lokalgatan.
Eventuell flytt av E.ON Elnäts anläggningar bekostas av exploatör eller av kommun om inget annat
föreskrivs i avtal eller lagstiftning.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. Avsnittet om elnät i planbeskrivningen har förtydligats enligt önskan.

8. Naturskyddsföreningen i Vaxholm
Allmänna synpunkter
Tyvärr är en hel del detaljer i planförslaget otydligt beskrivna eller svårtolkade. En del av dessa
otydligheter framkommer nedan, men planförslaget skulle generellt vinna på tydligare beskrivningar
och illustrationer.
Det gäller t ex plankartan där det är svårt att skaffa sig en bild av hur bebyggelsen kommer att
fördelas och gestaltas. I planbeskrivningen anges att prickmark lagts ut kring Grenadjärsbyggnaden,
men detta är inte synligt på plankartan.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. Planförslaget har reviderats och bland annat kompletterats med
fotomontage och gestaltningsprogram. Plankartan har reviderats med fler planbestämmelser
som styr fastighetsindelningen samt gestaltningen av området.
Ny väg
Följande text kan förmodas vara en motivering till den nya vägen:
”Öster om planområdet på Rindövägen finns en mindre backe med kraftig lutning som har utgjort
problem för bussar vintertid att ta sig fram över. I och med att en ny skola planeras kunna byggas i
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anslutning till detta skulle en alternativ körväg kunna utgöra ett säkrare alternativ med hänvisning till
bättre siktmöjlighet.”
Vad betyder ovanstående mening? Vilken väg föreslås bussarna följa i framtiden? Var kommer
busshållplatserna placeras? Är problemet backen eller sikten?
Utan tydligare bakgrund och beskrivning är det svårt att ta ställning till om det finns behov av en ny
väg.
SBF:s kommentar:
En trafikutredning för den nya anslutningsvägen har tagits fram efter samrådet. Vägen är
dimensionerad för lastbil/buss bil och ger även utrymme för gång- och cykeltrafik. En sektion
för gaturummet finns inlagd i planbeskrivningen. Avsnittet om behovet av en ny väg, inklusive
bussens körväg och busshållplatser, har förtydligats i planbeskrivningen.
Strandskydd
Naturskyddsföreningen anser att upphävande av strandskyddet ska tillämpas ytterst restriktivt,
eftersom Rindö, liksom de flesta av Vaxholms öar, redan har en extremt hög exploateringsgrad längs
sina stränder. Med hänsyn till riksintressen, Vaxholms stads egna intentioner för området i den
fördjupade översiktsplanen, samt i enlighet med strandskyddets syften behöver strandskyddet
bibehållas i en så stor del som möjligt av Rindö hamn-området.
Enligt detaljplaneförslaget föreslås ändå upphävande av strandskyddet inom markerat område på
plankartan. För upphävande av strandskyddet krävs enligt MB 7 kap. 18 § särskilda skäl.
Kommunen åberopar följande skäl:
1. Rindö hamn bedöms ha bra förutsättning för en hållbar utveckling med större möjligheter till
hållbart resande och en koncentration av service/handel.
2. Vaxholm har, sett till sin geografi och placering i skärgården, en lång kuststräcka och stora
områden som omfattas av strandskyddets bestämmelser. (Underförstått: det gör ingenting
om man naggar dessa områden lite i kanten)
3. Väg 274 är klassad som primär led för farligt gods vilket ställer höga krav på skyddsavstånd
till vägen.
4. Genom att bygga i detta område kan grönområden i bland annat Bogesundslandet sparas.
5. Planförslaget ligger plan i med de allmänna ambitionerna som återfinns i regionplanen om
att öka bostadsproduktionen inom Stockholmsregionen. (Ska vara ”…ligger i linje med…”?)
Naturskyddsföreningen har följande kommentarer till punkterna ovan:
1. Det finns inga tecken på att lösningar för hållbart resande för boende i Rindö hamn kommer
att finnas till hands inom överskådlig tid. Kollektivtrafiken (buss och båt) är mycket gles och
tvingar de allra flesta att ta bilen, vilket får till följd en ökad belastning på färjetrafiken och på
gatorna i centrala Vaxholm.
2. Detta stämmer inte. I själva verket har strandskyddet upphävts eller åsidosatts genom
dispenser på ett systematiskt sätt i hela Vaxholm förutom Bogesundslandet. Tillgängliga och
orörda strandområden är en bristvara.
3. Dessa höga krav har inte hindrat planerandet av en ny skola i omedelbar närhet till väg 274. I
den riskanalys som presenteras i Detaljplan för Rindö hamn etapp 2 (Dp 400) står bland
annat: ”Med hänsyn till låg risknivå bedöms ny bebyggelse kunna prövas inom 25 m från väg
274 [- - -]. Byggnader inom 25 m kan utgöras av bostäder men inte av publika lokaler,
äldrevård, förskolor eller andra svårutrymda verksamheter.” Gäller inte detta längre?
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4. Allmänrättslig tillgänglighet till strandområden behövs framförallt för lokala behov: en
kvällspromenad, rasta hunden, fritid och lek. Detta kan inte kompenseras med orörda
stränder på Bogesundslandet (eller ytterskärgården, Gotska Sandön och Norrlandsälvarna)
5. Det måste betraktas som mycket tendentiöst att välja ut ett mål bland andra ur regionplanen
som alltså gäller hela Stockholms län. Det handlar om ett litet strandskyddat område på en ö
i Stockholms skärgård. Vaxholms kommun måste enligt MB 7 kap. 18 § motivera ett
upphävande med särskilda skäl varför det måste byggas just här.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna beaktas. Planförslaget har reviderats och ny bebyggelse placeras utanför
strandskyddat området. Meningen ”Vaxholm har, sett till sin geografi och placering i
skärgården, en lång kuststräcka och stora områden som omfattas av strandskyddets
bestämmelser.” är tagen ur sitt sammanhang och ska inte tolkas som att strandskyddet kan
naggas i kanten utan eftertanke. Vaxholm är en skärgårdskommun med lång kuststräcka och
samtidigt skär väg 274 som primär transportled för farligt gods rakt genom fler av kommunens
öar. Det är en utmaning för kommunen att finna områden för ny bebyggelse innanför
strandskyddat område, utanför riskområde för farligt gods, i närheten av befintlig infrastruktur
men enbart i vissa utpekade centrala delar av kommunen för att spara större
sammanhängande grönytor.
Vad gäller dp 400 så sker riskbedömningar vid varje enskilt fall för att utreda lämpligheten att
bygga i närheten av väg 274. I detta fall är skolan inte tillåten att uppföras närmare än 25
meter från väg 274.
De delar där strandskyddet tidigare föreslogs upphävas har planlagts som naturmark. Förslaget
har anpassats efter de nya förutsättningarna och bebyggelsen har koncentrerats främst norr
om Grenadjärsvillan. Båtbryggan har utgått och strandskyddet upphävs enbart för den
allmänna badbryggan enligt förslag. Se även yttrande 1 från länsstyrelsen.
Dagvatten
Planförslaget skulle vinna mycket på om de föreslagna åtgärderna för omhändertagande av
dagvatten illustrerades med kartor eller illustrationer.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. Avsnittet om dagvatten i planbeskrivningen har reviderats utifrån
uppdaterad dagvattenutredning och flera bilder som förklarar hur dagvattnet ska hanteras har
infogats. Bestämmelser som reglerar hanteringen av dagvatten har förts in i plankartan.

9. Villaägarna Vaxholm

Villaägarna i Vaxholm har samlat in från medlemmar på Rindö synpunkter på ” Detaljplan för Rindö
Hamn etapp 3 – Grenadjären Dp 408”. Enskilda medlemmar kan även ha lämnat in egna synpunkter.
Sammanställning av synpunkter
Strandskydd Motiv för upphävande Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. (7 kap 18 c § MB p5) Om man får som
man vill med borttagande av del av strandskyddet i grenadjärsområdet så innebär det att man
förhindrar promenaden från Solö ner till stranden. Den välfrekventerade stigen över berget som
används för att nå stranden kommer att hamna inom villatomter. Detta är allvarligt eftersom
passage nedanför är omöjlig på grund av bergsbranten! Området ligger dessutom inom riksintresse.
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Motiven som anges för upphävandet är minst sagt skrattretande, speciellt med tanke vad det skulle
innebära för försämringar för allmänheten: ”Angeläget intresse som inte kan tillgodoses utanför
området” – planområdet Rindö Hamn är på 60 000 kvm mark!!!! ”Allmänna ambitionerna att öka
bostadsproduktionen i Sthlm” – Borttagande av strandskyddet möjliggör 5 villor – kan knappast vara
avgörande för att lösa Sthlm:s bostadsproblem och går dessutom att bygga på massor av andra
ställen inom planområde Rindö Hamn! Man vill dessutom ta bort strandskyddet för att bygga en
badbrygga en angöringsbrygga. Kuriosa är att badbryggan redan är nybyggd – alltså byggd utan
byggnadslov och strandskyddsdispens! När det gäller angöringsbryggan så är nog motivet ett annat
än vad man anger eftersom den stora fritidsbåtshamnen och den allmänna Grenadjärsbryggan bara
ligger ”ett stenkast” bort. En vanlig medborgare skulle aldrig få byggnadslov för detta men vi är inte
lika inför lagen. Det behövs badplatser och badbryggan är fin men får man bygga utan lov bara för att
man är ett stort bolag (Vasallen)?
Länsstyrelsen skriver i sitt samrådsyttrande till kommunens program för detaljplanering av Vaxön:
”tydligt framgå av planhandlingama och de särskilda skälen redovisas. I förarbetena till miljöbalkens
regler om strandskyddet betonas vikten av att undantag från strandskyddet ska tillämpas restriktivt.
Vidare att det allmänna intresse som strandskyddet syftar att värna väger mycket tungt och därför
ofta väger över ett enskilt exploateringsintresse. Enbart det förhållandet att området enligt en
detaljplan ska bebyggas utgör i sig inte något särskilt skäl för att upphäva strandskyddet.
Länsstyrelsen har också skyldighet att under samrådet och granskningen verka för att strandskyddet
inte upphävs i strid med gällande bestämmelser — och ska enligt 11 kap. 10 PBL pröva kommunens
beslut att anta en detaljplan bl.a. om det kan befaras att beslutet innebär att strandskyddet
upphävs i strid med gällande bestämmelser.”
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. Planförslaget har reviderats och bebyggelsen placeras utanför
strandskyddat området. De delar där strandskyddet föreslogs upphävas har planlagts som
naturmark. Förslaget har anpassats efter de nya förutsättningarna och bebyggelsen har
koncentrerats främst norr om Grenadjärsvillan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning
att strandskyddet kan upphävas för badbryggan. Vid tidpunkten för badbryggans upprustning
gjorde förvaltningen bedömningen att det inte krävdes en strandskyddsdispens. Detta
eftersom att den allmänna bryggan inte har en avhållande effekt, det tidigare funnits en
brygga på platsen, naturvärdena i vattnet bedömts som låga och att den nya bryggan inte
bedömts påverka växt- eller djurlivet negativt. Allmänhetens tillträde till stranden säkras
genom smitvägar och stigar med allmän plats park och natur på båda sidor om
Grenadjärsvillan.
Plankarta
Strandskyddet är felredovisat på plankartan. De är bedrövligt att det skall myglas och undanhålla
faktiska förhållanden. Jag har grovt lagt in min tolkade 100 m gräns enligt nedan med röd färg.
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Även i planbeskrivning sid. 14 är gällande strandskydd felredovisat på den östra delen på fastigheten
3:382. Gränser viker av neråt vattnet istället för att gå enl. upphävt strandskydd. I det här fallet
spelar det ingen roll eftersom det ligger på naturmark, men rätt skall vara rätt. Dessutom är kartan
redovisad med dålig kontrast för att man inte skall reflektera över felaktigheten eller........?
SBF:s kommentar:
Strandskyddslinjen utgår från länsstyrelsens beslutade strandskyddslinje, se länskarta
Stockholms län https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/karttjanster-ochgeodata.html#0. Vid detaljplanering införs alternativt återinförs strandskyddet och en ny
prövning för upphävande genomförs. Om det finns särskilda skäl och om intresset som avses
med planen väger tyngre än strandskyddsintresset kan man upphäva strandskyddet. I det
reviderade planförslaget upphävs enbart strandskyddet för badbryggan.
Rekreativa konsekvenser
Hur löser ni det ökade trycket på Rindös natur, med mer folk på en begränsad yta kommer det ju ge
att ön inte längre är just det som det lockas med nu... Om man går i grupper längs stigar och i skog,
så har hela "avkopplingstänket" fallit.
Vi har egentligen inte någonting emot att det byggs nya bostäder på ön så länge som man inte tullar
på natur- och strandskydd, men vi bor på en ö! Så: hur löser ni frågan? Och tänk realistiskt.
SBF:s kommentar:
Planförslaget har omarbetats och bebyggelsen placeras utanför strandskyddat område.
Smitvägar och stigar har säkrats upp med naturmark för passage i och genom området. Antalet
tomter har minskat och bebyggelsen har anpassats med höjdsättning, färgsättning, materialval
och placering. Bebyggelsen ska även anpassas till naturens förutsättningar. Sammantaget ska
detta bidra till att området inte upplevs tätt. Vad gäller detaljplanens inverkan på Rindös natur
bedöms trycket öka försumbart.
Majoriteten av alla som rör sig i naturen går på stigar och vandringsleder. Genom att
iordningsställa strandpromenader, stigar och vandringleder kanaliserar man besökarna till
dessa stråk och minskar på så sätt trycket på övrig natur. All exploatering som sker på
naturmark innebär att naturmarkens yta minskar om man inte samtidigt kompenserar med att
nyskapa naturmark av motsvarande storlek. Att nyskapa naturmark med motsvarande kvalitet
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är i detta fall inte möjligt och kommunen får istället fokusera på att höja kvaliteten på den
kvarvarande naturmarken.
Trafik
Hur löser ni färjornas kapacitet att klara av den ökade trafiken på ön?
Hur löser ni genomfarten genom Vaxholm?
· konsekvenser för alla boende/bilförare på Rindö, som måste kunna få plats på färjan varje dag?
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!
Har man då tänkt på busskommunikationen, båt kommunikationen till stan?
Dragning av ny väg:

”Att dra en ny väg med anknytning till väg 274, — Oskar Fredriksborgsvägen, kommer positivt att
avlasta trafiken på Rindövägen/Kasernvägen.

Påfarten från den planerade vägen och väg 274 bör planeras om till en mer säker påfart.
Det stora flertalet bilar kommer att göra en vänstersväng vid påfarten och köra väster ut mot färjan
till Vaxholm. Olycksrisken är stor då det kommer mycket trafik från höger när bilarna ska korsa vägen
för att köra mot färjan till Vaxholm. Det är mycket tunga fordon samt, under sommartid, motorcyklar
som gärna drar på lite extra i kurvan och påföljande raksträcka.
Problemet kan lösas med en separat påfart för trafik som ska västerut och använda befintlig påfart
för trafik som ska österut. Detta är speciellt angeläget eftersom det kommer att byggas en ny skola i
närområdet. ”
SBF:s kommentar:
En trafikutredning har tagits fram för den nya anslutningsvägen.
En bedömning av den tillkommande trafikens påverkan på omgivande vägnät samt
lämpligheten i föreslagna korsningar med anledning av den nya anslutningsvägen har gjorts
och resultatet redovisas i avsnittet om ”Gata och trafik” i planbeskrivningen.
Kommunen är angelägen om att färjornas kapacitet och trafiken i Vaxholm fungerar
ändamålsenligt, både vad gäller kapacitet och tid för avgångar, och diskuterar detta löpande
med Trafikverket och Färjerederiet. Trafikverket är genom Färjerederiet ansvarigt för
färjetrafiken.
I takt med att fler flyttar till Rindö förbättras underlaget för kollektivtrafikresande med buss
och båt. Turutbudet för kollektivtrafiken är anpassat efter det aktuella behov som finns.
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Kommunen strävar efter att allt fler medborgare ska välja andra färdmedel än bil och arbetar
därför tillsammans med Trafikförvaltningen för att förbättra kollektivtrafiken och göra
kollektivtrafikresande med buss och båt mer attraktivt. På så sätt minskas belastningen på
färjetrafiken. Kommunen uppmuntrar till att det pågående försöket med SL:s periodbiljetter i
Waxholmsbolagets trafik ska bli permanent.
Området för Rindö smedja på västra Rindö är en viktig knytpunkt för färjetrafiken i kommunen.
Arbete med att komma vidare efter programsamrådet för Rindö smedja pågår.
En åtgärdsvalsstudie för Vaxön och Rindö har gjorts av Trafikverket för att förbättra
framkomligheten på väg 274 mellan Rindö och Arninge. De åtgärder som föreslås gäller bland
annat bättre trafiksäkerhet i korsningar, förbättrade möjligheter att röra sig till fots eller med
cykel samt mer attraktiv kollektivtrafik. Pågående planer att bygga om Engarns vägskäl är ett
resultat av åtgärdsvalsstudien som ska förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter. Förbättringar som genomförs kommer även att korta restiderna och
göra kollektivtrafiken mer attraktiv.
Oskar-Fredriksborgsvägen ligger utanför planområdet och Trafikverket är väghållare.
Anslutningsvägen inom planområdet påverkar dock trafiken på Oskar-Fredriksborgsvägen. De
trafiksäkerhetshöjdande åtgärder som krävs på Oskar-Fredriksborgsvägen kommer att
hanteras genom samverkan med Trafikverket när den nya anslutningsvägen ska tas i drift.
Trygghet
Från sidan 18 i planbeskrivningen:
”Tryggheten i området bedöms förstärkas då mer människor flyttar in i området och området kring
Grenadjären vitaliseras mer än idag. Med fler boende och ett släpp genom kvartersmarken för
allmänheten genom området bedöms fler kunna röra sig och uppleva området som tryggare än idag.
” 7 Detta är rent struntprat, det finns ingen referens som kan styrka ett sådant påstående.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. Planbeskrivningen har reviderats och avsnittet om ”Trygghet” har
förtydligats.
Övriga synpunkter
Ni uppger konsekvenser ur flera olika aspekter, t ex:
· Konsekvenser för naturmiljön
· Rekreativa konsekvenser (strandskydd)
· Konsekvenser för landskapsbild Med vad är slutsatsen av konsekvensbeskrivningarna?
Hur jobbas det för att få företag att etablera sig och skaffa arbetstillfällen på ön, eller i Vaxholm?
Jag vill samtidigt passa på att informera om att den planerade båtbryggan inte är optimalt placerad.
Det ligger ett grund alldeles utanför och risken är stor att köra på grundet. Grundet bör märkas upp
tydligare om bryggan ska anläggas där den är planerad.
Kommer man att sätta upp en till återvinningsstation, kanske vid Oskarfredriksborg?
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SBF:s kommentar:
I konsekvensbeskrivningarna redovisas de anpassningar som gjorts till följd av inkomna
synpunkter samt för att minska inverkan. Några exempel på förändringar som lagts in i det
reviderade planförslaget är:
 Ett flertal träd har belagts med förbud mot fällning i detaljplanen om de inte utgör fara
för liv eller egendom.
 Bebyggelsen inom strandskyddat område har utgått.
 Allmänhetens tillträde till vattnet och solgrottorna har säkras naturmark och genom
smitvägar och stigar med allmän plats park på båda sidor om Grenadjärsvillan .
 Planförslaget har reviderats för att bättre anpassas till naturen, landskapet och
riksintresset. Se även yttrande 1 från länsstyrelsen.
Detaljplanen möjliggör verksamheter i Grenadjärsvillan samt skapar visst ökat kundunderlag
för befintliga och kommande verksamheter på Rindö och i Vaxholm.
Vad gäller båtbryggan har denna utgått ur detaljplanen.
Det kommer inte att reserveras en yta för uppställning av återvinningsstation inom
planområdet. Närmast tillgängliga återvinningsstation finns i anslutningen till korsningen
Rindövägen/Västra kasernvägen.
Färgsättning:

För Villaägarna i Vaxholm
SBF:s kommentar:
Stadsbyggnadsförvaltningen delar synpunkten om att färgsättningen är viktig i området. För
att framhäva Grenadjärsvillans solitära placering i landskapet ska färgsättningen på den
tillkommande bebyggelsen istället skilja sig från Grenadjärsvillan och harmonisera med
omkringliggande naturmark. Detaljplanen ställer krav på färgsättning där mörka, dova kulörer i
färgerna brun, grön, grå tillåts. Även färgsättningen på Grenadjärsvillan begränsas. Se även
gestaltningsprogrammet och planbestämmelser.

10. Föreningen Rindöborna

1. Föreningen Rindöborna motsätter sig inte föreslagen byggnation inom Grenadjärsområdet.
Däremot efterlyser vi såväl i detta som andra planarbeten gällande Rindö en konsekvensanalys
gällande färjeledernas möjlighet att möta den snabbt ökande befolkningen på Rindö. Enbart
Vasallens planer för nyinflyttade innefattar drygt 40 lägenheter för 2017 samt drygt 120
lägenheter för 2018.
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Trafikverkets och Färjerederiets bedömningar måste alltså tas med i det fortsatta planarbetet.
Ny planerad utfart från Grenadjärsområdet mitt i backen av Rindövägen bör omprövas. Den gång-- och cykelväg som skissats i kommunens förstudie är förlagd till södra sidan av Rindövägen och
kommer alltså korsa ny utfart mitt i backen. Korsningen kommer dessutom framför allt vintertid
bli trafikfarlig. Risken är också att bilister från denna utfart väljer åka Rindövägen istället för nya
vägen ut mot Oskar -Fredriksborgsvägen.
Planerad båtbrygga bör ej anläggas inom befintlig badbryggas närområde.
Befintliga Grenadjärsbryggan borde räcka som angöringsbrygga för området.
Upprustning av befintlig strandpromenad från Grenadjärbryggan öster ut är positiv. Planerad
naturstig från Rindövägen vid gamla grindarna ner till strandlinjen är avgörande för allmänhetens
tillgänglighet till strandområdet.
Den nya tillfartsvägens sträckning möjliggör ett bevarande av gamla biblioteksbyggnaden. Det bör
anges i planen att så också är fallet.
Ny utfart från tillfartvägen ut på Byviksvägen och sen ut på Oskar Fredriksborgsvägen måste
trafikplaneras för största möjliga säkerhet.
SBF:s kommentar:
Trafik
Kommunen är angelägen om att färjornas kapacitet och trafiken i Vaxholm fungerar
ändamålsenligt, både vad gäller kapacitet och tid för avgångar, och diskuterar detta löpande
med Trafikverket och Färjerederiet. Trafikverket är genom Färjerederiet ansvarigt för
färjetrafiken.
I takt med att fler flyttar till Rindö förbättras underlaget för kollektivtrafikresande med buss
och båt. Turutbudet för kollektivtrafiken är anpassat efter det aktuella behov som finns.
Kommunen strävar efter att allt fler medborgare ska välja andra färdmedel än bil och arbetar
därför tillsammans med Trafikförvaltningen för att förbättra kollektivtrafiken och göra
kollektivtrafikresande med buss och båt mer attraktivt. På så sätt minskas belastningen på
färjetrafiken. Kommunen uppmuntrar till att det pågående försöket med SL:s periodbiljetter i
Waxholmsbolagets trafik ska bli permanent.
Området för Rindö smedja på västra Rindö är en viktig knytpunkt för färjetrafiken i kommunen.
Arbete med att komma vidare efter programsamrådet för Rindö smedja pågår.
Trafikverket hade ingen erinran under samrådet och Färjerederiet avstod från att yttra sig.
Synpunkten om ny utfart från Grenadjärsområdet beaktas. Planförslaget har reviderats och
utfarten mot Rindövägen har utgått ur detaljplanen. In- och utfart sker istället via den
befintliga infarten vid Grenadjärsvägen.
Båt- och badbrygga
Synpunkten om båtbryggan beaktas. Båtbryggan har utgått ur detaljplanen. Befintlig brygga
föreslås enligt det nya planförslaget enbart användas som badbrygga.
Strandpromenad
I det reviderade planförslaget finns fler smitvägar inlagda i planförslaget. På detta vis säkras
allmänhetens passage i området och det blir naturligt att ta sig ner till vattnet även i framtiden.
Anslutningsvägen
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Den nya anslutningsvägen sträckning möjliggör bevarande av både biblioteket och den gamla
förrådsbyggnaden vid Byviksvägen. Byggnaderna ingår dock inte i detaljplanen.
Nya körspårsanalyser för anslutningsvägen har genomförts och enligt det trafiktekniska
utlåtandet anses Byviksvägens anslutning mot väg 274 kapacitetsmässigt vara tillräcklig men
kan kompletteras med mittrefug. Att anlägga ett vänstersvängfält på väg 274 är inte
nödvändigt och skulle kräva en lokal breddning av vägen. Utlåtandet visar efter analys av
sträckning, bredd och korsningspunkter att vägen kommer att fungera ur ett
trafikflödesperspektiv eftersom dess primära ändamål är att fungera som en anslutningsväg
mot väg 274.

Fastighetsägare
11. Fastighetsägare

Så som ägare till merparten av planområdet vill vi framföra följande synpunkter: På sidan 5, mellan
bilderna anges felaktigt Vasallen Vaxholm AB som ägare, korrekt är Vasallen Vaxholm Exploatering
AB. Dessutom bör texten kompletteras med att två mindre delar av planområdet, vid den norra
respektive södra delen av den nya tillfartsvägen så ägs marken, Rindö 3:1 av kommunen. Vidare
omfattas även samfälligheterna Rindö s: 57 och Rindö s: 58. De sist nämnda områdena har
Lantmäteriet beslutat om att avveckla, men beslutet är överklagat.
På sidan 9, 4:e stycket anges att utöver de områden Vasallen förvärvade så ägs de fortfarande av
FortV. Det stämmer ej. Dels har kommunen förvärvat delar, dels privatpersoner.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna beaktas. Planbeskrivningen har reviderats. Marksamfälligheterna Rindö s:57 och
s:58 har avvecklats sedan yttrandet inkom.
Sidan 12, under Service, 2:a stycket, kan kompletteras med att det finns även en restaurang
(Batteriet) inom Rindö Hamn. Solgrottorna är belägna på mark som vi kommer att överlåta till
kommunen, men dess omnämnande på sidan 17 kan stramas upp vad avser deras illegalitet och
visuella nedskräpning. Sista meningen på sidan, om vägutformning bör förtydligas.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna beaktas. Stycket om ”Service” i planbeskrivningen har kompletterats med att
det finns en restaurang i Rindö hamn. Avsnittet om solgrottorna har förtydligats.
På sidan 19 under Översvämning, 2:a stycket skall det vara Vasallen Vaxholm Exploatering AB som
uppdragsgivare till dagvattenutredningen.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas.
På sidan 21, Tele, avser vi ej att bygga ut ett fast nät, ej heller något fjärrvärmenät. Under Avtal kan
det kompletteras med att vi har tecknat ett Planavtal år 2014 samt att vi kommer att teckna ett
Exploateringsavtal. Under Fastighetsrättsliga frågor står att fastighetsbildning kan ske efter det att dp
vunnit laga kraft, och gällande allmän platsmark på initiativ av kommunen. Vasallen har innan dessa
samrådshandlingar förelegat, redan ansökt om avstyckning och reglering. Vår erfarenhet är att Lmt
har mycket lång handläggningstid, så vi bedömer att förrättning inte är avslutad innan dp är antagen.
Om kommunen framhärdar får vi återkalla den del av ansökan som avser reglering av mark till
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kommunen, alternativt att kommunen också står som medsökande. Vår ansökan kommer att
kompletteras med ledningsrätt för VA, när exakta lägen för ledningar föreligger.
Gemensamhetsanläggning kan inte bildas i detta skede. Det erfordras att exploateringsområdet
styckas i småhustomter först, vilket vi avser låta kommande ägare göra.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna beaktas. Planbeskrivningen har kompletterats vad gäller tele, avtal och
fastighetsbildning. Fastighetsbildning kan inte ske innan detaljplanen har vunnit laga kraft,
oavsett om man redan ansökt eller ej.
På sidan 22, Bygglov, bör kompletteras med att vi är befriade från planavgift i bygglovskedet, då vi
bekostar framtagandet av dp.
SBF:s kommentar:
Stycket om bygglov och ramavtal i planbeskrivningen har förtydligats.
Plankartan, Planbestämmelserna, e1 önskar vi största byggnadsarea 100 kvm samt bruttoarea 180
kvm.
SBF:s kommentar:
Efter samrådet har planförslaget omarbetats och antalet tomter har reducerats. Byggrätterna
har setts över och satts till 120 kvm i två plan. De tre större tomterna väster om
Grenadjärsvillan tillåts vara 150 kvm i två plan. Villan närmast öster och väster om
Grenadjärsvillan begränsas med lägre nockhöjd.
Strandskyddet a1 saknar röd skraffering i teckenförklaringen samt på kartan syns färgen ej på
bryggorna. Dessutom är bryggornas beteckningar förväxlade. Den östra bryggan är badbrygga, den
västra allmän. Vi ifrågasätter om badområdets utbredning är tillräcklig? Ev föreligger en säkerhetsrisk
med badande så nära båtbryggan.
SBF:s kommentar:
Plankartan har reviderats och båtbryggan har utgått. Strandskyddet redovisas enbart genom
bestämmelsen a1 och skrafferingen har strukits.
Slutligen önskar vi komplettera med två gångstigar. En ner ifrån stranden upp till Grenadjärsvägen,
direkt väster om fastighetsgräns till Rindö 3:380. Dels en utmed den norra tomtgränsen på
Grenadjärsvillans tomt, så att Natur-områdena binds ihop. Se bifogade karta där föreslagna stigar
rödmarkerats.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna har beaktats. Planförslaget har reviderats. Fler smitvägar har säkrats i plankartan
och möjligheterna för allmänheten att röra sig i och genom området har förbättrats.
Gångstigen i planområdets östra del har utgått enligt överenskommelse.

12. Fastighetsägare

1, Lekyta

Det bör planeras för en lekplats, förslagsvis som gemensamhetsanläggning, inom det nya
bostadskvarteret.
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SBF:s kommentar:
Då planområdet angränsar till natur, fastigheterna är stora och möjliggör lek på den egna
tomten samt att det finns en större lekplats i angränsande område utanför detaljplanen
bedöms behovet att planera för en gemensam lekplats inom planområdet inte vara tillräckligt
stort.
2, Upphävande av strandskydd för delar av kvartersmark ny bebyggelse

I samrådshandling anges att strandskyddsområde behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Anfört skäl är att marken är
lämplig för bostäder under förutsättning att strandskydd upphävs. Vi vill här påpeka att vår fastighet
Rindö 3:385, som ansluter till planområdet norr om Rindövägen, står till förfogande för
detaljplanering för småhusbebyggelse utan att strandskyddsområde behöver tas i anspråk. Vad
sedan avser det angelägna allmänna intresset för tätortsutveckling, så skulle ju det förslagsvis då,
inom planområdet om det bibehålls, kunna tillgodoses genom att det planerade promenadstråket
från Rindövägen ned till strandpromenad och vidare österut gjordes inbjudande för allmänheten (och
att strandpromenad långsiktigt planerades vidare mot Rindö hamn). Detta promenadstråk skulle då
tydligare behöva framgå i plankarta.
SBF:s kommentar:
Synpunkten noteras. Planförslaget har reviderats och möjligheterna för allmänheten att röra
sig i och genom området har förbättrats med fler smitvägar i form av park och naturmark. De
tomter som låg inom strandskyddat område har flyttats norrut. Endast för badbryggan föreslås
ett upphävande av strandskyddet. Detaljplanen följer planprogrammet för Rindö hamn där det
anges att en strandpromenad ska göras allmänt tillgänglig genom detaljplanering.
3, Utökning av planområde med fastighet Rindö 3:385
Vår fastighet Rindö 3:385 har, i det av kommunstyrelsens godkända programförslag av den 11 juni
2009, pekats ut som del av delområde 1 som är lämpligt att detaljplanera för småhus. Det skulle av
den anledningen vara lämpligt att inkludera fastigheten i nuvarande planarbete.
SBF:s kommentar:
För närvarande finns det inga planer på att utöka planområdet för att inkludera fastigheten
Rindö 3:385. Om önskemål finns att planlägga Rindö 3:385 kan en begäran om planbesked
skickas till kommunen.

13. Fastighetsägare

Beträffande den nya vägsträckningen i norra delen av planområdet så borde den mot Byviken kunna
ansluta där vägen går idag och på så sätt möjliggöra att den fina förrådsbyggnaden, som visar på den
tidigare militära närvaron, får vara kvar och användas till handel eller dylikt.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. Plankartan har reviderats. Den nya vägens sträckning möjliggör
bevarande av den gamla förrådsbyggnaden vid Byviksvägen. Byggnaden ingår dock inte i
detaljplanen.
Om: Miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning mm.
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Stadsbyggnads motivering att inte göra en miljöbedömning för Grenadjärområdet är att det är ett
område som delvis är ianspråktaget. Delvis är korrekt, men den enda del som är ianspråktagen är där
Grenadjärvillan står, samt anslutningsvägar till denna. Övrig mark är ”råmark” i form av vacker
skogsmark som aldrig varit bebyggd eller använd. Men redan som förebyggande åtgärd för
detaljplanen har omfattande avverkning skett. Huruvida detta är enligt lagen eller inte, och om en
miljökonsekvensutredning behövs, ligger nog utanför mitt lagkunnande Se även vidare i texten om
strandskydd. Länsstyrelsen är väl den myndighet som har övergripande kontrollansvar och skall
bedöma ovanstående?
SBF:s kommentar:
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget inte innebär en betydande
miljöpåverkan och att det därför inte behöver tas fram en miljökonsekvensbeskrivning.
Avverkningen som skett i området strider inte mot gällande lagstiftning utan ingår i
markägarens rätt att bruka sin skogsmark.
Klart är dock att om man tar bort den del av strandskyddet som föreslås i planen så är det mycket
negativt för allmänheten eftersom tillgängligheten till strandområdet hindras genom att den
välfrekventerade stigen över berget hamnar inom villatomter (se vidare om strandskyddet). Se bilder
i bilagan.
I det antagna programförslaget, 11 juni 2009, som gäller för området stadgas: ”Områden av särskild
betydelse för landskapsbilden är skogsklädda markanta höjder som dominerar över omgivningarna
och skogsklädda branta strandsluttningar som formar landskapet från sjösidan.” Det är precis för ett
sådant område som man tänker ta bort strandskyddet och bygga 5 villor. Förutom att det strider mot
gällande områdesprogram så tar det inte hänsyn till vad som skall skyddas av det riksintresse för
kulturminnesvården som gäller för området. Speciellt dessa 5 villor skulle genom sitt läge på berget
troligen få nockhöjd som ligger högre än Grenadjärvillan (se höjdkurvor) och på så sätt på ett flagrant
sätt också komma att störa landskapsbilden från Solöfjärden.
SBF:s kommentar:
Planförslaget har reviderats. Bebyggelsen har flyttats norrut och placeras utanför
strandskyddat området. Strandskyddet upphävs enbart för den allmänna badbryggan.
Smitvägar och stigar har säkrats upp med park och naturmark för passage i och genom
området. Den branta sluttningen bevaras i form av naturmark. Antalet tomter har minskat och
bebyggelsen har anpassats med höjdsättning, färgsättning, materialval och placering för att
minska inverkan på riksintresse och kulturmiljövärden. Tillåten nockhöjd har anpassats till
naturliga variationer i markhöjd och för att möjliggöra bostäder i två våningar med undantag
för villorna närmast öster och väster om Grenadjärsvillan där nockhöjden begränsas ytterligare
för att mildra påverkan på Grenadjärsvillan. Nockhöjden för tillkommande villor tillåts inte vara
högre än nockhöjden för Grenadjärsvillans tomt.
Om: Strandskydd mm
Mycket anmärkningsvärt är att den i handlingarna utritade strandskyddslinjen(svart linje bild nedan)
inte verkar stämma med verkligheten? Röd linje bild nedan = 100 m!
SBF:s kommentar:
Strandskyddslinjen utgår från länsstyrelsens beslutade strandskyddslinje, se länskarta
Stockholms län https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/karttjanster-ochgeodata.html#0.
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14. Fastighetsägare

Planen som möjliggör 24 småhustomter och en ny anslutningsväg till området är ofullständig, saknar
avgörande förutsättningar och är till viss del kontraproduktiv.
Ofullständighet, formella fel.
I underlaget för detaljplanen framgår inte fullt ut vilka fastigheter och samfälligheter som berörs.
(PBL 5 Kap 8-9 §). Samfälligheterna Rindö S:57 och S:58 med omkring 90 delägare och drygt 20
servitutsinnehavare genomkorsar planområdet men dessa har helt utelämnats i plankartan och
underlaget. De två samfälligheterna är under lantmäteriförrättning (AB091160) men ägarkretsen är
ännu inte ändrad (april 2017, se bifogade registerutdrag). Samtliga kända sakägare har alltså inte på
rätt sätt kallats till samråd.
SBF:s kommentar:
Fastighetsägarförteckningen har uppdaterats och i den framgår bland annat vilka
samfälligheter och fastigheter som berörs av detaljplanen. Marksamfälligheterna Rindö S:57
och S:58 har avvecklats sedan yttrandet inkom.
Plankartan redovisar också felaktiga avstånd vad gäller strandskydd.
SBF:s kommentar:
Strandskyddslinjen utgår från länsstyrelsens beslutade strandskyddslinje, se länskarta
Stockholms län https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/karttjanster-ochgeodata.html#0.
Infrastruktur och trafiksituation har inte utretts tillräckligt.
Färjekapaciteten och kollektivtrafiken till Rindö är inte utbyggd för att kunna bära ytterligare större
bostadsområden på ön. Rindö är en bostadsort som kräver egen bil för effektiv arbetspendling. Det
är högst troligt att de framtida villaägarna i planområdet, precis som andra invånare i nordöstra
Storstockholm, kommer ha ett förhållandevis högt bilinnehav. Baserat på siffran 1,5 bilar per hushåll
kommer ca 35 nya bilar tillkomma i de 24 nya husen i området. Detta exklusive den trafik som
området i sig genererar genom t.ex. service och besökare. De 35 nya bilarna utgör 70 % av en hel
vägfärja över Vaxholmsleden (Castella och Nina, de största färjorna i området, har en kapacitet på 50
bilar). Redan idag är köerna till färjan långa både morgon och kväll och kapaciteten är på
bristningsgränsen. Minsta tekniska störning i färjetrafiken eller incident i Stockholmstrafiken ger
ofantliga efterverkningar i färjetrafiken till och från Rindö. Arbetspendling från en perifer bostadsort
som Rindö kräver tillförlitliga transporter.
Innan ny bostadsbebyggelse utöver den redan påbörjade utbyggnaden på det före detta
regementsområdet planeras måste alltså öns kommunikationer kraftigt förbättras och förstärkas.
Detaljplanearbetet för Rindö Smedja, där nya lösningar för färjetrafiken fanns med, är stoppat tills
vidare och det framgår inte i den föreslagna detaljplanen för Grenadjären om kommunen tagit
trafikproblemen på allvar. All tilltänkt byggnation på Rindö står och faller med öns färjeförbindelser
med fastlandet, trafiken till ön påverkar i hög grad också Vaxholm och trafiksituationen ända upp till
kyrkan. Den nya detaljplanen för Vaxholms kajer (Dp 404) är långtifrån färdig.
Vaxholms Stad måste på riktigt kräva att Trafikverket ökar kapaciteten, turtätheten och
tillförlitligheten för Färjerederiets färjor mot Vaxholm och över Oxdjupet. Vaxholms Stad bör också
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arbeta för bättre kollektivtrafik och att en långsiktig och över hela året kontinuerlig båtpendling till
Stockholm inrättas. Om inte detta löses går det inte att i stor skala bygga mer på Rindö.
Trafiksäkerhet.
Den nya anslutningsvägen i planen bidrar inte till ökad trafiksäkerhet. Tvärtom är den föreslagna
lösningen en direkt trafikfarlig anslutning till länsväg 274. På grund av att Vaxholmsleden och
Oxdjupsledens vägfärjor är anpassade för genomfart över Rindö är farterna mycket höga över ön.
Särskilt på den östra delen av länsväg 274 förbi raksträckan vid Byviksviadukten är farterna sällan
under 70 km/h, snarare runt 90-100 km/h. Motorcyklar kör sommartid uppemot 200 km/h. På
platsen råder också skymd sikt på grund av vägens krökning, höjdförhållanden och eftersatt
siktröjning. Från väst (Vaxholm) är avfarten skymd och kommer hastigt. Från öst (Värmdö) är
avfarten dåligt skyltad och skarp så att risken för omkörningsolycka vid vänstersväng är stor. Också
här syns avfarten sent och vägens dosering är ogynnsam. En ny tillfartsväg mitt i svängen ner mot
Byviksvägen skulle ytterligare förvärra trafiksituationen.
Om trafikplatsen Byviksvägen är tänkt att användas som huvudsaklig tillfartsväg för en del av det nya
området måste den av trafiksäkerhetsmässiga skäl modifieras kraftigt eller helt byggas om. Den
fungerar inte i sin nuvarande form.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Kommunen är angelägen om att färjornas kapacitet och trafiken i
Vaxholm fungerar ändamålsenligt, både vad gäller kapacitet och tid för avgångar, och
diskuterar detta löpande med Trafikverket och Färjerederiet. Trafikverket är genom
Färjerederiet ansvarigt för färjetrafiken.
I takt med att fler flyttar till Rindö förbättras underlaget för kollektivtrafikresande med buss
och båt. Turutbudet för kollektivtrafiken är anpassat efter det aktuella behov som finns.
Kommunen strävar efter att allt fler medborgare ska välja andra färdmedel än bil och arbetar
därför tillsammans med Trafikförvaltningen för att förbättra kollektivtrafiken och göra
kollektivtrafikresande med buss och båt mer attraktivt. På så sätt minskas belastningen på
färjetrafiken. Kommunen uppmuntrar till att det pågående försöket med SL:s periodbiljetter i
Waxholmsbolagets trafik ska bli permanent.
Området för Rindö smedja på västra Rindö är en viktig knytpunkt för färjetrafiken i kommunen.
Ett planprogram för hela Rindö smedja har varit ute på samråd och arbetet med att komma
vidare med detaljplanering pågår.
En åtgärdsvalsstudie för Vaxön och Rindö har gjorts av Trafikverket för att förbättra
framkomligheten på väg 274 mellan Rindö och Arninge. De åtgärder som föreslås gäller bland
annat bättre trafiksäkerhet i korsningar, förbättrade möjligheter att röra sig till fots eller med
cykel samt mer attraktiv kollektivtrafik. Pågående planer att bygga om Engarns vägskäl är ett
resultat av åtgärdsvalsstudien som ska förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter. Förbättringar som genomförs kommer även att korta restiderna och
göra kollektivtrafiken mer attraktiv.
Oskar-Fredriksborgsvägen ligger utanför planområdet och Trafikverket är väghållare.
Anslutningsvägen inom planområdet påverkar dock trafiken på Oskar-Fredriksborgsvägen. De
trafiksäkerhetshöjdande åtgärder som krävs på Oskar-Fredriksborgsvägen kommer att
hanteras genom samverkan med Trafikverket när den nya anslutningsvägen ska tas i drift. I det
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Trafiktekniska utlåtandet har man kommit fram till att korsningen med OskarFredriksborgsvägen är trafiksäker och bör kompletteras med en mittrefug på Byviksvägen.
Vad gäller bilinnehav hos de nyinflyttade kan planen inte styra bilinnehavet hos nya
fastighetsägare annat än genom den rådande parkeringsnormen som anger att det ska finnas 2
bilplatser per byggrätt vilket tillgängliggörs inom egen tomtmark.
Naturområden.
Området kring Grenadjärsvillan bör sparas som naturmark för rekreation för de nya invånarna i
Oskar-Fredriksborg i stället för att bebyggas. Den i planen föreslagna bryggan är ett positivt inslag.
Det är ohållbart att inte avsätta naturmark inom orten Oskar-Fredriksborg utan bebygga all tillgänglig
mark. Genom att ge det statliga bolaget Vasallen Vaxholm AB ensamrätt att på Rindö i större skala
bygga och förtäta låser detaljplanen privata markägares möjligheter att utveckla och bebygga sin
egen mark på andra delar av ön. Rindö blir "färdigbyggt" och mark som ägs av privatpersoner
kommer vara låst som sommarboendeområden eller grönområden för lång tid framöver.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras.
Planförslaget har reviderats och stora delar av planområdet planläggs som naturmark och
allmänhetens tillgång till platsen och vattnet bedöms fortsatt vara god efter genomförd
detaljplan.
Detaljplanen följer utpekat område för bebyggelseutveckling enligt översiktsplanen 2030 och
bygger vidare på det planprogram som godkändes 2009. Antalet villor som planeras har dock
reducerats från ca 30 till 21. I övrigt anger översiktsplanen bebyggelseutveckling främst på
västra Rindö i samband med VA-utbyggnad.
Nyexploatering kontra permanentning av Rindös befintliga bostadsområden.
I Karlshill, Annedal, Röräng, Rindöby och i Byviken bor redan idag invånare som efterfrågar basal
service så som kommunalt vatten och avlopp, ett elnät som fungerar, underhåll av nödvändiga
tillfartsvägar, och hållbara och tillförlitliga kommunikationer. Vaxholms Stad har tidigare utlovat
satsningar i de befintliga bostadsområdena och bör i sitt framtida planarbete ge invånarna i dessa
områden chansen att långsiktigt kunna satsa på sina fastigheter. Dessa områden kan också till viss del
förtätas genom att avstyckning av fastigheter tillåts eller att fler boningshus på samma fastighet
medges (till exempel generationsboende). Detta skulle ge Rindö en naturlig och hanterbar tillväxt.
SBF:s kommentar:
Synpunkten noteras. Detaljplanering i nämnda områden kommer att ske i samband med VAutbyggnad, se separat tidsplan för utbyggnad i VA-planen. Framtida detaljplanarbete kommer
bland annat att utreda möjligheterna till avstyckning och utbyggnad.
Arkitektonisk anpassning till området.
Grenadjärsvillans läge, i dess ursprungliga funktion som översteboställe för regementet I26, är tydligt
vald en bit från regementet. Platsen på en skogbeklädd höjd på avstånd utblickande över
regementsområdet och Solöfjärden gjorde villan till solitär och den tål därför inte bebyggelse i sin
närhet utan att dess historiska kontext förvanskas. Ett villaområde kring Grenadjärsvillan är inte
lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. (PBL 2 Kap 6 §
punkt 1).
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Planen specificerar inte husfärg eller beklädnadsmaterial trots att det nyligen inom området Rindö
Hamn gjorts riktiga färgmässiga klavertramp. Närheten och samspelet med den historiskt viktiga
Grenadjärsvillan kräver att planen innehåller högt ställda arkitektoniska krav och tydliga ramar både
vad gäller färg, material och utformning.
Jag menar att den föreslagna detaljplanen Rindö Hamn etapp 3 -Grenadjären är en felsatsning och
att den borde förpassas till stadsbyggnadsförvaltningens arkivskåp för orealistiska framtidsvisioner.
Den kan möjligtvis tas fram igen i en modifierad form när infrastrukturen hunnit ikapp.
SBF:s kommentar:
En antikvarisk granskning och konsekvensutredning har genomförts och planförslaget har
reviderats därefter. I det nya förslaget har bebyggelsen placerats utanför strandskyddat
område och anpassats till den kulturhistoriskt särskilt värdefulla Grenadjärsvillan.
Möjligheterna för allmänheten att röra sig i och genom området har förbättrats med fler
smitvägar i form av naturmark. Antalet tomter har minskat och bebyggelsen har anpassats
med höjdsättning, färgsättning, materialval och placering för att inte inkräkta på
Grenadjärsvillans solitära placering. Det har även tagits fram ett gestaltningsprogram som
beskriver karaktären på den nya bebyggelsen och hur den anpassats till villan. Ett flertal
planbestämmelser som reglerar gestaltningen i området har adderats.

15. Bostadsrättsinnehavare

Förutsättningar och Förändringar.
Natur. (sid 9)

En översiktlig naturinventering utarbetades 2006.
Har någon fysiskt varit på plats och gjort någon naturinventering?
SBF:s kommentar:
Naturinventeringen skedde 2006 genom flygbildstolkning och fältbesök. Därefter har fältbesök
genomförts vid flertalet tillfällen och området har bedömts av kommunens ekolog. Träd har
inventerats, mätts in samt att planbestämmelser som skyddar vegetation har lagts till.
Området runt Grenadjärsvillan har varit orört sedan 2005, då AMF 1 flyttade till Berga. Tiden innan
användes huset som Officersmäss och lunch kunde intas för KA 1/ Amf 1 officerare. Det var inga
större rörelser runt huset. Det här gjorde att djurlivet blomstrade och var i stort sett ostört. Det var
militärt område med tillträdesrestriktioner. Här brukar Havsörn vistas. Även Vitryggig hackspett
verkar häcka bland träden omedelbart väster om Grenadjärsvillan. Den fågelarten är fridlyst, så här
måste en fågelinventering ske. En fågelornitolog bör kolla, Länsstyrelsens naturvårdsenhet lär ha
synpunkter på fågelarten. På sidan 16 i samrådshandlingen står följande" I och med att bryggorna
enbart kan angöras från marksidan via stig, kommer båtarna ej heller kunna sjösättas via denna
brygga: vilket skulle kunna ha inverkan på naturlivet". Här ska hänsyn tas till naturlivet.
Nej, låt Grenadjärsvillans område runt omkring vara obebyggt, skrota planen på att bygga 24 st villor
där. Iordningsställ ett naturum, hitta ett lämpligt användningsområde för Grenadjärsvillan. Ex. ett
aktivitetshus, flytta hit Rindögården.
SBF:s kommentar:
En särskild fågelinventering har inte genomförts. Det finns inga registrerade observationer av
havsörn eller vitryggig hackspett i planområdet. Länsstyrelsen och naturskyddsföreningen har
inte heller framfört särskilda synpunkter avseende fågellivet. Det är inte troligt att det
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förekommer vitryggig hackspett inom planområdet då den främst häckar i områden med stor
andel döda och döende lövträd. Den kan visserligen förekomma i barrskogar som inte
nämnvärt utsatts för skogliga åtgärder vilket denna skog visar tydliga tecken på. Förekomst av
havsörn är sannolik men inga tecken på häckning inom planområdet har påvisats.
Planbeskrivningen har reviderats och båtbryggan har utgått ur planförslaget.
Tekniska anläggningar.
Vägar (sid 23)
Här står att" inom planområdet föreslås tillfart till bostadsområdet i huvudsak ske ifrån Rindövägen".
Infart och utfart från Rindövägen är inte lämpligt av följande skäl. Olycksfallsrisken. Fordon av olika
slag, cyklister (Sverige leden går här) dyker upp väldigt fort, eftersom det är en kurva med
utförsbacke. På vintern kommer bilar som skall köra ut på Rindövägen från bostadsområdet, att ha
problem att kunna komma iväg när vägbanan är hal och isig. Olycksrisken blir även stor för ex. bussen
att bromsa med ett halt /isigt väglag i backen, när en bil står och slirar för att kunna köra ut på
Rindövägen. Gäller inte " Transportstyrelsens Nollvision" i vägtrafiken längre?
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. Planförslaget har reviderats och utfarten mot Rindövägen har utgått ur
detaljplanen. Planbeskrivningen har reviderats.
Störningar och risker.
Trygghet.( Sid 18.)
Tryggheten i området bedöms förstärkas då mer människor flyttar in i området, och området kring
Grenadjären vitaliseras mer än i dag. Vilket dravel! Så ni tror att man blir säkrare för att man klumpar
ihop ännu mer människor. Har ni inte lärt er något? Små enheter fungerar bättre än stordrift. Se hur
Stockholm fungerar i dag. Bilköer, sjukvårdsköer, dålig luft, kollektivtrafik som strular, mm. Innan fler
människor flyttar till Rindö, borde ni se till att färjekön åtgärdas. För det går inte bara att packa ihop
människor härute, utan ni måste åtgärda infrastrukturen här också!
SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Stycket om trygghet har formulerats om. Planförslaget följer Boverkets
riktlinjer för trygghet i offentliga miljöer där tydliga entreér, belysning, god genomsikt och
tillgänglighet är faktorer som inverkar på upplevd trygghet i ett område. Genom att
bostadsområden är utformade som grannskap och i sin skala möjliggör att människorna som
vistas och bor där kan känna igen varandra och vill vistas i området ökar tryggheten.
Byggnader och områden som signalerar att det finns någon som bryr sig och håller koll upplevs
också som tryggare.
Kommunen är angelägen om att färjornas kapacitet och trafiken i Vaxholm fungerar
ändamålsenligt, både vad gäller kapacitet och tid för avgångar, och diskuterar detta löpande
med Trafikverket och Färjerederiet. Trafikverket är genom Färjerederiet ansvarigt för
färjetrafiken.
I takt med att fler flyttar till Rindö förbättras underlaget för kollektivtrafikresande med buss
och båt. Kommunen strävar efter att allt fler medborgare ska välja andra färdmedel än bil och
arbetar därför tillsammans med Trafikförvaltningen för att förbättra kollektivtrafiken och göra
kollektivtrafikresande med buss och båt mer attraktivt. På så sätt minskas belastningen på
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färjetrafiken. Kommunen uppmuntrar till att det pågående försöket med SL:s periodbiljetter i
Waxholmsbolagets trafik ska bli permanent.

16. Bostadsrättsinnehavare

Förutsättningar för gående som rör sig inom planområdet.
1. Ingen tillgänglig angöring till strandlinjen planeras inom detaljplaneområdet. Det är mycket
underligt att detaljplanera för en allmän badbrygga samt en allmän besöksbrygga för småbåtar utan
att ha en tillgänglig angöring. Möjligen är det även lagvidrigt.1 Att inte någon tillgänglig passage
planeras gör att de som kommer från badbryggan eller (kommande) båtbryggan och inte har
möjlighet att gå i trappan hänvisas till att antingen ta en väldigt lång omväg via grenadjärsbryggan,
alternativt att gena över angränsande privat fastighet direkt öster om planområdet.
SBF:s kommentar:
Planförslaget har reviderats. Båtbryggan har utgått ur detaljplanen och möjligheterna för
allmänheten att röra sig i och genom området har säkrats med fler smitvägar i form av park
och naturmark på allmän platsmark. Strandpromenaden i planområdets södra del ska ses över
som en del av exploateringsavtalet med fastighetsägaren och i samband med detta ses
allmänhetens tillgänglighet till området över. Områdets topografi och läge innebär att det
saknas förutsättningar för att området ska bli tillgängligt för alla med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga utan att omfattande ingrepp behöver ske i natur- och kulturmiljön. En
avvägning mellan allmänna och enskilda intressen har gjorts.
2. Vägen som i dagsläget passerar förbi grenadjärsvillan blir i planförslaget inom tomtmark vilket gör
att passage därigenom ej blir möjlig. Visserligen är det markägarens rätt att planera så men det vore
önskvärt för samtliga boende i området att hålla en passage öppen förbi i östvästlig riktning. Denna
passage används både av skolbarn och andra som en genväg och som ett sätt att slippa gå
Rindövägen på en sträcka där hastigheterna på biltrafiken är höga i kombination med dålig sikt.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. I det omarbetade planförslaget finns flera smitvägar och det är möjligt att
passera framför Grenadjärsvillan på vägen i området. Dessutom har detaljplanen tagit höjd för
en kommande gång- och cykelväg längs med Rindövägen.
3. Samma synpunkt som ovan men gällande den gemensamhetsanläggning som passerar
naturmarken vid infarten från Rindövägen. Antar att gemensamhetsanläggningen har kommunen
som delägare för att möjliggöra passage även där.
SBF:s kommentar:
Den allmänna tillgängligheten till området har setts över och planförslaget reviderats. Vägen
inom området planläggs som allmän plats gata.
Planens påverkan för möjligheter till ett hållbart resande.
1. Gång- och cykelbana bör planeras i direkt anslutning till planområdet. Detaljplanen medger inte
något utrymme för en gång- & cykelbana längs Rindövägens södra sida. Detta är ytterst märkligt då
kommunen har för avsikt att anlägga en gång- och cykelbana från Rindö centrum till Oskar
Fredriksborg. Det bör därför inom vägområdets södra sida planeras för en 3 meter kombinerad gång
1

1 BFS 2011:5 ALM 2, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden
för andra anläggningar än byggnader.
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– och cykelbana. Något som också påpekas i översiktsplanen: ”På Rindö behöver kopplingar göras till
det sammanhängande cykelstråk som planeras längs Rindövägen.”.2
Att en gc-bana anläggs är avgörande för vilka resvanor som etableras i denna typ av områden. Om
man tittar på demografin i övriga området så är en stor del av de inflyttade barnfamiljer. Rimligt är
att anta att detsamma kommer vara sant för detta område. För att de (gissningsvis ca 30-talet) barn
som kommer att bo här ska kunna gå själva till skolan så krävs en kantstensseparerad gc-bana. Om
inte är risken överhängande att dagens trygghetskrävande föräldrar kommer att skjutsa sina barn
den förkastligt korta sträckan till skolan. Det betyder ca 15-20 bilar till som ska trängas för avlämning
vid skolan i tidsintervallet 07.50-08.10. Det gör rätt stor skillnad.
Studier visar att det är i flyttningsrörelser som människor har som störst benägenhet att ändra sina
resvanor. Det är därför av yttersta vikt att då bidra med en god infrastruktur för alla trafikslag, då
främst oskyddade trafikanter som gående och cyklister. Det framställs också i översiktsplanen för
Vaxholm (2013) att: ”Rindövägen /…/ kräver åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter t.ex. en gång- och cykelväg eller hastighetsdämpande åtgärder.” Här finns nu
en möjlighet att planera för förbättrad trafiksäkerhet, ta den.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. En 3 meter bred remsa söder om Rindövägen har avsatts för att
möjliggöra en framtida gång- och cykelväg, antingen på den södra eller norra sidan. En
förprojektering av gång- och cykelväg längs med Rindövägen har genomförts och föreslår
trafiksäkerhetshöjande åtgärder som kan bli aktuella men dessa åtgärder vidtas utanför
planområdet och ingår därför inte i denna detaljplan.
2. Nya vägen ut till Byviksvägen är ett positivt tillskott och kommer få positiva konsekvenser för
Rindövägen och området kring skolan. Det bör dock tilläggas att om bussen förläggs i en slinga som
föreslagits (ett bra förslag) så bör en busshållplats för bussar i östlig riktning planeras så nära
Rindövägen som möjligt för att inte försämra kollektivtrafikens attraktivitet, förslagsvis direkt efter
den nya korsningen. Det bästa vore att det görs en enkel förproj. för att kolla att det ryms inom
vägområdet på platsen så att den inte i ett senare skede skjuts norrut för att den inte fick plats.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna beaktas. Avsnittet om behovet av en ny väg, inklusive bussens körväg och
busshållplatser, har förtydligats i planbeskrivningen. Ytterligare körspårsanalyser har
genomförts och ett trafiktekniskt utlåtande har legat till grund för förändringar i planförslaget.
Utlåtandet anger att en busshållplats kan rymmas inom föreslagen plats och att trafiklösningen
för den nya anslutningsvägen anses säker.
Påverkan utanför planområdet.
1. Den nya vägen kommer utanför planområdet skapa en utökad trafiksäkerhetsrisk i samband med
vänstersvängande trafikanter som ska ut på länsvägen kommandes från Byviksvägen. Detta problem
finns redan idag men risken för olyckor ökar avsevärt med den ökade trafikmängden. Därför bör man
vid ett genomförande samordna ett antal insatser tillsammans med Trafikverket.
Idag är korsningen helt oupplyst och med relativt begränsad sikt. Då trafiken som korsar ön
dominerar trafikrörelserna stort så blir väglaget väldigt spårigt och bitvis ordentligt halt. 2014
2

Vaxholm 2030 – en vision för Vaxholms framtida utveckling. 2013, sid 32.
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uppmättes hastigheten (85 percentilen) på väg 274 på bron över Byviksvägen till 84 km/h. Dessa
faktorer gör att korsningen är en betydligt osäkrare punkt än påfarten från Rindövägen västerut där
sikten är bättre och belysning från lokalgatan co h motionsspåret spiller över på länsvägen.
Man bör därför vid ett anläggande tillse att någon eller allra helst några av följande åtgärder
genomförs på länsväg 274. Sänkning av hastigheten till 50 km/h väster om korsningen med
Byviksvägen, ATK på länsvägen (helst i kombination med en hastighetssänkning), belysning av
korsningen, siktförbättring genom kraftig gallring av växtlighet.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Enligt det trafiktekniska utlåtandet anses Byviksvägen anslutning mot
väg 274 kapacitetsmässigt vara tillräcklig men kan kompletteras med mittrefug. Att anlägga ett
vänstersvängfält på väg 274 är inte nödvändigt och skulle kräva en lokal breddning av vägen.
Vad gäller trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 274 ansvarar väghållaren, i detta fall
Trafikverket, för att dessa genomförs.
2. Tillkommande trafikens påverkan på färjetrafiken bör beskrivas inom planbeskrivningen. På en ö är
detta en väsentlig del av planens påverkan. Som ett minimum så bör konsekvenserna i alla fall lyftas.
3. Även påverkan på trafiken i Vaxholm är en faktor. I den fördjupade översiktsplanen för Rindö från
2009 fastslås att: ”En ökning av antalet bofasta på Rindö och Skarpö gör att trafikbelastningen ökar
än mer.” och att ”Tills detta [hantering av trafikökningar i Vaxholm] eventuellt är löst kan Rindö och
Skarpö inte rymma ytterligare bostäder. Utvecklingen av Rindö hamn får begränsas till ca 450 nya
bostäder.”. Dessa 450 bostäder har detaljplanerats inom Detaljplan 394 - östra delen av Rindö hamn
inom Oskar- Fredriksborg. Således frångår man här ovanstående. Den påverkan som den aktuella
planen får samt kommunens ställningstagande i frågan bör därför redovisas i planbeskrivningen.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Planbeskrivningen har kompletterats med mer information om trafik.
I övrigt se svar till yttrande 9 under rubriken ”Trafik” sid 17.
En ökning av antalet bofasta innebär inte enbart att trafikbelastningen ökar. Det innebär även
att trafikflödet blir mer jämnt fördelat över året och därmed att investeringar i kollektivtrafik,
vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera.

17. Bostadsrättsinnehavare

Först vill jag tacka för informationen som vi fick under samrådsmötet den 4 april. Jag har två
synpunkter på förslaget som bör beaktas.
1 Färgsättning
Då det är planerat att den gamla Grenadjärsvillan ska behållas och ny bebyggelse ska uppföras runt
denna byggnad är det av stor betydelse att den nya bebyggelsen harmoniserar med den gamla.
Grenadjärsvillan har samma färg som övriga "gamla" intilliggande kasernbyggnader varför färgskalan
på nybyggnationen bör hålla samma färgskala och smälta in i miljön. Ett skräckexempel är området
Ekbacken där de röda husen inte harmoniserar varken med kasernbyggnaderna eller vattentornet.
Det finns ingen i området som tycker om det färgvalet (utom arkitekten själv kanske). Kommunen bör
ställa krav till byggherren att färgsättningen ska vara i en gul ton som harmoniserar med övrig
bebyggelse.
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SBF:s kommentar:
Stadsbyggnadsförvaltningen delar synpunkten om att färgsättningen är viktig i området. För
att framhäva Grenadjärsvillans solitära placering i landskapet ska färgsättningen på den
tillkommande bebyggelsen istället skilja sig från Grenadjärsvillan och harmonisera med
omkringliggande naturmark. Detaljplanen ställer krav på färgsättning där mörka, dova kulörer i
färgerna brun, grön, grå tillåts. Även färgsättningen på Grenadjärsvillan begränsas. Se även
gestaltningsprogrammet.
2 Dragning av ny väg
Att dra en ny väg med anknytning till väg 274, — Oskar Fredriksborgsvägen, kommer positivt att
avlasta trafiken på Rindövägen/Kasernvägen. Påfarten från den planerade vägen och väg 274 bör
planeras om till en mer säker påfart. Det stora flertalet bilar kommer att göra en vänstersväng vid
påfarten och köra väster ut mot färjan till Vaxholm. Olycksrisken är stor då det kommer mycket trafik
från höger när bilarna ska korsa vägen för att köra mot färjan till Vaxholm. Det är mycket tunga
fordon samt, under sommartid, motorcyklar som gärna drar på lite extra i kurvan och påföljande
raksträcka. Problemet kan lösas med en separat påfart för trafik som ska västerut och använda
befintlig påfart för trafik som ska österut. Detta är speciellt angeläget eftersom det kommer att
byggas en ny skola i närområdet.
SBF:s kommentar:
Synpunkten noteras. Enligt ett trafiktekniskt utlåtande anses Byviksvägen anslutning mot väg
274 kapacitetsmässigt vara tillräcklig men kan kompletteras med mittrefug efter kontroll mot
körspår. Att anlägga ett vänstersvängfält på väg 274 är inte nödvändigt och skulle kräva en
lokal breddning av vägen. Vad gäller trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 274 ansvarar
väghållaren, i detta fall Trafikverket, för att dessa genomförs.
Jag vill samtidigt passa på att informera om att den planerade båtbryggan inte är optimalt placerad.
Det ligger ett grund alldeles utanför och risken är stor att köra på grundet. Grundet bör märkas upp
tydligare om bryggan ska anläggas där den är planerad.
SBF:s kommentar:
Planförslaget har reviderats och båtbryggan utgår ur detaljplanen.

18. Rindö 3:386 (Brf. Grisslemaren 2)

Det stora problemet i området är inte byggandet av villor kring Grenadjärsvillan utan
otillgängligheten till området längs vattnet på grund av privatiseringen i form av de så kallade
solgrottorna. Där några av de boende i den privata bostadsrättsföreningen Grenadjären, de gamla
tjänstebostäderna för officerare, inte bara aggressivt kör bort folk som använt grottorna utan också
sagt till nyinflyttade att det är förbjudet att gå med hund längs naturstigen, längs med grottorna.
Varken kommunen som köpt mark längs stranden för att säkra strandskyddet och allemansrätten
eller statliga Vasallen har gjort något åt problemet. Detta trots att det sedan länge är välkänt
åtminstone hos Vasallen.
I detaljplanen beskriver ni kort att många av grottorna är i dåligt skick och att de "uppfattas som
privata trots att de ligger på allmän mark". Vad är kommunjuristens syn på saken?
SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Solgrottorna är allmänna och får inte privatiseras. Solgrottorna har
även ett militärhistoriskt värde som ger platsen en särprägel och den militära närvaron blir
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påtaglig. I samband med genomförandet av detaljplanen tar kommunen över området som
markeras som NATUR i plankartan och blir därmed ägare även till solgrottorna. Det ska anges i
exploateringsavtalet med fastighetsägaren vilka åtgärder som är mest lämpliga för att
tydliggöra allmänhetens tillträde till solgrottorna. Ett exempel är skyltning som kan fungera
effektivt för att inbjuda allmänheten. Solgrottorna ska även rensas på privata möbler, grillar
etc. innan överlämnande till kommunen sker. I framtiden kommer kommunen ansvara för
underhåll av solgrottorna och strandpromenaden.
Frågan om strandtillgängligheten är inte bara en fråga för nyinflyttade i Rindö hamn utan även för
boende från andra delar av Rindö som väljer att promenera i området i rekreationssyfte.
Det har uttryckts oro för att gångstigen från Rindö-/Solövägen försvinner utan möjlighet att nå
stranden. Inte heller finns det någon planerad gångstig ned från västra Rindö hamn. Den nuvarande
går delvis över brf Grenadjärens mark och ska enligt uppgift stängas av. Sedan blir den enda vägen in
respektive ut från strandområdet från Grenadjärsbryggan.
Med tanke på nuvarande förhållande, där ordföranden i brf-föreningen fördelar grottor till boende i
de gamla officersbostäderna, så finns det anledning att oroa sig över den nya båtbryggan. Kommer
den också att privatiseras på ett liknande sätt? Gratis båtplatser till boende i brf Grenadjären? Om
båtbryggan kommer att placeras där sprängstenen är utlagd kommer den att hamna mycket nära
badbryggan om det är tänkt att båtar ska lägga till vid bägge sidorna på bryggan.
Privatiseringen är en viktig symbolfråga med tanke på inflyttningen och utvecklingen av Rindö hamn
samt för övriga rindöbor och besökare på ön. Ska kommunen se mellan fingrarna med
främlingsfientligheten och bitterheten efter nedläggningen av regementet?
SBF:s kommentar:
Planförslaget har reviderats och båtbryggan utgår ur detaljplanen.
Möjligheterna för allmänheten att röra sig i och genom området har förbättrats i det nya
planförslaget med fler smitvägar i form av park och naturmark. En gångstig ner till vattnet från
Rindö-/Solövägen kommer att finnas via allmän plats gata samt naturmark. Det kommer även
att finnas möjlighet att gå nedanför föreslagen bebyggelse till vattnet alternativt att passera på
båda sidor om Grenadjärsvillan via parkmark.
För svar om privatisering av solgrottorna se tidigare svar från förvaltningen.

19. Fastighetsägare

Vi anser att man inom Vasallens område ska avsätta mark för grönområde/rekreation. Planområdet
är naturskönt beläget med en storslagen utsikt över Solöfjärden och väl frekventerat av närboende.
Det finns ett stort värde att spara mer naturmark, än föreslaget, som alla nyinflyttade inom det
gamla regementsområdet kan nyttja och ha behållning av. Strandskyddet bör inte upphävas utan
ligga kvar för de syften som strandskyddet är avsett att skydda, att långsiktigt trygga allmänhetens
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Följden blir att
privata markägare skall hålla med naturområden till de som överexploaterar sitt markinnehav.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. Planförslaget har reviderats. Bebyggelsen placeras utanför strandskyddat
område och strandskyddet upphävs enbart för den allmänna badbryggan. Smitvägar och stigar
har säkrats upp med natur och parkmark för passage i och genom området.

Samrådsredogörelse
2019-05-10
Änr 2014/10069.214
35 av 37

I den naturinventering som gjordes 2006 av WSP angavs marken söder om Överstebostaden (mot
stranden) som ”Skogsbranter viktiga för landskapsbilden” samt att man kunde tillåta bebyggelse norr
om Överstebostaden ”med respekt för chefsbostad och park”, något som ej tas hänsyn till i planen.
Ingen bebyggelse bör ligga framför eller bredvid Överstebostaden. Historiskt var det tänkt som en
pampig byggnad som skulle ligga vackert och avsides. Föreslagen bebyggelse sopar bort dess historia.
Bebyggelse bör placeras norr om Överstebostaden.
Anslutning mot Rindövägen är olämplig och istället bör anslutningen ske mot lokalgatan som går upp
mot Överstebostaden.
SBF:s kommentar:
Planförslaget har reviderats. I det nya förslaget sker in- och utfart till området via befintlig
infart från Grenadjärsvägen. Skogsbranterna bevaras i form av naturmark och bebyggelsen
placeras utanför strandskyddat område. I planförslaget har bebyggelsen anpassats till
Grenadjärsvillan med placering, höjdsättning, färgsättning och materialval för att mildra
påverkan på Grenadjärsvillan med tillhörande park och dess solitära placering. Dessutom har
två buffertzoner bestående av allmänt tillgänglig parkmark lagts in på ömse sidor om
Grenadjärsvillan.
Den norra lokalgatan bör flyttas västerut, dels för en säkrare anslutning till Byviksvägen och även för
att spara träden som är inmätta. Förrådsbyggnaden slipper rivas och kan användas av
Räddningsvärnet.
Det är väldigt snålt med kartgeografin utanför planområdet.
En utredning som visar hur man löser trafiken behöver tas fram innan fler detaljplaner med nya
bostäder antas. Både färjornas kapacitet och trafiken i Vaxholm påverkas av det stora antal bostäder
som tillkommit och planeras tillkomma på Rindö den senaste tiden. För permanentboende är det
redan nu ett stort problem.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna beaktas. Vägdragningen har setts över och flyttats något västerut för att
möjliggöra bevarande av förrådsbyggnaden. I övrigt se svar till yttrande 9 under rubriken
”Trafik”, sid. 17. En ökning av antalet bofasta innebär inte enbart att trafikbelastningen ökar.
Det innebär även att trafikflödet blir mer jämnt fördelat över året och därmed att investeringar
i kollektivtrafik, vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera.

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 samråd:
Plankarta



Infarten från Rindövägen har tagits bort. Gatan i området har utformats som en slinga som
ansluter till Grenadjärsvägen.
Gatan in i villaområdet har planlagts som allmän plats med enskilt huvudmannaskap.
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Båtbryggan har utgått ut detaljplanen.
Planförslaget har arbetats om och strandskyddet upphävs enbart för badbryggan .
Anslutningsvägens sträckning har anpassats till befintlig byggnad.
Utrymme för att bredda Rindövägen har lagts till norr om villabebyggelsen i syfte att
möjliggöra en gång- och cykelväg.
Grenadjärsvillan har fått q-bestämmelser och rivningsförbud. Trots begränsningarna finns det
möjlighet till balkong vid köksentrén, öppnande av fönster och balkongdörr samt att en ny
entré får öppnas upp på den västra delen av verandan.
Grenadjärsvillans trädgårdsanläggning och trappor har fått skyddsbestämmelser.
Två solgrottor har fått q-bestämmelser och rivningsförbud.
Naturmark har lagts in på Grenadjärsvillans östra sida och väster om bebyggelsen i
anslutning till gångstigen. Detta för att säkra allmänhetens tillgänglighet till stranden.
Färgsättningen i hela planområdet har styrts med detaljplanebestämmelser.
Byggrätterna har ändrats till 120 m2 respektive 150 m2.
Nockhöjderna har setts över och anpassats till Grenadjärsvillan.
Användningen av Grenadjärsvillan har ändrats/anpassats
Prickmark har adderats i områdena närmast Grenadjärsvillan för att mildra intrycket mot
Solöfjärden.
Fastighetsindelningsbestämmelser har lagts in på plankartan. Antalet tillkommande
fastigheter med bostadshus har sänkts till 21.
Särskild skyddsvärda träd har skyddats genom n1 och träd1-bestämmelser.
Ett generellt marklov för trädfällning av träd med omkrets över 1,0 meter har införts.
Marklov för markåtgärder som försämras markens genomsläpplighet har införts.
Bestämmelser för att möjliggöra dagvattenhantering har lagts till.

Planbeskrivning












Syftet med detaljplanen har utökats
Följande avsnitt har kompletterats med ny information: Miljökvalitetsnormer enligt
miljöbalken 5 kap., Översiktsplan, Planprocessen och förfarande, Miljöbedömning, Växt- och
djurliv, Geotekniska förhållanden, Byggnadskultur och gestaltning, Motiv för upphävande,
Konsekvenser för naturmiljö, Rekreativa konsekvenser, Konsekvenser för landskapsbild,
Biltrafik, Gång- och cykelvägar, Kollektivtrafik, Översvämning, Dagvatten, Avtal,
Fastighetsbildning, Intäkter – kostnader, Lantmäteriförrättning, Tekniska anläggningar,
Skydd mot olyckor, Bygglovplikt.
Följande avsnitt har lagts till: Förorenad mark, Platsen som kulturmiljö, Beskrivning av
Grenadjärsvillan, Trädgård och park, Solgrottor, Gestaltning och färgsättning, Gator och
trafik, Social hållbarhet, Länshållningsvatten, Motiv för enskilt huvudmannaskap för GATA2
(gatuslingan), Elektronisk kommunikation.
Planbeskrivningen har strukturerats om så att det tydligare ska framgå vad som är
beskrivningar av befintliga förhållanden och vad som utgör planförslaget.
Ett fotomontage från luften har tagits fram och infogats.
Färgkartor som förklarar färgbestämmelserna i plankartan har infogats
Resultaten från en trafikutredning har inkluderats och planbeskrivningen kompletterats med
gatusektion för anslutningsvägen samt skissförslag på korsningar.
Resultat från uppdaterad dagvattenutredning har inkluderats och exempelbilder på lösningar
har infogats .
Resultat från ett geotekniskt utlåtande har inkluderats.
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Beskrivningen av Grenadjärsvillan och omgivande kulturmiljöer, inklusive solgrottorna, har
kompletterats efter det antikvariska utlåtandet samt en analys om solgrottornas
kulturvärden och sammanhang.
Tidplanen för detaljplanen har justerats.

I övrigt har redaktionella ändringar genomförts.
Gestaltningsprogram


Ett gestaltningsprogram har arbetats fram och utgör en bilaga till detaljplanen i granskningen

Därutöver har planhandlingarna generellt setts över och redaktionella ändringar utförts.

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

Organisationer/föreningar
Organisation, förening

Skede

Villaägarna Vaxholm

S

Föreningen Rindöborna

S

Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S) 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

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 10 maj 2019
Isabelle Eriksson
Planhandläggare

