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Detaljplan för 

Del av Ytterby och Överby, Resarö mitt m.m. 
Dp 382 
Vaxholms stad 
 

Utlåtande efter utställning nr 2 
 
Uppdrag 
Detaljplanen baseras på ett planprogram för norra Resarö som har varit ute på samråd. Pro-
gramsamråd har hållits om förslag till planprogram 2002-10-07—2002-11-11. För att läsa mer 
om programsamrådet hänvisas till samrådsredogörelsen för planprogrammet daterad 2003-03-
13, reviderad 2003-03-27. 

 
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslöt den 1 december 
2004 § 166 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan.  

 
Samråd 
Uppdraget gällde att ta fram ett planförslag för Överbyvägen. Planuppdraget  har därefter ut-
vidgats till att omfatta  även bebyggelsen runt korsningen av Resarövägen och Överbyvägen 
där bl a livsmedelsbutiken, Resarö skola och annan offentlig service ligger. Då planområdet 
har utvidgats och programmet för norra Resarö inte innehöll någon principskiss för bebyggel-
sens utformning gav APU istället förvaltningen genom § 10/2006-02-01 i uppdrag att samråda 
om en ny skiss för ny bebyggelse innan ett planförslag upprättas. Samrådet har kallats för för-
samråd. Församrådet har ägt rum under tiden den 20 februari- 12 april 2006. Ett församråds- 
möte har hållits den 8 mars 2006. Mötet finns sammanfattat  i minnesanteckningar. För att 
läsa mer om församrådet hänvisas till samrådsredogörelsen för församrådet daterad 2008-10-
02.  
 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 april 2009 § 29 har samråd hållits om förslag 
till detaljplan. Samrådet har ägt rum under tiden den 18 maj 2009 – 7 augusti 2009. Ett sam-
rådsmöte har hållits den 8 juni 2009. Mötet finns sammanfattat i minnesanteckningar. Under 
samrådet inkom totalt ca 60 yttranden. Många fastighetsägare var positiva till förslaget som 
helhet. Många framförde synpunkter på trafiksäkerheten och redovisade alternativ till utform-
ning av korsningspunkt och placering av busshållplatser. Föräldraföreningen som represente-
rade 120 medlemmar samt åtta enskilda fastighetsägare förordade rondellalternativet. 27 lika-
lydande yttranden och 4 enskilda yttranden förordade att busshållplatserna ligger kvar vid 
livsmedelsbutiken (ICA). För mer information om samrådet hänvisas till samrådsredogörel-
sen, daterad 2014-02-20.  

 
Den 24 september 2013 har ett möte om den fortsatta planeringen av Resarö Mitt hållits i Re-
sarö skola. Information om mötet har sänts till berörda fastighetsägare enligt fastighetsför-
teckning. Minnesanteckningar finns sammanfattade från mötet. 
 
Av samrådsredogörelsen, daterad 2014-02-20 framgår yttranden inkomna under samrådet och 
de ändringar av planförslaget som föreslås efter samrådet. 
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Utställning nr 1, under tiden 3 mars -31 mars 2014 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 20 februari 2014 § 11 har förslaget till detaljplan 
hållits utställt för granskning. Utställningen genomfördes under tiden den 3 mars – 31 mars 
2014. Under utställningen inkom 112 yttranden varav 19 från remissinstanser och föreningar. 
Samma yttrande som Resarö plangrupp lämnat in har skickats in av 76 st fastighetsägare på 
Resarö. Några fastighetsägare har skickat in fler yttranden. Efter utställningen 3 mars- 31 
mars gjordes revideringar  av planförslaget som framgår av utlåtandet över utställningen, da-
terat 2014-05-26. Ägare till 2 fastigheter underrättades om detta. Dessa inkom med syn-
punkter på ändringsförslagen varav en utan erinran. Några yttranden inkom efter utställnings-
tiden dvs efter den 31 mars 2014. Dessa yttranden redovisas även i utlåtandet 
 
Se utlåtandet efter den första utställningen, daterat 2014-05-26, angående inkomna yttranden 
och föreslagna ändringar av planförslaget efter utställningen. 
 
Det framkom i ett sent skede att markförhållandena i en del av planområdet söder om Överby-
vägen kräver speciella åtgärder vad gäller grundläggningen enligt en geoteknisk utredning 
som utförts av Tyréns AB, maj 2014. I samband med att planförslaget togs upp i kommunsty-
relsens planeringsutskott 2014-05-27 för beslut om att föreslå kommunstyrelsen att överlämna 
planförslaget till kommunfullmäktige undantogs den berörda marken från antagande. 

Planförslaget togs upp i kommunstyrelsen 2014-06-12 för beslut om att överlämna planförsla-
get till kommunfullmäktige för antagande med undantag för del av fastigheterna Ytterby 
4:411, 4:594 och 4: 601. Kommunstyrelsen beslutade enligt §50/ 2014-06-12 att återremittera 
ärendet till planeringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats.  
 
Inför utställning nr 2 utfördes ett tillägg till utlåtandet, där ändringar som utförts av planhand-
lingarna efter återremissen i kommunstyrelsen 2014-06-12 redovisas. De ändringar som före-
slås bedöms innebära sådan väsentlig ändring av planförslaget att det behöver ställas ut på 
nytt. Det gäller främst förändring av planområdet med hänsyn till utförd geoteknisk utredning 
och ändring av markanvändningen för fastigheten Ytterby 4:173. Markanvändningen för Yt-
terby 4:173, söder om Överbyvägen, ändrades till BCDS, bostäder, centrum, vård samt skola 
och förskola. Del av fastigheten norr om Överbyvägen föreslogs som allmän plats, L-väg. I 
övrigt utfördes mindre ändringar och kompletteringar utförts som inte påverkar detaljplanens 
innebörd vilka framgår av tillägget till utlåtande.  
 
Utställning nr 2 under tiden den 22 november- 19 december 2017 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 18 oktober 2017 § 11 har förslaget till detaljplan 
hållits utställt för granskning. Utställningen, som kungjordes på kommunens anslagstavla, i 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 22 november, genomfördes under tiden den 22 
november – 19 december 2017 på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr. Informat-
ion om utställningen sändes till berörda sakägare enligt fastighetsförteckning och myndigheter 
m.fl. enligt sändlista. Handlingarna har under utställningstiden även visats på stadsbiblioteket, 
Hamngatan 19B samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se . 
 
Under utställningstiden för den andra utställningen har 164 yttranden inkommit varav 14 från 
remissinstanser och föreningar. Av dessa yttranden inkom några efter utställningstiden. Dessa 
redovisas även. Ytterligare ett yttrande inkom i januari 2018.  
 
Enligt 5 kap 24 § plan- och bygglagen (1987:10) framgår att den som inte senast under utställ-
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ningstiden har framfört synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga kommu-
nens antagandebeslut av detaljplanen. 
 
Flera av de inkomna yttrandena från fastighetsägare och boende är likartade. Det gäller ett ytt-
rande som återfinns under U 27, som är en namnlista. Detta yttrande återges endast under U 
27 i utlåtandet över inkomna yttranden. För övriga likartade yttrande U 28- U 118 anges att de 
är liknande som yttrandet under U 27. Här kan dock noteras att flera av yttrandena anger fel-
aktigt väderstreck för föreslaget bostadsområde i närheten av Resarö skola. De anger att om-
rådet ligger sydväst om skolan. Yttrandena har dock besvarats som samma yttrande, då de i 
övrigt stämmer överens. I de fall där inkommet yttrande delvis överensstämmer med yttrandet 
U 27 har delar tagits bort eller lagts till. För dessa yttranden redovisas förändringen eller till-
ägget. Det gäller yttrandena U 119-U 139. 
 
Under utställningen har fyra namnlistor inkommit varav en är namnlistan under U 27. I några 
fall har varit svårt att tyda namnunderskrifterna. Yttrandet som skrivits under i samtliga 
namnlistor är likadant som yttrande U 27. 
 
I yttrandena tas bl a upp:  
Planen uppfyller inte syftet med hänsyn till bibehållen bebyggelsekaraktär på norra Resarö. 
Det anges även att Resarö mitt inte får förvandlas till något förortscentrum och att ny bebyg-
gelse ska utformas som traditionell arkitektur med träfasader i färg som matchar skolan och 
kapellet. Alla berörda byggnader ska ha utformningsrestriktioner. Det framförs även att det är 
viktigt att bevara skärgårdskaraktären samt befintlig vegetation och träd.  
 
Det framförs att kapellet som är en kulturhistoriskt värdefull byggnad ska framträda och inte 
överskuggas av ny bebyggelse i närheten. Nockhöjden 12 m på fastigheterna Ytterby 4:173-
174 ifrågasätts därför liksom byggrätten på dessa fastigheter. 
 
Flertalet tycker det är bra att affären får utvecklas men att busshållplatsen ska ligga kvar vid 
affären. Viktigt för många är att lägen för busshållplatser bestäms i planen.  
 
Det framförs att de nya bostäderna nordväst om skolan ska vara färre än 30 st och gärna 
mindre flerbostadshus. Detta för att lite av naturen mellan husen kan behållas. 
 
Parkeringen mitt emot skolan ska ha separat in- och utfart. Parkeringarna anges inte heller få 
dominera infarten till Resarö. Man vill även ha en avsläppningszon nära gångtunneln vid Re-
sarö skola. Man tycker vidare att det är viktigt att skolan ska ge utrymme för barnen, dvs mer 
mark ska avsättas norr om skoltomten.  
 
Det yttrande som redovisas under U140 återkommer även bland inkomna yttranden. Yttrandet 
återges endast under U140. För övriga likartade yttranden U 141- U163 anges att det är lik-
nande yttrande som under U140. Yttrandet tar upp att man inte vill ha trevåningshus och 
större bostadskomplex på Resarö. Bebyggelsen ska vara småskaliga skärgårdshus och inte 
likna bebyggelse i förorterna. 
 
Efter utställningen har förslag till revidering gjorts. Ägare till en fastighet har underrättats om 
detta. Dessa har ingen erinran på revideringsförslaget.  
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Inkomna yttranden under utställning nr 2 

Remissinstanser och föreningar  Anmärkning 
U 1.  Länsstyrelsen Utan erinran 
U 2.  E.ON  
U 3.  Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)  
U 4.  Trafikverket (f d Vägverket)  
U 5.  Lantmäteriet  
U 6.  Resarö plangrupp   
U 7.  Trafikförvaltningen (f d SL)  
U 8.  Naturskyddsföreningen  
U 9.  Vänsterpartiet  
U 10.  Miljöpartiet de gröna  
U 11.  Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddsnämnd (SRMH)  
U 12.  Företagarna i Vaxholm  
U 13.  Roslagsvatten AB  
U 14.  Telia Sverige Net fastigheter AB (TSNFAB)  

 
Fastighetsägare, boende och övriga  
Fastighet/Adress Anmärkning 

U 15.  Fastighetsägare till Ytterby 4:503  
U 16.  Fastighetsägare till Ytterby 4:720  
U 17.  Fastighetsägare till Ytterby 4:411  
U 18.  Fastighetsägare till Ytterby 4:706  
U 19.  Fastighetsägare till Ytterby 4:541  
U 20.  Fastighetsägare till Ytterby 4:796  
U 21.  Fastighetsägare till Ytterby 4:298  
U 22.  Fastighetsägare till Ytterby 4:433  
U 23.  Fastighetsägare till Ytterby 4:171  
U 24.  Boende Rådhusgatan 14, Repslagare 23  
U 25.  Fastighetsägare till Ytterby 4:751  
U 26.  Fastighetsägare till Ytterby 4:701  
U 27.  Fastighetsägare till Ytterby 4:748 mfl  Namnlista (17 st namn) 
U 28.  Fastighetsägare till Ytterby 4:539 Liknande yttrande som U 27 
U 29.  Boende Löjviksvägen 11, brf Löjvikshöjden Liknande yttrande som U 27 
U 30.  Fastighetsägare till Överby 6:54 Liknande yttrande som U 27 
U 31.  Fastighetsägare till Ytterby 4:722 Liknande yttrande som U 27 
U 32.  Fastighetsägare till Ytterby 4:835 Liknande yttrande som U 27 
U 33.  Fastighetsägare till Ytterby 4:731 Liknande yttrande som U 27 
U 34.  Fastighetsägare till Överby 18:1 Liknande yttrande som U 27 
U 35.  Fastighetsägare till Ytterby 4:591 Liknande yttrande som U 27 
U 36.  Fastighetsägare till Överby 6:24 Liknande yttrande som U 27 
U 37.  Fastighetsägare till Ytterby 4:562 Liknande yttrande som U 27 
U 38.  Fastighetsägare till Ytterby 4:688 Liknande yttrande som U 27 
U 39.  Fastighetsägare till Ytterby 4:552 Liknande yttrande som U 27 
U 40.  Boende Kompassv 12, brf Löjvik 2 Liknande yttrande som U 27 
U 41.  Fastighetsägare till Ytterby 4:741 Liknande yttrande som U 27 
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U 42.  Fastighetsägare till Ytterby 4:791 Liknande yttrande som U 27 
U 43.  Fastighetsägare till Ytterby 4:718 Liknande yttrande som U 27 
U 44.  Fastighetsägare till Överby 1:119 Liknande yttrande som U 27 
U 45.  Fastighetsägare till Ytterby 4:237 Liknande yttrande som U 27 
U 46.  Fastighetsägare till Överby 1:102 Liknande yttrande som U 27 
U 47.  Boende Trossvägen 53, brf Löjvikshöjden Liknande yttrande som U 27 
U 48.  Fastighetsägare till Ytterby 4:577 Liknande yttrande som U 27 
U 49.  Fastighetsägare till Ytterby 4:59 Liknande yttrande som U 27 
U 50.  Fastighetsägare till Ytterby 4:37 Liknande yttrande som U 27 
U 51.  Fastighetsägare till Ytterby 4:846 Liknande yttrande som U 27 
U 52.  Boende Trossvägen 9, brf Löjvikshöjden Liknande yttrande som U 27 
U 53.  Fastighetsägare till Ytterby 4:577  Liknande yttrande som U 27 
U 54.  Fastighetsägare till Överby 1:191 Liknande yttrande som U 27 

U 55.  Fastighetsägare till Överby 2:101 Liknande yttrande som U 27 
U 56.  Fastighetsägare till Överby 29:10 Liknande yttrande som U 27 
U 57.  Fastighetsägare till Överby 29:10 Liknande yttrande som U 27 
U 58.  Fastighetsägare till Överby 2:101 Liknande yttrande som U 27 
U 59.  Boende Backstigen 3D, brf Backstigen  Liknande yttrande som U 27 
U 60.  Boende Trossvägen 26, brf Löjvikshöjden Liknande yttrande som U 27 
U 61.  Boende Trossvägen 26, brf Löjvikshöjden Liknande yttrande som U 27 
U 62.  Fastighetsägare till Ytterby 4:513 Liknande yttrande som U 27 
U 63.  Fastighetsägare till Ytterby 4:830 Liknande yttrande som U 27 
U 64.  Fastighetsägare till Ytterby 4:859 Liknande yttrande som U 27 
U 65.  Fastighetsägare till Ytterby 4:803 Liknande yttrande som U 27 
U 66.  Fastighetsägare till Överby 6:16 Liknande yttrande som U 27 
U 67.  Fastighetsägare till Överby 2:27 Liknande yttrande som U 27 
U 68.  Fastighetsägare till Ytterby 4:84 Liknande yttrande som U 27 
U 69.  Fastighetsägare till Överby 29:17 Liknande yttrande som U 27 
U 70.  Fastighetsägare till Ytterby 4:582 Liknande yttrande som U 27 
U 71.  Fastighetsägare till Ytterby 4:741 Liknande yttrande som U 27 
U 72.  Fastighetsägare till Överby 29:4 Liknande yttrande som U 27 
U 73.  Fastighetsägare till Ytterby 4:503 Liknande yttrande som U 27 
U 74.  Fastighetsägare till Ytterby 4:50 Liknande yttrande som U 27 
U 75.  Fastighetsägare till Ytterby 4:819 Liknande yttrande som U 27 
U 76.  Fastighetsägare till Överby 6:27 Liknande yttrande som U 27 
U 77.  Fastighetsägare till Överby 6:27 Liknande yttrande som U 27 
U 78.  Fastighetsägare till Ytterby 4:237 Liknande yttrande som U 27 
U 79.  Fastighetsägare till Ytterby 4:621 Liknande yttrande som U 27 
U 80.  Fastighetsägare till Ytterby 4:234 m fl fast Liknande yttrande som U 27 
U 81.  Fastighetsägare till Ytterby 4:725 Liknande yttrande som U 27 
U 82.  Fastighetsägare till Överby 2:73 Liknande yttrande som U 27 
U 83.  Fastighetsägare till Ytterby 4:503 Liknande yttrande som U 27 
U 84.  Fastighetsägare till Överby 1:133 Liknande yttrande som U 27 
U 85.  Fastighetsägare till Ytterby 4:397 Liknande yttrande som U 27 
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U 86.  Fastighetsägare till Överby 6:40 Liknande yttrande som U 27 
U 87.  Fastighetsägare till Överby 2:35 Liknande yttrande som U 27 
U 88.  Fastighetsägare till Överby 2:87 Liknande yttrande som U 27 
U 89.  Fastighetsägare till Ytterby 4:545 Liknande yttrande som U 27 
U 90.  Boende Trossvägen 10, brf Löjvikshöjden Liknande yttrande som U 27 
U 91.  Fastighetsägare till Överby 6:51 Liknande yttrande som U 27 
U 92.  Fastighetsägare till Ytterby 4:721 Liknande yttrande som U 27 
U 93.  Fastighetsägare till Ytterby 4:721 Liknande yttrande som U 27 
U 94.  Fastighetsägare till Ytterby 4:765 Liknande yttrande som U 27 
U 95.  Fastighetsägare till Ytterby 4:441 Liknande yttrande som U 27 
U 96.  Fastighetsägare till Överby 2:34 Liknande yttrande som U 27 
U 97.  Fastighetsägare till Ytterby 4:765 Liknande yttrande som U 27 
U 98.  Fastighetsägare till Överby 29:54 Liknande yttrande som U 27 
U 99.  Fastighetsägare till Ytterby 4:797 Liknande yttrande som U 27 
U 100. Fastighetsägare till Ytterby 4:797 Liknande yttrande som U 27 
U 101. Fastighetsägare till Ytterby 4:831 Liknande yttrande som U 27 
U 102. Fastighetsägare till Engarn 1:13-14 Liknande yttrande som U 27 
U 103. Fastighetsägare till Överby 16:2 m fl  Namnlista (14 st namn), Liknande 

yttrande som U 27 
U 104. Fastighetsägare till Överby 1:135 m fl  Namnlista( 18 st namn), Liknande 

yttrande som U 27 
U 105. Boende Backstigen 3F, brf Backstigen m fl   Namnlista( 12 st namn), Liknande 

yttrande som U 27 
U 106. Fastighetsägare till Ytterby 4:660 Liknande yttrande som U 27 
U 107. Fastighetsägare till Engarn 1:4 Liknande yttrande som U 27 
U 108. Fastighetsägare till Överby 2:32 Liknande yttrande som U 27 
U 109. Fastighetsägare till Engarn 1:4 Liknande yttrande som U 27 
U 110. Fastighetsägare till Överby 2:32 Liknande yttrande som U 27 
U 111. Fastighetsägare till Ytterby 4:58 Liknande yttrande som U 27 
U 112. Fastighetsägare till Ytterby 4:248 Liknande yttrande som U 27 
U 113. Fastighetsägare till Överby 2:89 Liknande yttrande som U 27 
U 114. Fastighetsägare till Ytterby 4:830 Liknande yttrande som U 27 
U 115. Fastighetsägare till Ytterby 4:18 Liknande yttrande som U 27 
U 116. Fastighetsägare till  Överby 1:52 Liknande yttrande som U 27 
U 117. Fastighetsägare till Ytterby 4:524 Liknande yttrande som U 27 
U 118. Fastighetsägare till Ytterby 4:42 Liknande yttrande som U 27 
U 119. Fastighetsägare till Överby 6:30 Delvis liknande yttrande som U 27 
U 120. Boende Överby skolväg 5B, brf Överby Delvis liknande yttrande som U 27 
U 121. Fastighetsägare till Överby 2:82 Delvis liknande yttrande som U 27 
U 122. Fastighetsägare till Överby 29:2   Delvis liknande yttrande som U 27 
U 123. Fastighetsägare till Ytterby 4:773 Delvis liknande yttrande som U 27 
U 124. Fastighetsägare till Överby 2:57 Delvis liknande yttrande som U 27 
U 125. Fastighetsägare till Överby 2:27 Delvis liknande yttrande som U 27 
U 126. Fastighetsägare till Ytterby 4:572 Delvis liknande yttrande som U 27 
U 127. Fastighetsägare till Överby 6:15 Delvis liknande yttrande som U 27 
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U 128. Fastighetsägare till Överby 1:42 Delvis liknande yttrande som U 27 
U 129. Fastighetsägare till Ytterby 4:506 Delvis liknande yttrande som U 27 
U 130. Fastighetsägare till Ytterby 4:506 Delvis liknande yttrande som U 27 
U 131. Fastighetsägare till Ytterby 4:730 Delvis liknande yttrande som U 27 
U 132. Fastighetsägare till Ytterby 4:730 Delvis liknande yttrande som U 27 
U 133. Fastighetsägare till Överby 2:56 Delvis liknande yttrande som U 27 
U 134. Fastighetsägare till Ytterby 4:388 Delvis liknande yttrande som U 27 
U 135. Fastighetsägare till Ytterby 4:112 Delvis liknande yttrande som U 27 
U 136. Fastighetsägare till Ytterby 4:608 Delvis liknande yttrande som U 27 
U 137. Fastighetsägare till Överby 1:34 Delvis liknande yttrande som U 27 
U 138. Fastighetsägare till Överby 1:34 Delvis liknande yttrande som U 27 
U 139. Fastighetsägare till Trossvägen 63, brf Löjvikshöj-

den 
Delvis liknande yttrande som U 27 

U 140. Fastighetsägare till Engarn 1:8  
U 141. Fastighetsägare till Engarn 1:8 Liknande yttrande som U140 
U 142. Fastighetsägare till Ytterby 4:477 Liknande yttrande som U140 
U 143. Fastighetsägare till Ytterby 4:648 Liknande yttrande som U140 
U 144. Fastighetsägare till Ytterby 4:477 Liknande yttrande som U140 
U 145. Fastighetsägare till Ytterby 4:408 Liknande yttrande som U140 
U 146. Fastighetsägare till Ytterby 4:853 Liknande yttrande som U140 
U 147. Fastighetsägare till Ytterby 4:393 Liknande yttrande som U140 
U 148. Fastighetsägare till Ytterby 4:237 Liknande yttrande som U140 
U 149. Fastighetsägare till Ytterby 4:237 Liknande yttrande som U140 
U 150. Fastighetsägare till Ytterby 4:791 Liknande yttrande som U140 
U 151. Boende Trossvägen 38E, brf Löjvikshöjden Liknande yttrande som U140 
U 152. Fastighetsägare till Ytterby 4:792 Liknande yttrande som U140 
U 153. Fastighetsägare till Överby 6:2 Liknande yttrande som U140 
U 154. Fastighetsägare till Engarn 1:8 Liknande yttrande som U140 
U 155. Fastighetsägare till Ytterby 4:95 Liknande yttrande som U140 
U 156. Fastighetsägare till Överby 10:2 Liknande yttrande som U140 
U 157. Fastighetsägare till Ytterby 4:607 Liknande yttrande som U140 
U 158. Fastighetsägare till Ytterby 4:607 Liknande yttrande som U140 
U 159. Fastighetsägare till Ytterby 4:480 Liknande yttrande som U140 
U 160. Fastighetsägare till Ytterby 4:480 Liknande yttrande som U140 
U 161. Fastighetsägare till Ytterby 4:243 Liknande yttrande som U140 
U 162. Fastighetsägare till Ytterby 4:243 Liknande yttrande som U140 
U 163. Fastighetsägare till Ytterby 4:186 Liknande yttrande som U140 
U 164. ICA –Ytterby 4: 597-598, 4:483  
U 165. Fastighetsägare till Överby 29:51 Sent inkommet yttrande 

Yttranden över underrättelse efter utställning nr 2 
U 166. Fastighetsägare till Överby 29:51  
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Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning av och kommentarer till in-
komna synpunkter 
Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela skrivelser, stycken eller citat re-
dovisas i kursiv stil. Förvaltningens svar markeras med indragen vänstermarginal.  
U 1. Länsstyrelsen i Stockholms län: Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget 

enligt 5 kap. 22 § ÄPBL. 
 

Länsstyrelsen lämnade även samrådsförslaget och förslaget till detaljplan efter den 
första utställningen utan erinran. 
 

Remissinstansernas synpunkter  
 
U 2. E.ON:  
Synpunkten är att som bifogad karta visar, tydliggöra E områdena med vad de är avsedda till, 
t.ex E1 = Transformatorstation, när det finns flera E områden så är det ett bra förtydligande. 
Bifogad karta visar vilka E områden som av avsedda för E.ONs anläggningar. 
 
I övrigt inget att erinra. 
 

Informationen noteras. Anledningen till att det anges enbart tekniska anläggningar 
under markanvändningen, E, är att det ger större flexibilitet om behov finns av an-
nan teknisk anläggning på samma plats. På plankartan kan användningen anges som 
illustrationstext. 

 
U 3. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI): 
FTI har inga synpunkter på remissförslaget. 
 
U 4. Trafikverket:  
I tidigare yttranden har dåvarande Vägverket yttrat att myndigheten inte motsätter sig de 
då planerade åtgärderna och att den såg positivt på t.ex. cykelbanan utmed Överbyvägen och 
att kommunen övertar huvudmannaskapet för samma väg. Vägverket menade sig dock inte ha 
några möjligheter att bekosta någon av åtgärderna i planen, utan att kostnadsansvaret för 
nämnda åtgärder måste åligga någon annan än den statliga väghållningsmyndigheten. Detta 
ställningstagande kvarstår för Trafikverkets räkning. Efter det togs ett föravtal (TRV dnr:TRV 
2014/55082) fram som reglerar att kommunen förbinder sig att bekosta anläggningsåtgär-
derna. 

 
Avtal om bevakning 
För åtgärder på eller i anslutning till Trafikverkets anläggningar är det aktuellt för Trafikver-
ket att bevaka genomförandet, genom ett bevakningsärende. Trafikverket har inga avsatta me-
del för åtgärder som aktualiseras av aktuell detaljplan varför dessa behöver belasta kommun 
eller exploatör liksom kostnader för Trafikverkets bevakning. Ett avtal mellan kommunen och 
Trafikverket gällande bevakning ska tas fram. Avtalet ska vara undertecknat innan detaljpla-
nen vinner laga kraft. Innan produktionen startar ska ett genomförandeavtal vara underteck-
nat. 
 
Väghållarskap 
Tidigare har dåvarande Vägverket (2006:17317) tagit beslut om indragning från allmänt un-
derhåll av väg 1006, delen Överby-Ytterby (1003) på Resarö, Vaxholms stad. Beslutet träder i 
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kraft när detaljplanen vinner laga kraft enligt dåvarande Vägverkets beslut. Trafikverket an-
ser det viktigt att ta del av information när detta sker. 
 

Förslag till avtal avseende åtgärder i samband med genomförande av detaljplan för 
Ytterby 4:686 m fl (Resarö mitt och Överbyvägen) finns framtaget. Ett tillägg till 
detta avtal gällande Trafikverkets engagemang innan genomförandeavtalet tecknas 
avses tas fram innan detaljplanen vinner laga kraft. Genomförandeavtal kommer att 
tas fram inför genomförandet av de åtgärder som påverkar de allmänna vägarna el-
ler dess vägområde.  
 
Kommunen kommer att delge Trafikverket när detaljplanen vinner laga kraft. 
 

U 5. Lantmäteriet  
 
Delar av planen som måste förbättras 
Plankarta och bestämmelser 

 

Det saknas information om hur angöring ska kunna ske till naturområdet då aktuell plan 
omgärdas av kvartersmark. 

 

Inom fastigheten Ytterby 4:397 finns ett u-område som saknar avgränsning. 
Plankartan måste kompletteras med någon typ av avgränsning. 

 

Inom Ytterby 4:397 finns även ett område som saknar egenskap men som omgärdas av egen-
skapsbestämmelser. Vänligen precisera vad området avses nyttjas för. 

 

Det finns troligtvis en samfällighet som går över Ytterby 4:294 (1). Likaså finns antyd-
ningar till att en gemensamhetsanläggning har rätt att nyttja område som nu blir plan-
lagt. Detta behöver utredas då det kan påverka fastighetsbildningen och förrättningskost-
nader. 

 

På fastigheten Ytterby 4:767 går egenskapsbestämmelserna inte ut över delar av prickmar-
ken, till skillnad mot resterande planområde. Om detta är av misstag så bör pilen dras ut till 
fastighetsgräns. 

 

G-området på Ytterby 4:767 har en något oklar utbredning. 
 

Bestämmelse under utnyttjandegrad om befintliga byggnaders byggrätt blir något otydlig då 
nuvarande byggnation inte kan bli planstridig för att ny plan antas i strid mot nuvarande 
byggnation. 

 

Användningsområdet JC finns med under planbestämmelser men saknas på 
plankartorna. 
 
Då Lillvägen och Krokvägen inte detaljplaneläggs i samband med denna plan kan 
BCD-området på andra sidan gatorna anses något lösryckt. Likaså saknar E-området 
på plankarta 2 samband med övrigt detaljplanelagt område. 
 
Genomförandebeskrivning 

 

Påverkan på befintliga servitut inom planområdet måste förtydligas med fastig-
hetsrättsliga konsekvenser. 
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Det framkommer att 3D fastighetsbildning är möjlig. När 3D fastigheter bildas behövs det i 
regel bildas rättigheter och gemensamhetsanläggningar som en följd av fastighetsbild-
ningen. Konsekvenserna av en eventuell fastighetsbildning måste redogöras för. 

 

Det bör noteras att det inte alltid är möjligt att få fast pris i förrättningar. Fast pris kan 
således efterfrågas men inte begäras då det alltid baseras på en bedömning av det en-
skilda fallet. 

 

Delar av planen som bör förbättras 
 

Det saknas information om hur angöring ska kunna ske till bostadsområdet mellan skola 
och natur. 
 
Övrigt 
För det fall exploateringsavtal avses att tecknas finns sedan 2015 regler för hur detta 
ska redovisas i planhandlingen. Enligt PBL krävs en utförlig beskrivning av exploaterings-
avtalen, dess huvudsakliga innehåll samt konsekvenserna av att planen genomförs med hjälp 
av ett sådant avtal. Se 4 kap 33 § samt 5 kap 13 § PBL, Lantmäteriets handbok samt Bover-
kets hemsida. Aktuell plan är förvisso upprättad enligt äldre regelverk och redovisning behö-
ver därav inte ske. För att göra en så tydlig plan som möjligt rekommenderar vi på Lantmä-
teriet dock att redovisning sker ändå. 
 

Plankarta med planbestämmelser 
Planbestämmelser under utnyttjandegrad ändras angående befintliga byggna-
ders byggrätt och planstridighet. Formulering tas bort.  
 
I planförslaget anges del av planområdet i väster som naturområde. Planområ-
det för Resarö mitt omgärdas i övrigt av naturmark, söder om Överbyvägen och 
väster om Resarövägen, som ej är är planlagd. Naturområdet ingår i ett obebyggt 
skogsområde, där marken ägs av kommunen. Väster om planområdet ligger Re-
sarö våtmark. Marken är idag allmänt tillgänglig via stigar  genom bl a Resarö 
våtmark och förbi skolfastigheterna.  
 
Justeringar av plankarta utförs i enlighet med Lantmäteriets yttrande för bl a 
u-område m m. Redovisad gemensamhetsanläggning på Ytterby 4:767 sträcker 
sig även fram till fastigheten Ytterby 4:181. Illustrationen på plankartan förtydli-
gas för gemensamhetsanläggningen.  
 
Den pumpstation som redovisas som, E, teknisk anläggning norr om  Överby-
vägen  framgår av planbeskrivningen på s. 18 vid den andra utställningen. Place-
ringen av pumpstationen bekräftas på detta sätt, då markanvändningen för denna 
inte framgår av den plan som gäller i övrigt för detta område, Dp 379 för Överby 
29:53 m fl. Genomförandetiden för Dp 379 har gått ut. 
 
 Fastigheterna Ytterby 4:181 och 4:767 vid Lillvägen och Krokvägen ägs av 
kommunen medan de ligger vid vägar som ingår i Resarö vägförening. Området 
i övrigt vid Lillvägen –Krokvägen är privatägt. Marken inom större delen av 
planområdet för Resarö mitt ägs av kommunen. I planområdet ingår endast ett 
mindre antal privatägda fastigheter som gränsar till Överbyvägen och två privat-
ägda fastigheter som ligger i samma byggnadskvarter som den befintliga livsme-
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delsbutiken. Detaljplanen för Resarö mitt handläggs enligt ÄPBL (1987:10) vil-
ket innebär att huvudmannaskapet i detaljplanen inte kan delas. I planförslaget 
anges att kommunen ska vara huvudman för allmän plats. 
 
Genomförandebeskrivning                                                                                
Text angående servitut har kompletterats i genomförandebeskrivningen. 

 
 Genomförandebeskrivningen kompletteras angående 3 D-fastighetsbildning. 
 Information om begränsningar avseende fast pris i förrättningar noteras. 
 

För väg från Överbyvägen till det nya bostadsområdet och skolan avses gemen-
samhetsanläggning, g, bildas vilket anges på plankartan. Detta framgår även av 
planbeskrivningen på s.16 och i genomförandebeskrivningen på s. 4. vid den 
andra utställningen.  
 
Övrigt  
I genomförandebeskrivningen kompletteras angående exploateringsavtal mellan 
kommunen och fastighetsägarna till Ytterby 4:173.  

 
U 6. Resarö plangrupp: 
Efter att utställningsförslaget presenterats på kommunens hemsida har föreningarnas styrel-
ser fått in mängder med synpunkter från sina medlemmar på dp 382. Det visar på ett mycket 
stort engagemang i frågan om hur Resarö Mitt ska utvecklas.  

1. Förlängning av tidsfristen för yttrandet 
För att kunna sortera och bemöta alla dessa frågor, yttringar och även farhågor som inkom-
mit samt inkludera dessa värdefulla synpunkter och konstruktiva förslag i vårt yttrande på 
kommunens plan, ber vi om en förlängning av tidsfristen till den 16 januari. December månad 
är som bekant en hektisk period med många familjeaktiviteter och vi hoppas därför på kom-
munens förståelse för detta. 

2. Förtydligande kring hur synpunkterna tas tillvara  
Vi har också följande funderingar och frågor som vi redan nu ber att kommunen förtydligar. 

I det förra utställningsförslaget anges att ” Under utställningen har inkommit 112 yttranden 
varav 19 från remissinstanser och föreningar. Liknande yttrande som Resarö plangrupp läm-
nat in har skickats in av 76 st fastighetsägare på Resarö. Några fastighetsägare har skickat in 
fler yttranden.” Det anges också att ”planförslaget överensstämmer med riktlinjerna i över-
siktsplanen.” 
 
Vi kan inte se i dokumentationen hur kommunen anser att de synpunkter i yttranden från fler-
talet fastighetsägare på Resarö har omhändertagits och inkluderats i det nya utställningsför-
slaget, gällande exempelvis bevarandet av Resarös småskaliga bebyggelsekaraktär.  
 
Vi ser därför att kommunen tydligt redogör kring hur processen går till för att inhämta med-
borgarnas synpunkter så att det framgår hur dessa idéer kommer att tas tillvara som kon-
struktiva utvecklingsförslag. Dvs. möta syftet med den demokratiska process som ett samråd 
innebär. Plangruppen är mycket angelägen att de boende på Resarö kan känna förtroende att 
kommunen respekterar medborgarnas synpunkter så att de genom sitt engagemang och sina 
yttranden kan bidra till att utveckla Resarö för framtida generationer. 
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Yttrande nr 2 från Resarö plangrupp:                                                                                            
Plangruppen, som består av representanter utsedda av fastighets- och villaägarför-
eningar på Resarö, har studerat handlingarna till förnyad utställning av dp 382. Det är 
glädjande att vissa av de synpunkter och förslag som Resarö Plangrupp framförde 2014 
har genomförts. 

     Kommunens planarbete på Resarö sker i ett litet område i taget. Detta innebär 
att helhetsperspektivet på Resarö inte framhålls i de enskilda detaljplanerna. Vi 
hänvisar till våra synpunkter på Översiktsplanen, bl.a. vikten av ett samman-
hängande grönområde på Killingen och att detta fortfarande är en avgörande 
förutsättning för de övriga detaljplaner som efterhand tillåter förtätning och be-
byggelse på övrig markyta på Resarö. 
 

Planens syfte möter inte visionen i Översiktsplanen Vaxholm 2030 
Syftet med att detaljplanelägga Resarö Mitt är enligt Planbeskrivningen sid 3 under rubriken: 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  "att underlätta för permanentboende  med bibehållen 
bebyggelsekaraktär ..." l Planbeskrivningen sid 4 tredje stycket står: Planförslaget överens-
stämmer med riktlinjerna i översiktsplanen antagen år 2013-12-16 och den fördjupade över-
siktsplanen för Resarö antagen 1993-09-27. 
 
Detta påstående är helt felaktigt. Det nya planförslaget omvandlar snarare Resarö Mitt till ett  
centrum med förortsliknande bebyggelse och bevarar inte skärgårdskaraktären som anges i 
målen med översiktsplanen. 
 
Ett konkret exempel är att det tillåts höga stora hus som är 12 m i nock och vars tomt får be-
byggas till 40 °/o (ca 1100 kvm) på fastigheten Ytterby 4:174 mittemot lCA. Huset intill kan 
bli så stort att det rymmer 24 lägenheter. Ingen annanstans  på Resarö finns denna typ av be-
byggelsekaraktär.  
 
Traditionell skärgårdsarkitektur framför moderna lägenhetshus 
l Täby nära lCA-stop finns dessa flerfamiljshus som ligger grupperade bakom ett skyddande 
plank. Även i Trosa och i Sigtuna kommuner finns många projekt som är goda exempel på 
småskalig förtätning med bevarad  bebyggelsekaraktär. 
l området Lyngsåsa på Dalarö finns goda exempel på nybyggda lägenheter med bevarad lant-
lig och småskalig skärgårdskänsla. 

Vi vill ha: 
 träfasader med Falu rödfärg eller annan naturlig slamfärg som tar upp skolans och 

kapellets färger och material. 
 byggnader placerade med förskjutningar i höjd- och sidled 
 spröjsade fönster 
 tegeltak, falsad plåt eller sedumtak. 

Huvudintryck 
 Småindustritomten 4:173 ersätts nu av en tomt markerad med BCDS. Den ligger på 8- 

9 meterskurvan och får byggas 12 meter till nock och får ha en bruttoarea på 1750 
kvm. Det kan bli ca 500 kvm på mark om man utnyttjar hela höjden (motsvarar 24 lä-
genheter på 70 -75 kvm). Detta är helt oacceptabelt. 

 Det hus som planen tillåter närmare kapellet (Ytterby 4:174) blir lika högt och 1100 
kvm på mark (40 °/o av tomtarean) och med samma innehåll. 
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 Bilden till vänster kan bli verklighet om planen går igenom. 
 Dessa hus kommer i väsentlig mån att dominera kapellet, det vackraste huset i omgiv-

ningen, oavsett om spiran och den översta spetsen av taket sticker upp över 12 m. Vi 
anser att åtminstone byggnaden närmast kapellet ska sänkas och att 40 °/o av tomta-
rean ska minskas till 25 °/o. Berghällen i sydöstra hörnet av denna fastighet bör prick-
markeras för att säkerställa respektavstånd till kapellet och skydda naturen där. 
Dessa hus måste ha klara restriktioner angående fasadmaterial och färg. Se sid 4 . 

Affären 
 Vi vill att lCA ska få all tänkbar nytta av nya planen, men utseendet är viktigt eftersom 

byggnaden är så stor och exponerad. Vi ser gärna att inspirationen kommer från lant-
handel och tycker det skulle vara trevligt med en restaurang eller kafedel i byggnaden. 
Om den dessutom kan ges en permanent och vacker del för växter som är denna butiks 
specialitet, är det mycket lovvärt . 

Bostadsområdet nordväst om skolan 
1. Det har tillkommit en bokstav p på bostadsområdet nordväst om skolan. Det bety-

der att husen får byggas ihop i tomtgräns.  l förslaget skriver man "Bestämmel-
serna möjliggör sammanbyggda hus som parhus" Det framgår inte tydligt om det 
betyder "såsom" parhus eller "som t.ex." parhus eller kedjehus i långa längor. 
Planen tillåter 30 fastigheter. 

 Minska antalet fastigheter och utöka mark för skolgård och lekyta. 
 Vi vidhåller vår tidigare skrivning att det vore bättre med något större hus som 

skulle kunna rymma 4 - 5 bostäder för att försöka få tillbaka öppen mark och 
växtlighet mellan husen. 

Busshållplatserna 
Angående busshållplatserna skriver Stockholms läns museum:  
Det ena förslaget innebär att hållplatserna placeras vid vägen, öster om kyrkan. Länsmuseet 
framhåller att kyrkan har haft, och fortsättningsvis bör ha, en central och synlig plats i en 
traditionell bebyggelsemiljö. Placeras hållplatsen framför kyrkan får denna en sekundär 
framtoning, eftersom kyrkobyggnaden då blir mindre synlig bakom busskurer och annat som 
hör en hållplats till. Länsmuseet förordar förslaget där hållplatserna förläggs invid /CA-buti-
ken. 

Busshållplatserna måste placeras så säkerheten kommer först 
 l förslaget står att busshållplatsernas lägen ska utredas vidare, men utformningen av 

trafiklösningen påverkar hela förslaget. Hur kommer vi i framtiden att bli informe-
rade, och hur ska vi kunna påverka busshållplatsens placering, utan att vara låsta av 
detaljplanen när nu kommunen valt att inte utreda frågan vidare? 

 Qm busshållplatsen läggs längs Resarövägen innebär det att de flesta måste korsa 
Överbyvägen eller Ytterbyvägen för att komma dit. Det motverkar visionen om trygg 
och säker miljö för skolbarnen. Trafiksäkerheten påfrestas ytterligare genom att 
många lämnar barn på skolan alldeles bredvid busshållplatsen. Olycksrisken i mor-
gonrusningen blir därför fortsatt stor i det nya planförslaget  Förslag är att busshåll-
platsen fortsatt placeras på samma sida som lCA och att den nuvarande platsen för 
avlämning av skolbarn istället utökas. 
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 Om nu detta i slutändan trots allt ändå väljs att genomföras, är många träd vid parke-
ring, rondell och mittremsa verkligen önskvärt för att få ett naturskönt intryck vid in-
farten till samhället. 

 Här behövs något vackert! 
 

Barnen ska få ta plats 
Vi vill att barnperspektivet ska analyseras och beskrivas  i utställningsutlåtandet. 

Avsätt mer mark till barnen och skolan nordväst om skoltomten. l synnerhet som det kom-
mer fler barn till Resarö skola när det byggs fler bostäder. 30 kvm/barn säger PBL. 

Barnperspektivet måste analyseras och föras fram i denna detaljplan som nästan uteslu-
tande berör skolområden med närliggande trafik, bostäder och kyrka. 

Motiven för framtida placering  av busshållplatsen måste göras utifrån barnperspektivet 
och trafiksäkerheten för skolbarnen. Den framtida placeringen måste motiveras med hur 
den bidrar till en mer trafiksäker lösning samt ett förbättrat trafikflöde under perioder då 
många bilister, gångtrafikanter och skolbarn rör sig i området. 

Infart och parkering 
Det förslag som MarkTema AB framlagt som avser infarten bedömer vi vara en godtagbar 
lösning om den förbättras enl. förslaget nedan. Här finns träd planterat både på mittrem-
san på Resarövägen, på rondellen  och vid ICA parkering rakt fram. (Om inte busshåll-
platsen blir där?) 

Parkeringen vid Resarövägen är förstorad.  Många lämnar sina barn där och det kommer 
att bli trångt när barn blandas med backande vändande bilar och alla försöker komma i 
tid. Vi vill föreslå en vänd- och avsläppningszon närmast gångtunneln. 
Kommunen skriver i ett av svaren till samrådsredogörelsen att Separat ut- och infart möj-
liggörs i planförslaget  för parkeringen mittemot Resarö skola ?Detta svar överensstäm-
mer inte med föreliggande  plankarta. 
 

Yttrande 1:                      
1. Möjlighet kan inte ges att förlänga tidsfristen för Resarö plangrupp att 
lämna yttrande på utställningsförslag för Resarö mitt, Dp 382. Samma utställ-
ningstid gäller för alla remissinstanser och berörda samt andra som har ett in-
tresse av detaljplanen. Det innebär att alla måste få samma möjlighet. Detta 
skulle innebära en förlängd utställningstid med nytt utskick och ytterligare kun-
görelse.  

2.I utlåtandet efter första utställningen, daterat 2014-05-26, framgår inkomna 
yttranden under utställningstiden och kommunens bemötande av de inkomna 
synpunkterna. På s. 7-12 redovisas Resarö plangrupps yttrande med kommunens 
svar. På s. 45-46 i utlåtandet redovisas föreslagna ändringar efter den första ut-
ställningen.                                                                    
 
Det är kommunens uppgift att planlägga och styra markanvändningen utifrån 
plan- och bygglagen samt miljöbalken. Vid prövningen av frågor enligt plan- 
och bygglagen ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Avväg-
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ningen mellan olika intressen sker i planprocessen. Under en planprocess fram-
förs synpunkter och förslag från olika fastighetsägare och olika intressen ställs 
mot varandra. Det är inte alltid som synpunkter kan tillgodoses eftersom det kan 
finnas motstridiga intressen. 
 
Planprocessen för att inhämta medborgarnas synpunkter framgår av den äldre 
plan- och bygglagen, ÄPBL (1987:10), i kap 5. Arbetet med att ta fram en de-
taljplan består av flera skeden som programsamråd, plansamråd och utställning 
innan en detaljplan kan antas. Under dessa olika skeden ges möjlighet för re-
missinstanser och fastighetsägare samt andra berörda att inkomma med syn-
punkter på planförslaget. Inkomna synpunkter sammanställs i programsamråds-
redogörelse, samrådsredogörelse respektive utställningsutlåtande. I dessa hand-
lingar redovisas de synpunkter som inkommit och anges eventuella ändringar 
som föreslås utföras av planhandlingarna.  

I nu föreliggande utställningsutlåtande anges förslag till ändringar på s. 76-78. 
 
Yttrande nr 2: 
Kommunens planarbete 
Förslag till åtgärder som ryms inom planområdet för Resarö mitt hanteras i detta 
planförslag. I övrigt måste åtgärder som berör annat område hanteras i annan 
ordning.  
 

En fördjupad översiktsplan för Resarö togs fram år 1993. Som underlag för 
planläggningen av norra Resarö togs ett detaljplaneprogram fram år 2002 som 
utgår från den fördjupade översiktsplanen. Programmet för norra Resarö ut-
gör underlag för arbetet med kommande detaljplaner. I programmet angavs flera 
etapper för detaljplanearbetet. För närvarande återstår denna centrala del av 
norra Resarö (Resarö mitt), etapp 7, samt Resarö samhälle, etapp 9. 
 
Planens syfte 
När det gäller syftet med planeringen av Resarö så anges i ”Översiktsplan 2030 
för Vaxholm” att Resarö mitt ligger centralt på norra Resarö och ska detaljpla-
neläggas med syfte att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyg-
gelsekaraktär mm men det anges även att området kring Resarö mitt är ett strate-
giskt bra läge för utveckling av samhällsservice och verksamheter för boende. I 
översiktsplanen anges också att boende ska erbjudas i varierande storlekar och 
upplåtelseformer på bl a Resarö.  
I den fördjupade översiktsplanen anges att ”den övergripande målsättningen bör 
vara att acceptera och underlätta den pågående omvandlingen från fritidsbo-
ende till permanentboende samt att genom planläggning styra förtätningen så 
att en god boendemiljö tillskapas med bibehållande av den ursprungliga bebyg-
gelsekaraktären och känslan av skärgårdsö.””Målsättningen bör vidare vara 
att bibehålla och utveckla ett levande samhälle ….varför möjligheter för verk-
samheter bör ges utrymme i planeringen”. För Resarö mitt anges bl a att i an-
slutning till butik och skola föreslås ett område markeras för ytterligare service-
funktioner som butik/kiosk och servicebostäder. Detta redovisas som område S i 
förslaget till markanvändningskarta i fördjupningen av översiktsplanen. Det 
anges vidare angående omvandling/ förtätning av bostäder att graden av möjlig 
förtätning kan ej preciseras utan får studeras i respektive detaljplan. 



VAXHOLMS 
STAD 

 

s. 16(79)
 
Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl 
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382 

 
  
Av ovanstående framgår att planförslaget för Resarö mitt överensstämmer med 
”Översiktsplan 2030 för Vaxholm” vad gäller syftet med planeringen men även 
med ”Fördjupning av översiktsplan för Resarö. Detaljplanen för Resarö mitt syf-
tar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär 
och att reglera byggrätter samt ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse. Planens 
syfte är även att området i framtiden ska kunna användas för skola, handel, ser-
vice och liknande verksamheter. Mot denna bakgrund föreslås markanvändning 
för både bostäder, skol-, vård- och centrumverksamhet i detaljplanen för Resarö 
mitt och ges möjlighet till även annan typ av bebyggelse än en- och tvåbostads-
hus för att möjliggöra olika typer av servicefunktioner som ofta kräver större 
ytor. 
 
I planförslaget för Resarö mitt regleras byggrätten för bebyggelsen inom plan-
området genom att ange högsta sammanlagda byggnadsarea eller bruttoarea. 
Samma planbestämmelser anges i princip för den befintliga bostadsbebyggelsen 
i Resarö mitt som för övriga norra Resarö, i syfte att underlätta för permanent-
boende med bibehållen bebyggelsekaraktär. I syftet med detaljplanen anges 
därutöver även att området i framtiden ska kunna användas för skola, handel, 
service och liknande verksamheter förutom för bostäder samt att möjlighet ges 
till ny bostadsbebyggelse.  
 
Småskalig bebyggelsekaraktär är ett begrepp som det kan råda delade uppfatt-
ningar om. I planen anges begränsningar för nockhöjd och byggnadsareor samt 
planbestämmelser för utformning av byggnader som avses kunna leda till ut-
formning av en bebyggelse som kan anses som småskalig. I planen anges även 
bestämmelser för fasadmaterial och takutformning som grundas på utform-
ningen av den befintliga bebyggelsen på Resarö. Bebyggelsen bedöms på detta 
vis även ges en skärgårdskaraktär.  
 
Med skärgårdskaraktär menas här ett småskaligt och varierat intryck som in-
spireras av traditionell skärgårdsbebyggelse. Det handlar om husens utformning, 
materialval och färgsättning. I planförslaget för Resarö mitt anges bl a att bebyg-
gelsen ska utformas med träfasader och bestämmelser angående takutformning 
som sadeltak.  
 
Traditionell skärgårdsarkitektur- utformning av bebyggelsen 
I samband med programmet för norra Resarö beslutade arbets- och planeringsut-
skottet att en studie skulle göras för att förtydliga och utveckla programmets be-
skrivning av områdets karaktärsdrag för att ge en enhetlig syn på bebyggelsen 
vad gäller bebyggelsens karaktär. ”Studier av bebyggelsekaraktären inom 
norra Resarö” togs fram 2003-06-05 och som reviderats senast 2006-02-17 som 
underlag för detaljplaneringen av området. Studien redovisar riktlinjer för hur 
kompletteringar av bebyggelsen får ske inom olika delområden. I studien anges 
att det är svårt att avgränsa distinkta delområden med olika karaktär utifrån be-
byggelsens tillkomsttid och utifrån byggnadernas tidstypiska utformning. Även 
inom de äldsta områdena har hus byggts under olika tider och uppvisar därmed 
olika ”stilar”. Dessutom har omvandlingsprocessen till åretruntboende medfört 
att moderna byggnader uppförts över hela Resarö.  
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En indelning i studien har gjorts utifrån huvudsaklig byggnadstyp, bebyggelse-
täthet, terräng samt kulturmiljövärde. De bebyggelsekaraktärer som redovisas 
är:  -    Sommarvillor 

- Sportstugebebyggelse 
- Området ovan Ytterby gruva 
- Samhället där bebyggelsen är tätare 
- Hamnområdet 
- Kulturlandskapet vid Överby 

 
Av dessa delområden ingår de bebyggda delarna av planområdet för Resarö mitt 
i ”Samhället”. Inom delområdet anges i studien bl a att variation finns inom om-
rådet för bebyggelsen. För delområdet ”Samhället” anges i studien som riktlinjer 
att en friare utformning är möjlig men att byggnaderna ska ansluta i material och 
färgsättning till de äldre delarna på Resarö vilket innebär träfasader i falurött el-
ler ljusa kulörer samt sadeltak eller brutna tak.  
 
I planförslaget vid den andra utställningen anges som planbestämmelse på 
plankartan under rubriken ”Placering, utformning, utförande” att ny bebyggelse 
ska utföras med trä- eller putsfasader samt bestämmelser anges även för takut-
formningen under bestämmelsen f1, bl a anges sadeltak. Riktlinjer anges inte i 
studien för takmaterial och fönsterutformning. I planbeskrivningen kompletteras 
med text angående bebyggelsens karaktär inom delområdet ”Samhället” enligt 
utförd studie av bebyggelsekaraktären. På plankartan införs även en bestäm-
melse, f2, för fastigheter som saknar planbestämmelse för utformning av tak, 
med undantag för fastigheten med kapellet och för Resarö skola. Bestämmelsen 
f2 införs för fastigheterna Ytterby 4:173-174 och livsmedelsbutiken och anger 
att tak ska utformas som sadeltak. 
 
Under karaktärsdragen anges i studien angående färgsättning för inre området 
med sportstugor förutom falurödfärg även mörka kulörer. Mörka kulörer anges 
även finnas bland sommarstugebebyggelsen och egnahemsvillorna. För som-
marvillorna anges för fasaderna träpanel oljemålad i ljusa kulörer eller falurött. 
För samhället anges träfasader och eller ljusa kulörer och att variation finns.  
Mot denna bakgrund anges inte någon planbestämmelse för färg för ny bebyg-
gelse inom Resarö mitt. I planbeskrivningen kompletteras dock syftet med de-
taljplanen angående utformning och färgsättning för bebyggelse för olika typer 
av verksamheter. 
 
Fasadmaterialen för sommarvillorna är enligt studien av trä eller puts. Mot 
denna bakgrund angavs tidigare som planbestämmelse för Resarö mitt även puts 
som fasadmaterial förutom trä. Bestämmelsen ändras för ny bebyggelse till att 
fasadmaterialet enbart ska vara av trä. Syftet med detta är att bebyggelsen här 
ska harmoniera med bebyggelsen i omgivningen.  
 
För den äldre sommarhusbebyggelsen i studien anges angående byggnadernas 
höjd att kännetecknande för den är ofta reslig fasad med ibland souterrängvå-
ning förutom huvudvåning och övervåning/ vindsvåning, dvs tre våningar. 
Branta tak med utrymme för vindsvåning. Av detta framgår att det förekommer 
bebyggelse med tre våningar i fasad på norra Resarö.  
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I planförslaget för Resarö mitt anges 9,5 m som högsta nockhöjd för bebyggel-
sen, vilket möjliggör två våningar. För de två fastigheter där tidigare högre 
nockhöjd föreslogs ändras nockhöjden till högsta tillåtna nockhöjd över nollpla-
net, + 17, 5 m räknat i höjdsystem RH 2000. Detta möjliggör nockhöjden 9,5 m 
som medger två våningar. För bebyggelsen anges bestämmelser för takutform-
ning genom planbestämmelsen, f1, bl a sadeltak, brutet sadeltak. För de två fas-
tigheter där nockhöjden anges som nockhöjd över nollplanet medges föreslås 
endast sadeltak tillåtas genom planbestämmelsen, f2, som även gäller för butiks-
tomten.  
 
Förskjutningar i höjd- och sidled går att göra med de planbestämmelser som 
anges för byggnaders storlek inom planområdet.  
 
De exempel på bebyggelse som anges i yttrandet som Lyngsåsa på Dalarö anger 
bl a flerfamiljshus i högst tre våningar. Nockhöjden för dessa torde överskrida 
9,5 m. I planförslaget för Resarö mitt  föreslås som högsta nockhöjd 9,5 m, vil-
ket möjliggör två våningar.  
 
För sedumtak, tak som anläggs med sedumväxter anges att de kan anläggas på 
de flesta tak där lutningen inte är större än 30 grader. I planförslaget anges lägsta 
taklutning 27 grader för bostadshus och 5 grader för komplementbyggnader vil-
ket möjliggör anläggande av sedumtak.  
 
Huvudintryck 
Höjden på kapellet är inmätt +22,81 m över nollplanet. Spiran är ca 1,8 m högre. 
Marknivån vid kapellet är + 10,8 m. Marknivån för Ytterby 4:174 är ca +8-9 m, 
dvs lägre än för kapellet. Marknivån för Ytterby 4:173 är också lägre ca+ 8- 9 
m. Nockhöjden för dessa två fastigheter ändras från 12 m till högsta tillåtna 
nockhöjd ,+17,5 m, över nollplanet räknat i höjdsystem RH 2000. Detta möjlig-
gör en nockhöjd av 9,5 m som medger två våningar. Detta innebär att kapellet 
kommer att vara högre, ca 5,30 m högre vid en markhöjd av ca 8 m. Spiran är 
därutöver ännu högre.  
 
I planen föreslås för Ytterby 4:173-174 ändringar som påverkar upplevelsen av 
byggnadernas storlek och utformning som bl a takutformning. Se även ovan an-
gående bebyggelsens karaktär under svar angående traditionell skärgårdsarkitek-
tur. 
 
Att bygga 24 lägenheter om 70-75 kvm  när byggrätten är 1750 kvm bruttoarea 
torde vara en svår uppgift, då även entréer och trapphus ingår i ytan. 24 lägen-
heter om 75 kvm överskrider 1750 kvm bruttoarea.  
 
Plankartan kompletteras med prickmark för berghällen på fastigheten Ytterby 
4:174. På detta vis sparas även träd och vegetation i anslutning till fastigheten 
med kapellet (Ytterby 4:175). Detta påverkar även möjligheten att se kapellet 
från Resarövägen och Överbyvägen, då växtligheten på sina håll är relativt tät på 
kapelltomten, både sett från Resarövägen och från Överbyvägen. Träden består 
både av lövträd och barrträd. 
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Affär 
Planen medger viss tillbyggnad till befintlig dagligvarubutik och en större yta för 
parkering till butiken. Ett av syftena med planen är att ge butiken bättre möjlig-
heter för sin verksamhet både genom utökning av byggnadsarean och genom att 
bättre kunna rymma parkering och transporter i anslutning till butiken.  
 
Planbestämmelsen, C, centrumverksamhet möjliggör olika typer av verksam-
heter som  t ex anordnande av kafé eller restaurang och lokal för växter inom af-
färstomten. 
 
Bostadsområdet nordväst om skolan 
Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyg-
gelse inom det område som föreslås för bostäder, B, nordväst om Resarö skola. 
 
Planbestämmelsen p1, att huvudbyggnad får uppföras i fastighetsgräns mellan 
fastigheter innebär att dessa får sammanbyggas. Det kan ske som parhus eller 
radhus. Denna planbestämmelse möjliggör en flexibel markanvändning även fri-
liggande bostadshus samt mindre flerfamiljshus kan uppföras. Planbestämmel-
sen kompletteras med att även komplementbyggnader kan sammanbyggas i fas-
tighetsgräns. Planbestämmelsen p1, ger nu möjlighet att bygga både parhus, rad-
hus och kedjehus. I planbeskrivningen anges detta.  
 
Inom planområdet föreslås naturområde, väster om bostadsområdet (B) vid Re-
sarö skola, förutom att natur bedöms kunna sparas mellan husen, då endast 
20%, en femtedel av hela områdets areal kan bebyggas med nya bostäder. Det 
högsta antalet fastigheter som kan bildas är 30 st men det kan även bli ett mindre 
antal beroende på hur byggrätten används.  
 
Vaxholms stad avser att genom markanvisning genomföra utbyggnad av bostä-
der på kommunal mark inom planområdet efter att detaljplanen för Resarö mitt 
vunnit laga kraft. I program för markanvisningen kommer förutsättningar för 
och krav på utformning av bebyggelsen att anges.  
 
Busshållplatserna 
De lägen för busshållplatser som redovisas i den trafiklösningen som tagits 
fram av Marktema AB, 2011-02-16, bedöms som de bästa alternativen. Det gäl-
ler busshållplatsen vid Resarö skola på Resarövägen och en hållplats på Överby-
vägen.  Hållplatsen vid Resarö skola illustreras på plankartan däremot inte håll-
platsen vid Överbyvägen, då den kan lösas på flera sätt som alla ryms inom väg-
området. Busshållplatsers lägen regleras inte i detaljplanen. Samråd kommer här 
att ske med väghållaren och Trafikförvaltningen angående utformning och pla-
cering av busshållplatser. Väghållare för Resarövägen är Trafikverket.   
 
I planen medges viss tillbyggnad till befintlig dagligvarubutik och en större yta 
för parkering till butiken. Livsmedelsbutiken är beroende av att befintlig buss-
vändslinga tas bort för att kunna utvecklas. Ytan för bussvändslingan behövs för 
parkering för besökare till butiken. Placeringen av busshållplatsen vid Resarö 
skola är även positiv med hänsyn till de föräldrar som går med sina barn till sko-
lan, då flertalet bor norr om Överbyvägen. Föräldrarna behöver i detta fall inte 
passera över Överbyvägen igen för att ta bussen mot Stockholm. Busshållplatsen 
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avses vara avskild från avlämningsfickan som ligger närmare gångtunneln. 
Bussfickan är även avskild från gång- och cykelvägen till Resarö skola.  
 
Busshållplatsen och avlämningsfickan har i planförslaget skilts åt genom ett  s k 
”öra”. Diskussioner har förts med Trafikförvaltningen om denna lösning. Lös-
ningen kommer att studeras närmare vid projekteringen av trafiklösningen för 
korsningen Överbyvägen/ Resarövägen / Ytterbyvägen.  
 
Efter den första utställningen utfördes en översyn av träd och vegetation inom 
planområdet. Gång- och cykelvägar inom planområdet ska placeras så att be-
fintliga träd och befintlig vegetation kan sparas i möjligaste mån, vilket kom-
mer att studeras närmare i samband med detaljprojekteringen. Detta gäller bl a 
fortsättningen av gång- och cykelvägen längs Överbyvägen och området kring 
cirkulationsplatsen. På fastigheten Ytterby 4:174 norr om kapelltomten finns 
även en berghäll och en del träd i det sydöstra hörnet som avses sparas vid en 
utbyggnad. Det finns även befintlig växtlighet och träd vid de befintliga parke-
ringarna i Resarö mitt som avses sparas. Planbeskrivningen kompletterades efter 
den första utställningen under rubriken Mark och vegetation angående befintlig 
vegetation. Plankartan kompletteras nu med planbestämmelsen, n1, plantering 
ska finnas, ej parkering, utanför livsmedelsbutiken vid korsningen. På plankar-
tan prickmarkeras även berghällen på fastigheten Ytterby 4:174. 
 
Barnen ska få ta plats 
I detaljplanen för nya Rindö skola, Dp 400, har ytan för skolan angivits till  
ca 40 kvm per elev för skolgården. Resarö skola har ca 450 elever vilket innebär 
att det bör finnas ca 40 x 450= 18 000 kvm yta för skolgården.  
 
Ytan för Resarö skola, byggnad och skolgård, är enligt planförslaget för Resarö 
mitt, Dp 382, ca 30 200 kvm. Om denna yta minskas med ytan för skolbyggna-
derna blir ytan för skolgård =ca 25 400 kvm. Detta ska jämföras med den yta 
som räknats fram ovan. Resarö skola får enligt planförslaget ca 50 kvm per elev. 
Detta är mer än de 30 kvm per elev som anges i yttrandet. Någon ytterligare yta 
för Resarö skola föreslås därför inte i planförslaget. Därutöver finns möjligheter 
till fler skolbyggnader på fastigheterna Ytterby 4:172-174, då markanvänd-
ningen föreslås bli BCDS. Byggrätten för dessa fastigheter är angiven som 
största sammanlagda byggnadsarea i kvm som % av fastighetens areal resp som 
högsta bruttoarea i kvm. Byggnader med mindre byggnadsarea kan utföras dvs 
hela byggrätten behöver inte utnyttjas. 
 
Planhandlingarna kompletteras angående barnperspektivet under ny rubrik i 
planbeskrivningen ”Barnperspektiv”. I planbeskrivningen har efter den första 
utställningen kompletterats med uppgifter om olika trafikutredningar som utförts 
under planprocessen bl a förslag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid Re-
sarö skola och en utredning om barns skolvägar.  
 
Infart och parkering 
I det förslag till trafiklösning som finns för Resarö mitt föreslås en avlämnings-
zon efter busshållplatsen, närmare gångtunneln. Här kan man stanna till och 
släppa av barn som är på väg till skolan. Det redovisas på den illustration som 
finns för denna trafiklösning under rubriken ”Trafik”i planbeskrivningen vid den 
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andra utställningen.Ytterligare cirkulationsplats utöver rondellen i korsningen 
Överbyvägen/ Resarövägen/ Ytterbyvägen bedöms inte vara lämplig. Ytterligare 
en rondell skulle stoppa upp trafiken. Minirondeller kan heller inte användas när 
det finns bussar som trafikerar här. Avlämningszonen är dessutom tänkt för att 
enbart stanna till och sedan åka vidare i samma riktning. Om man behöver 
vända och åka tillbaka kan parkeringsplatsen mittemot skolan, öster om Resarö-
vägen, användas som avlämningsplats. 
 
Parkeringen öster om Resarövägen och Resarö skola planeras få separat in- 
och utfart genom att refug delar av in- och utfarten, så att två filer bildas. 
Plankartan kompletteras med illustration för detta. Möjlighet finns även att 
ordna in- och utfart från parkeringen på olika håll, då utfartsförbud saknas ut-
med Resarövägen utanför parkeringen. Parkeringen är även utökad i planförsla-
get för Resarö mitt i jämförelse med befintlig parkering. 
 
Se även stadsbyggnadsförvaltningens svar angående yttrande U 27.  

 
U 7.Trafikförvaltningen: 
Trafikförvaltningens synpunkter  
I skrivelsen "tillägg till utlåtande efter utställning" redogör kommunen for de förändringar 
som gjorts i planen. I utlåtandet skriver Vaxholms stad även att ärendet återremitterades till 
planutskottet efter den tidigare granskningen med hänvisning till att en alternativ busshåll-
plats skulle studerats. Stadsbyggnadsfårvaltningen skriver att olika lösningar får busshåll-
platser ryms inom plankartan och att plankartan endast illustrerar lösningen med hållplats 
utanför skolan. 
 
Trafikförvaltning en vill framföra följande synpunkter på tillhörande skrivelser samt gäl-
lande detaljplanens plankarta och beskrivning. 
 
I utlåtandet skriver stadsbyggnadsförvaltningen att utformning ska ske i enlighet med Ri-
buss-08, detta bör uppdateras då det nu finns en riktlinje med följande namn "Riktlinjer 
Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik" (RiBuss). 
 
Trafikförvaltningen kan i plankartan inte avgöra om plankartan tar hänsyn till de syn-
punkter som lämnades i föregående granskning avseende hållplatsläget utanför Resarö 
skola. Trafikförvaltningen förutsätter dock att det är utformningen som finns illustrerad i 
planbeskrivningen på sida 5 som gäller. I det förslaget är det positivt att kommunen nu de-
lat upp avlämningsficka och busshållplats. Trafikförvaltningen undrar om illustrationen 
för hållplatsen på Överbyvägen avser en timglashållplats och om den förutsätts förses med 
hållplatsläge i både riktningarna för de bussar som kör till Överby. Utöver detta vill tra-
fikförvaltning en återigen framföra att cirkulationsplats ska utformas så att de bussar som 
utgår från Ytterby kan vända. Eftersom utformningen av hållplatser och cirkulation inte 
är fastställda i plankartan är det viktigt att trafikförvaltningen får delta i fortsatta dis-
kussioner gällande detta och att riktlinjerna i Ribuss efterföljs. 
 

Informationen noteras vad gäller riktlinjer för utformning med "Riktlinjer Ut-
formning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik" (RiBuss).  
                                                                                                                            
Utformningen och placering av busshållplatser vid Överbyvägen är inte be-
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stämd. Utformningen av busshållplats kan ske som timglas-, klack- eller körba-
nehållplats enligt riktlinjerna i Ribuss. Samtliga busshållplatser ryms inom väg-
området för Överbyvägen. Samråd kommer att ske med trafikförvaltningen 
angående placering och utformning av busshållplatser.  
 
Cirkulationsplats avses utformas så att de bussar som utgår från Ytterby kan 
vända.  
 

U 8. Naturskyddsföreningen i Vaxholm: 
Allmänna synpunkter 
Kartan på sidan 9 är föråldrad och beskriver möjligtvis förhållandena på 1980/90-talen. Den 
omvandling till permanentbostäder som nämns på flera ställen i planbeskrivningen har i prin-
cip fullbordats. Kartan på sidan 13 anger beteckningen ”gårdsgator” på ett par ställen. 
Denna beteckning försvann 2007, och ersattes i viss mån av termen ”gångtrafikområde”. 
Markerade gator har dock varken blivit det ena eller det andra. 

Naturskyddsföreningen upprepar önskemålet om en bättre dialog mellan kommunen 
och medborgarna, inklusive ideella föreningar. Den lokalkännedom och samlade kompetens 
som allmänhet och civilsamhället representerar är väl värd att ta till vara. De motsätt-
ningar som blev uppenbara vid folkomröstningen om Norrberget manar till eftertanke, och 
vi hoppas på en nystart för samverkan mellan politiker, tjänstemän och kommuninvånarna. 
 
Bebyggelseutveckling 

I Vaxholm finns ett stort behov av hyreslägenheter, och Naturskyddsföreningen har därför 
förhoppningar om att detaljplanen kommer att ge möjlighet att etablera sådana vid Resarö 
Mitt. Detaljplanen är dock mycket diffust skriven och öppnar för flera alternativa byggnads-
former på de flesta platserna. Endast på Ytterby 4:173 och 4:174 förespråkas tydligt bygg-
nader av flerbostadskaraktär och med tanke på den begränsade byggnadsyta som är möjlig, 
och att annan verksamhet också skall inrymmas här, blir det inte många lägenheter. Att 
upplåtelseformen inte kan regleras i detaljplanen hindrar inte att en avsikt att möjliggöra 
hyreslägenheter tydliggörs. 

-Naturskyddsföreningen anser därför att en tydligare avsiktsförklaring om att etablera flerbo-
stadshus med hyresrätter bör göras i detaljplanen. 
 
Busshållplatser 
Denna samrådsomgång har skapats till följd av en återremittering med uppdrag att place-
ringen av busshållplatserna skulle behandlas och det är uppseendeväckande att kommunen 
trots detta inte lyckats att ens presentera tydliga alternativ och deras för- och nackdelar. 
Dock, eftersom det ena av Tyréns förslag inte är möjligt i och med att busslingan försvinner, 
återstår egentligen bara förslaget som innebär hållplats för buss mot Engarn på Resarövä-
gen, och buss mot Överby vid Överbyvägen. Eftersom alla servicefunktioner kommer att 
hamna vid Överbyvägen anser dock Naturskyddsföreningens att det vore smidigare och tra-
fiksäkrare att placera båda busshållplatserna på Överbyvägen, eventuellt inom det gångfarts-
område som vi också föreslår (se nedan). Lösningen kräver förmodligen att en del av angrän-
sande fastigheter tas i anspråk för vägområde inklusive busshållplatser, trottoarer och GC-
väg. 
-Naturskyddsföreningen förordar att busshållplatserna placeras på Överbyvägen. 
 
Trafik 
Det är en utmaning att ordna en trafiklösning vid korsningen Resarövägen/Överbyvägen på 
ett både trafiksäkert och effektivt sätt. En cirkulationsplats är en bra lösning för biltrafiken, 
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men eftersom området passeras av barn till fots och på cykel till och från skolan måste en sä-
ker lösning också för oskyddade trafikanter skapas. Oavsett var busshållplatserna placeras 
föreslår Naturskyddsföreningen att så kallat gångfartsområde (all trafik sker på de gåendes 
villkor) skapas på Överbyvägen. Busshållplatserna skulle eventuellt kunna placeras inom 
detta område. En sänkning av hastigheterna till gångfart är det effektivaste sättet att minska 
risken för olyckor, se till exempel Stigson H, Kullgren A. Fotgängares risk i trafiken – Karo-
linska Institutet, 2010. 
 
I samrådsredogörelsen från förra utställningssamrådet kommenteras vårt förslag om gång-
fartsområde med att ”förslaget med ett torg norr om kapellet har prövats i samband med för-
samrådet. Denna lösning förkastades då av flera fastighetsägare”. Det hade varit intressant 
att få höra dessa fastighetsägares argument och vilka alternativ som de anser vara bättre och 
säkrare. Har stadsbyggnadsförvaltningen säkerställt att dessa fastighetsägare representerar 
den allmänna meningen bland Resaröborna?  
Kommunen har ställt i utsikt att parkeringen öster om Resarövägen ska förses med separata 
in- och utfarter. Detta framgår dock inte tydligt av plankartan.  
-Naturskyddsföreningen anser att en slutgiltig utredning om bästa trafiklösning vid kors-
ningen och sista biten av Överbyvägen måste utföras och att därvid alternativ i linje med 
ovan prövas. Att parkeringen öster om Resarövägen ska ha separata in-och utfarter bör tyd-
liggöras på plankartan.  
 
Park och natur  
Området vid Resarö Mitt är redan idag förhållandevis hårt exploaterat med få gröna områ-
den och glest med träd, till skillnad från resten av öns företrädelsevis lummiga miljöer. I för-
slaget föreslås nu att den enda parken tas bort och många träd kommer att försvinna runt om 
i planområdet. Risken är stor att området kommer att få en kal och ogästvänlig karaktär, sär-
skilt som korsningen Resarövägen/ Överbyvägen kommer att omgärdas av tre parkeringsplat-
ser. Samtidigt är de få gröna plättarna som finns ofta dåligt utnyttjade på grund av att de är 
svåråtkomliga eller i sådant läge eller skick att de inte inbjuder till vistelse. Genom att ta 
vara på de (även små) gröna områden som finns eller kan skapas, och genom att plantera 
träd och buskage vid parkeringarna skulle området kunna få ett estetiskt lyft.  
I och med att en stor del av områdets västra del avsätts för bostadsbebyggelse kommer en hel 
del av det naturområde som idag används av skola och förskolorna att försvinna. Natur-
skyddsföreningen anser att en annan avvägning av behoven bör göras och att en större del 
behöver avsättas som Natur i den västra delen.  
-Naturskyddsföreningen föreslår därför att lämpliga områden för park och natur identifieras 
och markeras i detaljplanen. Befintliga större träd ska i möjligaste mån sparas och dessutom 
bör nya träd och buskage planteras för att göra miljön mer anpassad till Resarös lummiga 
karaktär. Området markerat som Natur i den västra delen bör göras större på bekostnad av 
yta och antal möjliga fastigheter i angränsande område med beteckningen B.  
 
Byggnadshöjd  
I plan- och bygglagen (PBL) 2 kap, 6 § anges att vid planläggning ”ska bebyggelse och bygg-
nadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hän-
syn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en 
god helhetsverkan” och ”ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, mil-
jömässiga och konstnärliga värden skyddas”. I Vaxholms stads översiktsplan, liksom i plan-
förslagets syfte förutsätts ”bibehållen bebyggelsekaraktär”.  
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Genom att tillåta en nockhöjd för intilliggande byggnad på 12 meter kommer denna att domi-
nera över kapellet och därigenom påverka stadsbilden på ett sätt som inte är förenligt med 
PBLs bestämmelser eller med intentionerna i översiktsplanen och detaljplanens syfte.  
-Naturskyddsföreningen anser således att tillåten byggnadshöjd på Ytterby 4:173 och 4:174 
ska begränsas på samma sätt som på Ytterby 4:596 till 9,5 meter.  
 
Dagvattenhantering  
Beskrivningen av dagvattenhanteringen i planbeskrivningen är motsägelsefull. På sidan 6 
konstateras att ”planen kommer att innebära en marginell ökning av föroreningar, men med-
ger dock inte sådan förändring av användning och utnyttjande att föroreningsgraden på det 
dagvatten som lämnar planområdet bedöms påverkas.” Hur kan en ökning av föroreningarna 
innebära att föroreningsgraden inte påverkas? I själva verket visar Tabell 4 och 5 i dagvat-
tenutredningen att effekten av planen blir att utsläppsmängden för samtliga listade förore-
ningar kommer att öka.  
 
Enligt PBL 4 kap 10 § bör dagvattenlösningar säkerställa att varken dagvattenflödet eller 
föroreningshalterna ökar i jämförelse med flödet respektive föroreningsmängderna innan ex-
ploateringen. Om planens genomförande medför att vattenförekomsternas biologiska, fysika-
liska eller hydromorfologiska kvalitetsfaktorer påverkas negativt är detta ett brott mot icke-
försämringskravet (EU-domstolen C-461/13). 
 
Dagvattnet hamnar slutligen i Överbyfjärden med ekologisk status ”måttlig” och i Kodjupet 
med ekologisk status ”otillfredställande”, vilket i själva verket alltså kräver åtgärder för att 
minska utsläppen av särskilt förorenande ämnen (SFÄ).  
Kommunen behöver troliggöra att de dagvattenåtgärder som kommer att genomföras också 
möjliggör att miljökvalitetsnormerna i recipienten uppnås, annars är det Länsstyrelsens roll 
att upphäva planen.  
Planförslaget anger att lokalt omhändertagande av dagvatten ska prioriteras. Problemet är 
att jordarterna inom planområdet (huvudsakligen berg och lera) inte möjliggör infiltration. 
Därför kommer åtgärderna att i princip begränsas till fördröjningseffekter. För att åstad-
komma den nödvändiga minskningen av föroreningar som når recipienten föreslår Natur-
skyddsföreningen anläggning av en eller flera dammar i anslutning till våtmarkerna. Genom 
att minska på exploateringsgraden inom området kommer dels mängden hårdgjord yta att 
minska och dels möjligheter till lokalt omhändertagande att öka.  
-Med bakgrund av detta anser Naturskyddsföreningen att utsläpp till recipienterna måste 
minskas genom anläggning av dammar, samt minskad exploateringsgrad.  
 
Resarö våtmark  
Resarö våtmark används redan idag som reningsanläggning för närliggande bostadsområden 
och är därför redan belastad. För att kunna bygga dagvattenhanteringen på reningsprocesser 
i våtmarken, skulle antingen våtmarksområdet behöva införlivas i planområdet eller detalj-
planebestämmelserna villkoras med att en överenskommelse med markägaren om dagvatten-
hantering i våtmarken uppnås.  
Om reningskapaciteten i Resarö våtmark byggs ut bör dispens från biotopskyddet sökas och 
ifall detta beviljas bör en biologisk kompensation tas fram genom att till exempel en bättre el-
ler likvärdig livsmiljö skapas (MÖD 10492-16). Anläggning av dammar enligt ovan kan dock 
ses som en förbättringsåtgärd om den görs på ett skonsamt sätt och de värdefullaste delarna 
av sumpskogen bevaras.  
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-Om Resarö våtmark ska fungera som reningsanläggning för dagvatten bör den antingen in-
förlivas i planområdet eller detaljplanebestämmelserna villkoras med en överenskommelse 
med markägaren om dagvattenhantering i våtmarken.  
 
Förorenad mark  
Den miljötekniska markundersökningen av Ytterby 4:173 visar att marksanering kommer att 
behövas för att uppnå kriterier för känslig markanvändning. Det kan dock antas att en full-
ständig kartläggning inte kunnat göras eftersom tomten fortfarande är bebyggd. En komplet-
terande utredning är därför nödvändig för att bland annat avgränsa vilket område som behö-
ver saneras.  
Enligt praxis ska markföroreningssituationen vara ordentligt utredd och vid behov åtgärdad 
innan planen antas. Om förekomst av markföroreningar inte är ordentligt utredd finns det 
risk att exploatören inte kan nyttja marken för bebyggelse i enlighet med detaljplanen och 
detta kan leda till skadeståndsansvar gentemot kommunen (Svea Hovrätt 7240-12 juni 2012). 
Därför bör det i detaljplanen klargöras vem som ansvarar för undersökning och hantering av 
markföroreningar.  
- Detaljplanen bör klargöra vem som ansvarar för undersökning och sanering av markförore-
ningar på Ytterby 4:173. 
 

Allmänna synpunkter 
Önskemål om bättre dialog i planärenden noteras. Planprocessen för att inhämta 
synpunkter i planärenden framgår av plan- och bygglagens 5 kap enligt ÄPBL 
(1987:10).  
 
Karta över översiktlig trafikstruktur på norra delen av Resarö är hämtad från 
programmet för norra Resarö, som godkändes år 2003. Det gäller även kartan på 
s 9 i planbeskrivningen vid utställningen. De vägar som framgår på kartan över 
trafikstruktur har hanterats i de detaljplaner som tagits fram för olika etapper en-
ligt programmet för norra Resarö, varav Resarö mitt är en av de två etapper som 
återstår att planlägga. För Resarö mitt ingår Överbyvägen och del av Resarövä-
gen i planområdet, vilka på kartan anges som huvudväg. I planförslaget för Re-
sarö mitt anges de som L-VÄG respektive H-VÄG som planbestämmelse på 
plankartan. 
 
Bebyggelseutveckling 
Upplåtelseform regleras inte i detaljplaner och därmed inte i planförslaget för 
Resarö mitt. I översiktsplan 2030 för Vaxholm( antagen december 2013) anges 
att Vaxholm ska erbjuda boende i varierande storlekar och upplåtelseformer på 
Vaxön, Rindö och Resarö. I planförslaget för Resarö mitt möjliggörs olika typer 
av bebyggelse som både småhus och mindre flerbostadshus. 
 
Busshållplatser 
När det gäller förslag om gångfartsområde så finns förslag till liknande  i för-
samrådshandlingen till detaljplan för Resarö mitt, från 2002. Synpunkter på detta 
förslag framgår av församrådsredogörelsen för inkomna synpunkter efter för-
samrådet, 2008-10-02. 
 
Angående placering av busshållplatser, se svar under yttrande U 6 från Resarö 
plangrupp. 
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Trafik 
I planbeskrivningen har efter den första utställningen kompletterats med uppgif-
ter om olika trafikutredningar som utförts under planprocessen under rubriken 
”Trafik”. Av utredningarna framgår att olika alternativ har prövats. Med dessa 
utredningar som underlag har den trafiklösning tagits fram som illustreras på 
plankartan och som framgår av illustrationen på s. 17 i planbeskrivningen.  
 
Angående parkering öster om Resarövägen, se svar under yttrande U 6 från 
Resarö plangrupp. 
 
Park och natur 
I planförslaget anges del av planområdet i väster som naturområde. Planområ-
det för Resarö mitt, söder om Överbyvägen och väster om Resarövägen omgär-
das av naturmark, som är oplanlagd. Naturområdet i planförslaget ingår i ett 
obebyggt skogsområde sydväst om skoltomten, där marken ägs av kommunen. I 
västra delen av Resarö finns även ett stort sammanhängande skogsbevuxet om-
råde, Killingen. Väster om planområdet ligger Resarö våtmark. 

 
Inom planområdet för Resarö mitt saknas större parkytor. En mindre grönyta  
finns mellan dagens bussvändslinga och Ytterbyvägen/ Ytterbystrandsvägen. 
Denna yta är ca 940 kvm, gräsbeklädd med ett par träd. Denna kommer att för-
svinna i sin ursprungliga utformning, då den kommer att bli en del av området 
för livsmedelsbutiken, området som betecknas med C, enligt planförslaget. Möj-
lighet kommer däremot att finnas för plantering vid föreslagen cirkulationsplats. 
Plankartan kompletteras med planbestämmelsen, n1, plantering ska finnas, ej 
parkering, utanför butiken vid korsningen. Detta får studeras närmare vid projek-
teringen av trafikplatsen. Möjlighet finns även att bibehålla grönytor vid gång- 
och cykelvägen liksom vid parkeringar i den centrala delen av Resarö mitt.  
 
Angående park och natur, se även svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp. 
 
Byggnadshöjd 
Angående bebyggelsekaraktär, se svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp. 
 
Angående byggnaders höjd se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.  
Dagvattenhantering och Resarö våtmark. 
 
För detaljplanen finns dagvattenutredning utförd av Sweco Environment AB, 
december 2013. I denna utredning anges en rad lösningar för dagvatten i form 
av LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), vilka ska minska flödena från 
tillkommande bebyggelse och reducera den i viss mån ökade föroreningsbelast-
ningen som annars når recipienterna Resarö våtmark, Överbyfjärden och Kodju-
pet.  
 
Enligt dagvattenutredningen rinner dagvattnet redan idag naturligt till Resarö 
våtmark från området som ligger nordväst om skolan. Utbyggnad inom plan-
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området förutsätter att dagvattnet tas om hand lokalt, på tomtmarken där det re-
nas och fördröjs genom olika typer av LOD-åtgärder. Utredningen visar att dag-
vattensituationen kan lösas utan att Resarö våtmark blir påverkat och att även 
föroreningshalterna kommer att ligga under rekommenderade riktlinjer.  
 
Den paragraf som anges i yttrandet, PBL 4 kap 10§, angående dagvattenlös-
ningar och ickeförsämringskravet saknas. Denna paragraf  4 kap 10§ i nya PBL 
(2010:900) anger att i en detaljplan får kommunen bestämma om vegetation och 
om markytans utformning och höjdläge medan den i äldre PBL (1987:10) hand-
lar om utställning av översiktsplaner. Detaljplanen för Resarö mitt handläggs en-
ligt ÄPBL. 
 
Förorenad mark 
Ansvar  för den miljötekniska markundersökningen av Ytterby 4:173 kom-
mer att förtydligas i planhandlingarna. Kompletterande utredning kommer att 
utföras av verksamhetsutövaren i enlighet med de rekommendationer som anges 
i den miljötekniska markundersökningen utförd av ÅF-Infrastructure AB, april 
2017.  

 
U 9. Vänsterpartiet: 
Dessa synpunkter grundar sig på ett starkt förankrat förslag från Resarö Plangrupp. 
 
Kommunens planarbete på Resarö sker i ett litet område i taget. Detta innebär att helhetsper-
spektivet på Resarö inte framhålls i de enskilda detaljplanerna. Vi hänvisar till våra syn-
punkter på Översiktsplanen, bl.a. vikten av ett sammanhängande grönområde på Killingen 
och att detta fortfarande är en förutsättning för alla mindre detaljplaner som efterhand tillå-
ter förtätning och bebyggelse på övrig markyta på Resarö. 
 
ARKITEKTONISKA  GREPP SAKNAS 
Utseendet på bebyggelsen runt Resarö Mitt får inte ha förortskaraktär. Vi saknar ett målmed-
vetet arkitektoniskt grepp, som styr upp den tillkommande bebyggelsen. Det intryck skolan, 
kapellet och i viss mån den nuvarande butiken ger, måste få vara det som anslår tonen för den 
nya bebyggelsen. Vi förordar: träfasader målade i faluröd slamfärg, förskjutningar  i höjd 
och sidled, träd och växter mellan husen och skärmad belysning på låg nivå. Gärna "gröna" 
tak. 
 
Putsade fasader ger förortskaraktär och bör inte finnas här. 
 
ALLTFÖR STORA HUS 
l samrådsredogörelsen skriver Stockhalms läns museum följande: Hela Resarö har ett kultur-
historiskt värde och omfattas av 3 kap PBL. Byggnaderna inom det berörda planområdet har 
uppförls under olika tider och med olika karaktär. Länsmuseet anser att det framförallt är 
småskaligheten som är viktig att ta fasta på i den kommande exploateringen. 
 
Småindustritomten, Ytterby 4:173, ersätts nu av en tomt markerad med BCDS, dvs. bostäder, 
centrum, vård och skola. Den ligger på 8- 9 meterskurvan och får byggas 12 meter till nock 
och får ha en bruttoarea på 1750 kvadratmeter- ett alldeles för stort hus som blir ca 500-600 
m2 på mark om man utnyttjar hela höjden. 
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Ytterby 4:174 som ligger närmare kapellet får enligt planförslaget bli lika högt (12 m) och ca 
dubbelt så stort (1100 m2) på mark som är lika med 40 °/o av tomtarean. Fastigheten är 
också markerad med BCDS dvs. med samma innehåll. Om byggnaden ska användas för skol-
ändamål (S) måste den bebyggda arean minskas avsevärt och ge plats för skolgård. Prick-
marken norr om mot Överbyvägen är inte lämpad som lekplats. Berghällen i södra hörnet av 
fastigheten 4:174 bör prickmarkeras. Utsikten från kapellets fönster behöver en skärm mot 
det stora huset tätt inpå. 
 
Kapellet, som är det vackraste huset i omgivningen kommer att domineras av dessa byggna-
der även om spiran och den översta spetsen av taket sticker upp över 12 m. 
 
Vi anser att båda husen ska sänkas och att 40 °/o av tomtarean ska minskas till 25 °/o. 
Fasadmaterial och färg ska anges enligt ovan. 
 
AFFÄREN 
Att affären får bli 9,5 m hög och 1000 kvm på mark är rimligt. Om den dessutom kan ges en 
permanent och vacker del för växter som är denna butiks specialitet, är det mycket lovvärt. 
Även denna byggnad måste inordnas i sammanhanget med färg och fasadmaterial. 
 
BUSSHÅLLPLATSERNA 
Angående busshållplatserna skriver Stockholms läns museum: 
Det ena förslaget innebär att hållplatserna placeras vid vägen, öster om kyrkan. Länsmuseet 
framhåller att kyrkan har haft, och fortsättningsvis bör ha, en central och synlig plats i en 
traditionell bebyggelsemiljö.  Placeras hållplatsen framför kyrkan får denna en sekundär 
framtoning, eftersom kyrkobyggnaden då blir mindre synlig bakom busskurer och annat som 
hör en hållplats till. Länsmuseet förordar förslaget där hållplatserna förläggs invid /CA-buti-
ken. 
 
l förslaget står att busshållplatsernas lägen ska utredas vidare, men utformningen av trafik-
lösningen påverkar hela förslaget. Placeringen bör därför beslutas om samtidigt som planför-
slaget Resarö Mitt antas. Hur ska vi annars kunna påverka och ha synpunkter på besluts-
förslaget? Busshållplatsernas lägen har ju varit en av de stora stötestenarna. 
Vi har tidigare framhållit det oönskade i att lägga busshållplatsen längs Resarövägen och att 
så många måste korsa Överbyvägen eller Ytterbyvägen för att komma dit. 
Särskilt problematiskt blir det i morgonrusningen när många lämnar sina barn till 
skolan på i stort sett samma plats. 
 
BOSTADSOMRÅDET NORDVÄST OM SKOLAN 
Det har tillkommit en bokstav p på bostadsområdet nordväst om skolan. Det betyder att 
husen får byggas ihop i tomtgräns. l förslaget skriver man "Bestämmelserna möjliggör 
sammanbyggda hus som parhus" Det framgår inte tydligt om det betyder "såsom parhus" 
eller "som t.ex. parhus" eller kedjehus i långa längor. Planen tillåter 30 fastigheter. Det 
vore bättre med 5 - 6 något större hus som skulle kunna rymma 4 - 5 bostäder för att för-
söka få tillbaka öppen mark och växtlighet mellan husen. 

 
INFART OCH PARKERING 
Kanske kan tillfarten trots allt bli hyfsad om det förslag som MarkTema AB ritat, blir ge-
nomfört. Här finns träd planterat både på mittremsan på Resarövägen, på rondellen och 
vid ICAs parkering rakt fram. (Om nu inte busshållplatsen blir där?) Stora träd med kro-
nan ovanför siktlinjen måste planteras så att inte sikten blir skymd för bilar som svänger 
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vänster från parkeringen vid Resarövägen. Denna parkering är förstorad och det är bra. 
Vi vill föreslå en parkeringsfri liten rondell närmast gångtunneln där man kan stanna till 
och släppa av barn för att minimera kombinationen av stressade bilister i backande bilar 
och barn som har bråttom till skolan. 
Kommunen skriver i ett av svaren till samrådsredogörelsen att separat ut- och infart 
möjliggörs i planförslaget för parkeringen mittemot Resarö skola. Idén låter bra men 
om vi tolkar kartan rätt syns inte detta. 
 

Angående planering av Resarö, se svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp. 
 
Angående utformning av bebyggelsen, se svar under yttrande U 6 från Re-
sarö plangrupp.  
 
Belysning längs Överbyvägen kommer att studeras i samband med projekte-
ringen av fortsättningen på gång- och cykelvägen längs Överbyvägen. Ansvar 
för belysningen längs Överbyvägen har kommunen, som är huvudman för all-
män plats i detaljplanen för Resarö mitt. I övrigt på Resarö råder enskilt huvud-
mannaskap för vägarna, för vilka Resarö vägförening är huvudman. Belysning 
på kvartersmark för bostäder, centrumverksamhet mm regleras inte genom de-
taljplanen. Utformning av belysning studeras i samband med projektering av be-
byggelsen.  
 
Angående storlek på bebyggelsen, se även svar under yttrande U 6 från Re-
sarö plangrupp. 
 
Planförslaget kompletteras med planbestämmelser för utformning av tak för 
affären. För ny bebyggelse inom planområdet anges trä som fasadmaterial. 
 
Angående affären, se även under yttrande U 6 från Resarö plangrupp. 
 
Busshållplatsen vid Resarövägen illustreras på plankartan. Kapellet ligger  
högre än busshållplatsen vid Resarövägen. Kyrkobyggnaden bedöms synas 
även om busskur uppförs. Placering av busskuren studeras närmare i samband 
med projekteringen av korsningen.  
 
Angående busshållplatserna, se även svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp.  
 
Angående nya bostadsbebyggelsen nordväst om Resarö skola, se svar under 
yttrande U 6 från Resarö plangrupp. 
 
I det förslag till trafiklösning som finns för Resarö mitt föreslås en avlämnings-
zon efter busshållplatsen, närmare gångtunneln. Här kan man stanna till och 
släppa av barn som är på väg till skolan. Det redovisas på den illustration som 
finns för denna trafiklösning under rubriken ”Trafik” i planbeskrivningen vid 
den andra utställningen. Ytterligare cirkulationsplats utöver rondellen i kors-
ningen Överbyvägen/ Resarövägen/ Ytterbyvägen bedöms inte vara lämplig. Yt-
terligare en rondell skulle stoppa upp trafiken. Minirondeller kan heller inte an-
vändas när det finns bussar som trafikerar här. Avlämningszonen är dessutom 
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tänkt för att enbart stanna till och sedan åka vidare i samma riktning. Om man 
behöver vända och åka tillbaka kan parkeringsplatsen mittemot skolan använ-
das.  
 
Angående infart och parkering, se även svar under yttrande U 6 från Resarö 
plangrupp. 
 
Se även stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27. 
  

U 10. Miljöpartiet de gröna: 
 
Trafiksäkerhet 
Miljöpartiet de gröna i Vaxholm är mycket positiva till att detaljplanen för Resarö mitt möj-
liggör planen för en fortsatt gång- och cykelväg utmed Överbyvägen. Detta är sedan länge 
efterlängtat av Resaröborna och särskilt skolbarnen boende på Överby får äntligen möjlig-
heten att cykla säkert till och från skolan. Att det blir fler kollektivtrafiknära cykel- och bil-
parkeringar ser vi också som en kvalitetshöjande åtgärd för pendlande Resaröbor. 

Vi är också positiva till en rondell-lösning i stället för T-korsningen, eftersom den är tänkt att 
ge ett lugnare trafikflöde kring de viktiga promenadstråken som förskolorna, skolan och livs-
medelsbutiken ger upphov till.  

Vi anser dock inte att det är lämpligt att lägga avlämningsrampen för skolbarnen i anslutning 
till en busshållplats intill skolan. Ett rejält säkerhetsavstånd krävs för att undvika trafikfara 
och allmänt trafikkaos under morgonrusningen. Vi hoppas denna del i planen kommer få en 
lika omsorgsfull prövning som övriga busshållplatser i samråd med trafiksäkerhetsexperter 
från Trafikverket och SL.  

Vi anser inte heller att avsmalningar på Överbyvägen gynnar trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter utan snarare ökar stresskörningar förbi dessa stråk när både bussar och personbi-
lar ska samsas om vägutrymmet i rusningstid. Avsmalningen som finns idag i närheten av för-
skolan blir obsolet då förskoleverksamheten flyttar till Storäng. 
 
 
Bebyggelse 
I den fördjupade översiktsplanen för Resarö, antagen 1993, anges att ”…en god boendemiljö 
ska skapas med bibehållande av ursprunglig bebyggelsemiljö och känsla av skärgårdsö.” 
Den anger vidare att tomtstorlek mindre än 1500 kvm endast i undantagsfall ska tillåtas och 
att sammanhängande grönområden ska behållas orörda. Planförslaget sägs överensstämma 
med översiktsplanen från 1993, vilket vi med hänvisning till ovanstående citat och referat 
ställer oss frågande till. Vi är inte emot förtätning i redan bebyggda områden och möjlighet 
till varierad bebyggelse, vilket även inbegriper mindre hyresrättsfastigheter, men ställer oss 
frågande till hur detaljplaneförslaget kan anses behålla ursprunglig bebyggelsemiljö och 
känsla av skärgårdsö och samtidigt rymma hela 30 fastigheter på tomten närmast skolan. MP 
förordar en halvering från 30 till 15 fastigheter på denna tomt.  

Skolan har vuxit kraftigt under de senaste tio–tjugo åren då elevantalet mer än fördubblats.  
Det behöver finnas utrymme för utökad skolverksamhet och följaktligen utökad skolgårds-
miljö inför framtida tillväxt och inflyttning till Resarö.  

Vi ser stora fördelar för livsmedelsbutiken som med den nya detaljplanen får möjlighet att 
bygga om och till den befintliga butiken och därmed ge utökad service till de boende på ön. 
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Byggnadshöjd 
Fastigheterna 4:173 och 4:174 medger en byggnadshöjd om 12 m. Vi har förståelse för att 
avtal har ingåtts med ägaren av fastigheten 4:173 och att tomthöjden är en del i detta, men 
anser att fastigheten 4:174 ligger i för nära anslutning till kapellet som är ett kyrkligt kultur-
minne för att denna byggnadshöjd ska vara rimlig. Vi anser därför att höjden ska sänkas till 
9,5 meter som är den byggnadshöjd som tillåts på övriga intilliggande fastigheter. I planför-
slaget anges dessutom att tvåvåningshus med en höjd på 9,5 meter är lämpliga för området 
(sid.11). Detta bör gälla även för fastigheten 4:174. 

  
Trafiksäkerhet 
I det förslag till trafiklösning som finns för Resarö mitt föreslås en avlämnings-
zon efter busshållplatsen, närmare gångtunneln. Här kan man stanna till och 
släppa av barn som är på väg till skolan. Diskussioner har här förts med Trafik-
förvaltningen om denna lösning. Busshållplatsen och avlämningsfickan har i 
planförslaget skilts åt genom ett  s k ”öra”. Lösningen kommer att studeras när-
mare vid projekteringen av trafiklösningen för korsningen Överbyvägen/ Resa-
rövägen / Ytterbyvägen.  
 
 Avsmalningar av vägar som t ex vid förskolor regleras inte i samband med de-
taljplaner. Dessa regleras inom ramen för lokala trafikföreskrifter, LTF, för Vax-
holm.  
 
Bebyggelse 
Angående nya bostadsbebyggelsen nordväst om Resarö skola, se svar under 
yttrande U 6 från Resarö plangrupp. 
 
Angående bebyggelsekaraktär, se svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp. 
 
Angående skärgårdskaraktär, se svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp. 
 
Angående utrymme för Resarö skola, se svar under yttrande U 6 från Resarö 
plangrupp. 
 

      Byggnadshöjd 
Angående byggnaders höjd, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp. 
 

U 11. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd: 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar efter granskning ur 
miljö- och hälsoskyddssynpunkt att tillstyrka detaljplan Dp382.  
Nämnden beslutar att godkänna kontorets tjänsteutlåtande som ett underlag 
för det fortsatta planarbetet. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende med för området bibehållen be-
byggelsekaraktär samt att reglera byggrätter och möjlighet till ny bostadsbebyggelse. Om-
rådet ska i framtiden kunna användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verk-
samheter. 
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Kontoret förespråkar att man minskar mängden dagvatten vid planläggning och nybyggnat-
ion genom att minimera andelen hårdgjorda ytor. 
 
Kontoret anser det viktigt att utreda trafikbullersituationen samt de störningar som upp-
kommer när bostäder och skolverksamheter placeras nära varandra. 
 
Kontoret anser att markens innehåll av föroreningar på fastigheten Ytterby 4:173 ska 
ligga under Naturvårdsverkets riktvärden för ”känslig markanvändning” KM. 
I det fortsatta planarbetet vill SRMH att man utreder vilka olika alternativa energisystem 
med låg inverkan på miljön som är möjliga inom området. 
 
Kontorets (SRMH:s) synpunkter 
Kontoret har under arbetet med programförslaget framfört synpunkter på dagvattenhantering, 
buller och radon. Synpunkterna har till stor del beaktats i programmet. Kontoret har dock föl-
jande ytterligare synpunkter: 
 
Dagvatten 
Enligt 9 kap 2§ miljöbalken definieras dagvatten från bl.a. parkeringsytor som 
avloppsvatten. Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att 
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Kontoret förespråkar att man 
minskar uppkomsten av dagvatten vid planläggning och nybyggnation genom att minimera 
andelen hårdgjord yta t.ex. genom att använda genomsläppliga material på parkeringsytor 
och gröna (vegetationsbeklädda) tak. Det dagvatten som uppkommer bör omhändertas lo-
kalt med infiltration eller renas och fördröjas i befintliga våtmarker innan det når recipient. 
 
Buller  
Kontoret anser att bostädernas utformning är en viktig del i det fortsatta planarbetet. Kon-
toret anser det vidare viktigt att utreda trafikbullersituationen i området så att riktvärdena i 
förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids vid bostäder.  
I planområdet planeras bostäder och skolverksamheter nära till varandra vilket kan innebära 
störningar som t ex buller för de boende. Störningar kan uppkomma från varutransporter, 
skolgårdar och fläktar mm. Det är viktigt att beakta detta i planarbetet.  
 
Markföroreningar  
Markens innehåll av föroreningar på fastigheten Ytterby 4:173 ska ligga under Naturvårds-
verkets riktvärden för ”känslig markanvändning” KM.  
 
Radon  
Enligt planen ska nya byggnader som uppförs klara gällande gränsvärden för radon.  
 
Energiförsörjning  
I det fortsatta planarbetet bör man utreda vilka olika alternativa energisystem med låg inver-
kan på miljön som är möjliga inom området.  
 
       Dagvatten 

För detaljplanen finns dagvattenutredning utförd av Sweco Environment AB, 
december 2013. I denna utredning anges att det har föreslagits en rad lösningar 
för dagvatten i form av LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), vilka ska 
minska flödena från tillkommande bebyggelse och reducera den i viss mån 
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ökade föroreningsbelastningen som annars når recipienterna Resarö våtmark, 
Överbyfjärden och Kodjupet.  
 
Buller                                                                                                                 
Förordning för trafikbuller(2015:216) utomhus vid bostadsbyggnader ska till-
lämpas på mål och ärenden som påbörjats från och med 2 januari 2015, då plan-
uppdrag för detaljplanen för Resarö mitt gavs tidigare tillämpas inte förord-
ningen i detta ärende.  
 
Markföroreningar 
Enligt planbeskrivningen kan markföroreningar finnas på fastigheten Ytterby 
4:173. Översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts av ÅF Infra-
structure AB, april 2017. I samband med ändrad användning av fastigheten Yt-
terby 4:173 ifrån småindustri ska exploatören uppfylla rekommendationerna i 
rapporten för ”Översiktlig miljöteknisk markundersökning för Ytterby 4:173”, 
april 2017, för att uppfylla minimikravet känslig markanvändning och förore-
ningshalter ska understiga Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning. Undersökning och sanering av markföroreningar ska ske i 
samråd med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsmyndighet.   
 
Radon 
Nya bostäder ska uppfylla gällande riktvärden för radon.  
 
Energiförsörjning 
I förslaget till detaljplan anges i planbeskrivningen under rubriken ”Uppvärm-
ning” att miljövänliga lösningar bör väljas för uppvärmning av nya bostäder.  

U 12. Företagarna i Vaxholm:  
Företagarna Vaxholm tackar för remissförfrågan och tittar som alltid på planfrågor med ett 
särskilt öga på näringsliv och arbetsplatser. Vårt remissvar är av mer generell natur än ett 
specifikt svar på de nu aktuella detaljplanerna för Resarö Mitt. Vår spontana oro är som i 
många planärenden att verksamheter/verksamhetsytor trängs undan till förmån för bostä-
der. 
 
Företagarna Vaxholms vision är ett levande samhälle för alla som bor och verkar här liksom 
för de som besöker oss. Året runt. Vi tror inte på Vaxholm som en sovstad där invånare måste 
pendla ut och arbeta någon annanstans. I de samtal som vi initierar med de politiska parti-
erna i Vaxholm tycks vi överlag vara eniga i den visionen. Av många skäl är ”pendlarföror-
ten” inte långsiktigt hållbar. Trafiken tätnar, bilköerna växer, transporttiderna ökar på friti-
dens och livskvaliténs bekostnad, miljön tar stryk på grund av utsläpp och den miljöpåverkan 
som en stor transportapparat kräver (naturresurser, vägar, parkeringar osv). En stad som 
dagtid endast befolkas av skolbarn och pensionärer är inte en komplett stad. Möjligheterna 
måste finnas att försörja sig utifrån en lokal bas för de som vill.  
 
Plan- och bygglagen, PBL, är styrande för kommunen i planprocesser. Miljölagstiftningen 
ställer likaså krav, precis som lagar om barn, förskola och skola, omsorg om äldre och män-
niskor med olika behov. Lokalt kan en kommun också besluta om t ex parkeringsnormer (an-
tal p-platser per nyproducerad lägenhet). Men vad och vem säkerställer att det finns arbets-
platser här? Att förutsättningar finns och ges till ett friskt, utvecklingsbart näringsliv som 
skapar nödvändig service i så många branscher, åt så många invånare och andra företag? 
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Hur tillgodoses inriktning och mål i den av kommunfullmäktige beslutade Näringslivsstra-
tegin? Är Näringslivsberedningen och näringslivsansvarig i förvaltningen remissinstanser i 
planfrågor? 
 
Resarö Mitt är ett nav för service, kommunikationer, skola, kapell osv. Hur tänker staden 
kring att värna arbetsplatser och verksamhetslokaler, med möjligheter till alternativ lokali-
sering för företag om det behövs? Eller behövs det inte på Resarö? Om inte, i så fall var? Fö-
retag som t ex Propellertjänst AB behöver få fortsätta att verka, där inte bostäder planeras 
med åtföljande restriktioner för störningar som t ex transporter. Vilka möjligheter har ICA 
Resarö att utveckla butiken och intilliggande restauranglokal om de vill? Det är viktigt att 
komma ihåg att företag genererar och föder fler företag. Detta är strategiska utvecklingsfrå-
gor som måste drivas proaktivt.  
 
Avslutningsvis vill vi understryka att våra ståndpunkter inte är ”företag mot boende”, det är 
företag FÖR boendemiljön.+ Idag är det omodernt att bygga ohållbara samhällen.   
 

Syftet med detaljplanen beskrivs på följande sätt i planbeskrivningen vid den 
andra utställningen: ”Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende 
med bibehållen bebyggelsekaraktär och att reglera byggrätter och möjlighet till 
ny bostadsbebyggelse att området i framtiden ska kunna användas för bostäder, 
skola, handel, service och liknande verksamheter. Planen medger viss tillbygg-
nad till befintlig dagligvarubutik och en större yta för parkering till butiken.” Så 
ett av huvudsyftena är att ge butiken bättre möjligheter för sin verksamhet både 
genom tillbyggnad/utökning av byggnadsyta och genom att bättre kunna rymma 
parkering och transporter i anslutning till butiken.  

I övrigt finns i detaljplanen möjlighet till verksamheter i de fastigheter som är 
belägna närmast den föreslagna cirkulationsplatsen. Det ger möjlighet till lokali-
sering av verksamheter, både när detaljplanen ska byggas ut, men även ge möj-
ligheter i framtiden för sådana verksamheter även om de inte kommer till direkt. 
Självklart ska det finnas utrymme för verksamheter även på Resarö och det na-
turliga läget för t ex handel och annan service är Resarö mitt.  

Vad gäller Propellertjänst har förhandlingar skett under lång tid, då även ersätt-
ningsytor diskuterats. I detta fall blev resultatet en omvandling, utan någon er-
sättningstomt. 

Näringslivsberedningen och näringslivs ansvarig kommer framöver att vara re-
missinstans i planärenden i samband med att olika verksamheter föreslås i pla-
nen. 

 
U 13. Roslagsvatten AB: 
Planbeskrivning 
• S. 17 Teknisk försörjning, Vatten och spillvatten. Det står att området ingår i kommu-

nens verksamhetsområde. Korrekt är att delar av området ingår i kommunens verksam-
hetsområde. 

• S. 17 Teknisk försörjning, Vatten och spillvatten. Det står att där [allmänna] ledningar 
är förlagda till tomtmark säkras området med u. Det finns dock inget u-område inom 
den tänkta exploateringen. Det bör förtydligas att eftersom det saknas u-område inom 
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exploateringsområdet kan de blivande fastigheterna inte självklart försörjas med all-
mänt VA, då Lantmäteriet inte tillåter ledningsrätt utan u-område, utan att det kan 
komma att bli nödvändigt för de blivande fastigheterna inom exploateringsområdet att 
bilda en gemensamhetsanläggning för VA. 

• S. 17 Teknisk försörjning, Vatten och spillvatten. Av planen framgår att konventionellt 
brandpostsystem ska utföras. Brandposter finns idag med något längre avstånd än vad 
som konventionellt system innebär. 
 

Genomförandebeskrivning 

• S.1 Genomförandetid. Fråga: räknar man med att även exploateringen/markanvis-
ningen ska vara genomförd inom 5 år? 

• S. 4 Gemensamhetsanläggningar, tredje stycket. Här framgår att det ska vara möjligt 
att bilda gemensamhetsanläggning även för ledningar, men i plankartan anges ’g’ end-
ast som tillgängligt för gemensamhetsanläggning för väg. Plankartan bör harmoniseras 
med genomförandebeskrivningen. 

• S. 7. Ekonomiska frågor.  Förslag på tillägg: För tillkommande bostäder, 
      t ex ”Attefallshus”, eller andra förändringar som enligt VA‐taxan genererar anlägg    
     ningsavgift tillkommer avgift enligt gällande VA‐taxa. Frågor om VA‐ avgifter hanteras  
     och besvaras av Vaxholmsvatten AB. 

 
 Plankarta  

 I genomförandebeskrivningen, s.4 , tredje stycket, framgår att det ska vara möjligt att 
bilda gemensamhetsanläggning även för ledningar, men i plankartan anges ’g’ endast 
som tillgängligt för gemensamhetsanläggning för väg. Plankartan bör harmoniseras 
med genomförandebeskrivningen.  

 
 Området (utanför planen) från Ytterby 4:951 och vidare mot Ytterby 4:705 är inte de-

taljplanerat men man lägger in ett E-område för befintlig pumpstation i samband med 
den här planen. Kommer området att detaljplaneras senare eller kan även ett u-om-
råde för befintliga ledningar, se kartutsnitt nedan, läggas till befintlig plan?  

 
 Plankartan kan lämpligen kompletteras med planbestämmelse om fördröjning av dag-

vatten under rubrik Byggnadsteknik, alltså inte bara ”så långt möjligt infiltreras”. Se 
rubrik om dagvatten i genomförandebeskrivning s. 8 och se även exempel på bestäm-
melse i detaljplan för Norrberget (b1). 

 
AVFALL 
Planbeskrivning 

 s. 16-17 Enligt planen sker transporter till skolan i dagsläget över skolgården. Det 
samma gäller transporter för avfallshämtning. En ny lösning föreslås, där Roslagsvat-
ten vill försäkra sig om att körning över skolgård inte kommer behöva ske. När ny lös-
ning finns planerad för behöver Roslagsvatten få denna på remiss för utlåtande om 
möjlighet till hämtning. 

 
 s. 20 Avfall. Gällande avfallshantering för verksamheter och förskola/skola, även för 

tätare villabebyggelse, där större mängder hushållsavfall uppstår förordar Roslags-
vatten krantömda behållare framför konventionella avfallskärl. Krantömda behållare 
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kan både vara markplacerade och nedgrävda. Så kallade en- och tvåkrokssystem god-
tas. Roslagsvatten behöver i senare skede få placeringar av krantömda behållare på 
remiss för utlåtande om möjlighet till hämtning. 
I dagsläget finns ingen återvinningsstation intill livsmedelsbutiken ICA Resarö. Var är 
det planerat att ÅVS ska förläggas? Kontakt bör tas med FTI AB. 

 
Genomförandebeskrivning 
 
Inga kommentarer. 
 
Plankarta 1 

 I området markerat med B, intill Naturområdet, i västra delen av kartan, är ny väg 
med vändplan inritad. Om avfallshämtning kommer att ske längs med denna väg bör 
vägen vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer samt 
vara tillräckligt bärig (minst BK2-klassad). För att sopbilen ska kunna vända krävs 
en vändplan med minsta radie om 9 meter med hindersfri remsa på ytterligare 1,5 
runt om. 

 
   När det finns närmare planer för exploatering av området behöver Roslagsvatten få 

information om detta på remiss för utlåtande om möjlighet till hämtning. 
 

 Planbeskrivning 
 I planbeskrivningen justeras uppgifterna om verksamhetsområde att del av 

planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 
 
 Inom det nya bostadsområdet nordväst om skolan avses gemensamhetsan-

läggning kunna bildas för vatten och spillvatten samt vägar. Lydelsen för 
planbestämmelsen för gemensamhetsanläggning, g, ändras så att möjlighet 
finns till  bildande av gemensamhetsanläggning för olika ändamål. 

 
 Konventionellt system för brandvattenförsörjning avses utföras inom plan-

området med hänsyn till de verksamheter som planeras som förskolor.  
 

  Genomförandebeskrivning  
   Markanvisningen avses kunna ske när detaljplanen för Resarö mitt har vunnit 

laga kraft. 
 
   Genomförandebeskrivningen kompletteras enligt önskemål angående till-

kommande bostäder för bl a Attefallshus. 
 
 Plankarta 
   I planförslaget för Resarö mitt redovisas pumpstation för spillvatten på fastig-

heten Överby 29:79, där en befintlig pumpstation finns idag. Området  vid 
Västerskogsvägen omfattas inte av aktuell detaljplan. Den del av norra Resarö 
som ligger vid Västerskogsvägen ingår i planområdet för Resarö samhälle, Dp 
392. Planarbetet är påbörjat men inga beslut finns tagna för det fortsatta plan-
arbetet. Behov av u-områden för ledningar vid Västerskogsvägen kommer 
att studeras i denna detaljplan. 
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 Planbestämmelse för g, gemensamhetsanläggning på plankartan ändras till 

enbart gemensamhetsanläggning så att även ledningar möjliggörs förutom väg.  
 
 Planbestämmelsen för dagvatten under rubriken ”Byggnadsteknik” kom-

pletteras så att förutom infiltration även fördröjning ska ske inom varje fastig-
het. 

 
 Avfall 
 För Resarö skola planeras transporter och sophämtning ske via väg norr 

om skolan med infart från Överbyvägen. Nuvarande väg för transporter över 
skolgården tas bort. 

 
 Information om krantömda behållare noteras. Angående återvinningsstation 

har FTI AB inte lämnat några synpunkter på planförslaget.  
 
 Vägen inom området med nya bostäder, B, nordväst om Resarö skola är il-

lustrerad på plankartan. Vid närmare projektering av vägen avses bredden på 
vägen och vändplanen anordnas för trafik för bl a sopbil och transporter till 
skolan. 

 
 När närmare planer finns för exploatering av området med nya bostäder 

kommer Roslagsvatten AB att få information om detta. Remiss till Roslagsvat-
ten AB för utlåtande om möjlighet till hämtning av avfall sker vid bygglovs-
prövningen.  

 
 

U 14. Telia Sverige Net Fastigheter AB, TSNFAB: 
Med anledning av det samrådsunderlag som översänts vad gäller ny utställning angående 
förslag till detaljplan för Ytterby 4:686 med flera i Vaxholm har Telia Sverige Net Fastig-
heter AB (TSNFAB) följande att erinra. 

 
TSNFAB innehar en telestationsbyggnad på fastigheten Ytterby 4:597 . 

 
TSNFAB hemställer att ett E-område för användning Tekniska anläggningar eller Telestat-
ion läggs i plankartan som sammanfaller med anläggningen samt att det i planbeskriv-
ningen anges att en telestation finns och kommer att kvarstå. 
Vid nybyggnation runt fastigheten krävs ett avstånd på minst 10 m från anläggningen. 

 
TSNFAB förutsätter vidare att inga förändringar företas som påverkar TSNFAB:s anlägg-
ning och utrustning. Om förändringar företas ska kommunen eller exploatören ha klargjort 
vem som står kostnaderna samt att dessa säkras upp via avtalsförbindelse. Telestations-
byggnaden  inrymmer känslig teknisk  utrustning. 
 
Av vikt är också de ledningar/kabelstråk som finns i området. Kablage och ledningar ägs 
av Skanova AB vilka också måste ges tillfälle att uttala sig i ärendet. 
 

På plankartan anges E, teknisk anläggning för det område där telestationen ligger. 
Detta framgår även av planbeskrivningen på s. 19 vid den andra utställningen. 
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Remiss har skickats till Skanova vid den nya utställningen av planförslaget för Re-
sarö mitt. Något svar har inte inkommit. Skanova har dock svarat vid den tidigare 
utställningen av detaljplanen som ägde rum våren 2014. Någon förändring av plan-
förslaget bedöms därefter inte ha skett som påverkar Skanovas ledningar. 
 
 
 

Synpunkter från föreningar, fastighetsägare, boende och övriga 
 

U 15. Fastighetsägare till Ytterby 4:503:  
Den föreslagna planen medger för storskalig bebyggelse. Bibehåll istället den småskaliga Re-
sarökaraktären. Planlägg för småhus snarare än flerbostadshus. 

    
Småskalig bebyggelsekaraktär är ett begrepp som det kan råda delade uppfatt-
ningar om. I planen anges begränsningar för nockhöjd och byggnadsareor samt 
planbestämmelser för utformning av byggnader som avses kunna leda till ut-
formning av en bebyggelse som kan anses som småskalig. I planen anges även 
bestämmelser för fasadmaterial och takutformning som grundas på utform-
ningen av den befintliga bebyggelsen på Resarö. Bebyggelsen bedöms på detta 
vis även ges en skärgårdskaraktär.  
 
Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyg-
gelse. I syftet med detaljplanen anges även att området i framtiden ska kunna 
användas för skola, handel, service och liknande verksamheter förutom för bo-
städer samt att möjlighet ges till ny bostadsbebyggelse. Inom det område som 
föreslås för ny bostadsbebyggelse nordväst om Resarö skola, området som be-
tecknas på plankartan med B, bostäder, ges möjlighet att uppföra småhus i form 
av t ex parhus, radhus eller kedjehus men även mindre flerfamiljshus.  
 
Angående bebyggelsekaraktär, se svar under yttrande U 6  från Resarö plan-
grupp.  

 
U 16. Fastighetsägare till Ytterby 4:720: 
Resarö får gärna utvecklas och bebyggas enligt mig men mitt önskemål är att bykänslan är 
kvar och att det inte byggs höga hus och att de hus som byggs håller bykänslan karaktär med 
låga hus som har träpanel, eller byggs i charmig lantlig stil, inte höghus som är 12 m långa 
enligt förslag. Låga parhus möjligen med 2 plan.  
 
Jag motsätter mig också planering av en förskola för plats 100 barn ! Det är möjligen ekono-
miskt att bygga en stor förskola men det är inte gynnsamt för små barn som utvecklas bäst 
och mår bättre i en miljö där de inte skall interagera med så många personer. 100 barn + 
personal är en för stor förskola. Det är då bättre att bygga två eller tre mindre förskolor med 
plats för 40- max 50 barn på varje. Förslag är en ny förskola på planerad plats vid Storäng 
och en där nuvarande Ytterby förskola är belägen är ett nytt förslag från mig. En tredje på 
Överby/ eller vid paviljongen.  
  

Höjden på byggnader inom planområdet föreslås vara 9,5 m som högsta nock-
höjd inom alla fastigheter. Möjlighet finns att bygga lägre hus, då högsta nock-
höjd anges. Någon längd på byggnader anges inte i planförslaget. Angående 
byggnaders höjd, se även svar under yttrande U 19. 
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I planförslaget för Resarö mitt anges att bebyggelse ska utformas med träfasa-
der. 
 
Angående karaktär på bebyggelsen, se svar under yttrande U 6 från Resarö 
plangrupp. 
 
I planförslaget för Resarö mitt ges möjlighet till olika markanvändningar som 
BCDS, bostäder, centrum, vård- och skolverksamhet. Med skolverksamhet me-
nas även förskola. Möjlighet till skola, förskola mm anges för tre fastigheter sö-
der om Överbyvägen förutom på skoltomten. Någon storlek på förskola i form 
av antal avdelningar anges inte i planförslaget.   
 
Förslag till placering av förskolor noteras. I planförslaget för Resarö mitt han-
teras de förslag till åtgärder som ryms inom planområdet för Resarö mitt.  

   
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 6 från Resarö 
plangrupp.  
 

U 17. Fastighetsägare till Ytterby 4:411: 
Överbyvägen 
Enligt Ert brev daterat 2017-11-15 bedöms detaljplanen inte medföra betydande miljöpåver-
kan. Detta kan inte sägas om förhållandena på vår fastighet Ytterby 4:411 och Vaxholms 
kommuns fastigheter Ytterby 4:601 och 4:564. 

 
Under de senaste åren har vi sett följderna av de åtgärder som gjorts av kommunen i sam-
band med utbyggnaden av Resarö mitt. Alltsedan skolan byggdes på dess nuvarande plats har 
dagvattnet från skolområdet  i hög grad letts från skolområdet ner mot Överbyvägen (ett stort 
rör mynnar ut vid Överbyvägen vid fastigheten Ytterby 4:701) och sedan dess blev det ofta  
översvämningar och ökat vattenflöde in på vår tomt. Vid byggandet av cykelbanan fördes 
dessutom allt regnvatten från norra sidan av Överbyvägen över till den södra sidan. Dikena 
försvann. Att diket på den norra sidan inte behövdes kan man ju förstå eftersom allt vatten 
fördes över till den södra sidan men där behövs ju verkligen ett dike som kan samla upp vatt-
net. Avrinningen mot Resarö våtmark är ju obefintlig då inget dike finns. Nu samlas allt vat-
ten på fastigheterna söder om Överbyvägen. 

 
Trots att vi påvisat dessa problem tidigare, bl.a. när vi lämnade synpunkter på detaljplanen i 
våra brev 2009-08-04 och 2014-03-25 till Stadsdelsförvaltningen, har ingenting åtgärdats. 
Nu är situationen värre än någonsin. Vår fastighet är helt översvämmad. Utefter fastighet-
erna Ytterby 4:172 och 4:701 finns ett dike men vid tomtgränsen till vår fastighet har det dike 
som fanns innan cykelbanan anlades inte återställts. l november i år förbättrades diket utefter 
ovannämnda fastigheter men till råga på allt gjordes en ränna in till mitten av vår tomt i stäl-
let för att fortsätta att gräva ett dike längs med Överbyvägen. 

 
Som det ser ut nu kan man tro att Resarö våtmark börjar på vår fastighet och inte efter Yt-
terby 4:594.  Avrinningen från Resarö våtmark fungerar överhuvudtaget inte mot Överby som 
var tänkt och avrinningen mot Ytterby och Kodjupet fungerar ej heller utan vattnet förblir 
stillastående. Man har tillfört ökade flöden utan att se till att avrinningen fungerar. Allt detta 
stillastående vatten är dessutom ett eldorado för mygg. Bara vi inte får samma problem som 
vid Dalälven. 
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l detaljplanen talas det om att Resarö våtmark kan klara de ökade vattenflödena från den pla-
nerade bebyggelsen med radhus och flerbostadshus söder om vår tomt. Så länge inget görs åt 
dikena och avrinningen från Resarö våtmark, kommer det att bli ökad översvämning på vår 
tomt och kommunens tomter längre bort på Överbyvägen. l utredningen som gjordes av 
Sweco står det faktiskt att just i planområdet söder om Överbyvägen kommer förhöjda dag-
vattenmängder att bli följden av den nya bebyggelsen. 

 
Vår fastighet Ytterby 4:411 söder om Överbyvägen har blivit helt förstörd liksom även Ytterby 
4:601, som nu ägs av Vaxholms kommun. På dessa fastigheter odlades tidigare potatis m.m.  
Man kan fortfarande se spår av vinbärsbuskar på Ytterby 4:601. Nu har det alltså blivit så 
illa ställt att man undantar Ytterby 4:411, 4:601 och 4:564 från detaljplanen. Det kan inte 
bara ha att göra med den geotekniska utredning som utfördes av Tyrens AB i maj 2014, där 
man konstaterade att marken kan bebyggas men att det kommer att bli dyrbart på grund av de 
dåliga markförhållandena. Nu är ju området dessutom så vattensjukt att man inte kan bygga 
för den skull. Så var inte läget år 2009 då vi fick en ritning på ett förslag till planlösning  där 
flera hus var inritade på ovannämnda tomter, också på vår.  Detta är ju bevis nog att Vax-
holms kommun har förorsakat det extremt höga vattentillflöde som skett på dessa tomter.  Vi 
kräver ersättning för den försämring som skett på vår tomt samt att problemet med dagvattnet 
åtgärdas. 

 
Krokvägen/Västerskogsvägen 
l de senaste ändringarna av detaljplanen har man på kartan markerat hörnet på vår tomt med 
u1. Vi vill veta varför man här gör en speciell markering och av vilken anledning. Ingen in-
formation har givits. Dikena längs hela Västerskogsvägen och Krokvägen skall enligt planen 
skötas av Resarö vägförening, även om ingenting gjorts på åratal. Som nu leds dagvatten från 
norr och väster om oss genom ett rör under Västerskogsvägen till vår sida och ner längs 
Krokvägen. Det innebär att allt vatten från Västerskogsvägen och övre delen av Krokvägen 
leds över till vår sida. Hela problemet med vattenavrinningen lastas över på oss. För övrigt 
har denna ledning av vattnet över till vår sida av vägen gjorts utan att diskutera med oss, nå-
got avtal finns ej. 

 
Infarten till vår tomt uppe på Krokvägen är om vår och höst så vattensjuk att vi inte kan köra 
in med bil utan att riskera att fastna, vilket hänt ett par gånger. Vår tomt ligger nu ca ½ meter 
under vägbanan efter alla vägförbättringar med grus etc. som gjorts. Med den tunga trafik 
som har skett och sker faller mycket av gruset ner i diket med den följd att vattnet rinner lång-
samt  och söker sig väg in på vår tomt. l och med all nybyggnation och trädfällning har dag-
vattnet ökat. Diket utefter vår tomt måste rensas oupphörligen på grus, stenar och löv så att 
inte vattnet blir stående. Det är vad vi får göra, och inte bara utefter vår tomt utan även 
längre ner på Krokvägen för att vattnet skall rinna vidare, då andra tomtägare väl anser att 
det är Vägföreningens uppgift. 
 
Bebyggelse 
Den planerade bebyggelsen på del av Ytterby 4:289 och 4:294 ligger på grönområdena väs-
ter om skolan, alltså ovanför vår tomt söder om Överbyvägen  Det framgår inte av planförsla-
get hur nära de planerade husen, radhus, småhus och flerbostadshus, kommer att ligga berg-
sluttningen. Ej heller hur vägar etc. är planerade. Förutsätter att vi kommer att få möjlighet 
att lämna synpunkter och att vi blir kallade till eventuella möten trots att vi ej är permanent-
boende. 
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Tomtstorlek 
Som vi tidigare framfört anser vi, med tanke på de planer som  Vaxholms kommun har med 
ovannämnda bebyggelse, att det inte borde finnas något hinder med  att stycka vår tomt på 
norra sidan av Överbyvägen.  Den känsla av skärgårdsmiljö, som kommunen vill 
fasthålla genom att tomtstorleken måste vara minst 1500 kvm här, har sedan länge 
försvunnit på denna del av Resarö. Det stod dessutom i tidigare erhållen planbeskrivning 
att "samhället karakteriseras av mindre tomter med varierad placering och utformning av 
bostadshus". 
 

Överbyvägen 
Dagvattenutredningen som utfördes av Sweco Environment AB, 2013, redovi-
sar bl a avrinning och flödesvägar för dagvattnet inom planområdet för Resarö 
mitt. Karta över avrinningsområden och flödesvägar finns under rubriken ”Tek-
nisk försörjning” i planbeskrivningen vid den andra utställningen. Dagvattnet 
redovisas för olika avrinningsområden vars indelning beror av markens terräng-
förhållanden och lutningar. Enligt dagvattenutredningen redovisas oförändrade 
förhållanden för flertalet av de olika avrinningsområden indelade i delområden.  
 
Avrinning av dagvatten från skolområdet sker enligt dagvattenutredningen till 
Överbyvägen men även till Resarö våtmark. Avrinning från delar av skolområ-
det sker även till Resarövägen och Ytterbyvägen. Enligt dagvattenutredningen 
finns dike söder om Överbyvägen bl a utanför fastigheten Ytterby 4:411.  
 
Tillrinning av dagvatten till Resarö våtmark som är lågpunkt inom området sker 
via dike utmed Överbyvägen. I dagvattenutredningen anges att det är ett stort 
problem med dåligt skötta diken, trummor och brunnar i området vilket gör att 
dagvattenhanteringen inte fungerar tillfredsställande. Det behöver ske en årligt 
återkommande skötsel av trummor, brunnar och diken för att översvämningar 
inte ska ske. Skötselprogram avses därför tas fram och tas i bruk för diken, brun-
nar och trummor längs Överbyvägen. Kommunen har påbörjat arbetet med att 
förbättra dikena och avrinningen av dagvatten utmed Överbyvägen.  
 
Från det område väster om skolan där nya bostäder föreslås avrinner dagvatt-
net västerut till Resarö våtmark redan idag, vilket framgår av karta över avrin-
ningsområden och flödesvägar för delområde 6 i planbeskrivningen. Av dagvat-
tenutredningen framgår även lösningar för hantering av dagvattnet inom det nya 
bostadsområdet söder om fastigheten Ytterby 4:411 och öster om Resarö våt-
mark. Det handlar om olika lösningar för LOD, lokalt omhändertagande av dag-
vatten, för rening och fördröjning av dagvattnet. 
 
Vattennivån i Resarö våtmark och i diket utmed Överbyvägen styrs enligt utred-
ningen av WRS av förhållandena vid utloppspunkten, vilket är där stigen från 
Killingeskogen korsar diket som går i öst-västlig riktning genom våtmarken. 
Fastigheten Ytterby 2:7 där denna utloppspunkt ligger är inte i kommunens ägo. 
Kontakt avses tas med denna fastighetsägare för möjliga åtgärder i utloppspunk-
ten. 
 
För Resarö våtmark finns särskild utredning ” PM förstudie av Resarö våt-
mark” utförd av WRS (Water Revival Systems) 2010-03-01. Resarö våtmark 
ligger enligt denna utredning väster om planområdet dvs utanför planområdet. 
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Fastigheten Ytterby 4:411 som ligger söder om Överbyvägen ligger därmed inte 
inom Resarö våtmark. I detta sammanhang bör dock nämnas att del av området 
söder om Överbyvägen redan i arbetsplanen för väg 1006, Överbyvägen från 
1932 redovisas som sank mark.  
 
Del av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:601 och 4:564 har utgått ur planområdet 
med hänsyn till den utförda geotekniska utredningen som utfördes av Tyréns 
AB, maj 2014. Utredningen visade att markförhållanden för dessa fastigheter 
kräver speciella åtgärder vad gäller grundläggningen. 
 
Krokvägen / Västerskogsvägen 
I planförslaget vid den andra utställningen anges på s. 19 i planbeskrivningen 
angående u1-område att marken ska vara tillgänglig för dike för avledning av 
dagvatten på plankartan med hänsyn till befintligt dike som ligger inom fastig-
heten Ytterby 4:411. I genomförandebeskrivningen anges vidare på s. 6. För att 
hantera dagvattnet inom Krokvägen inom Resarö vägförenings huvudmanna-
skapsområde, anges (u1) - marken ska vara tillgänglig för avledning av dagvat-
ten, vilket gör det möjligt för vägföreningen att efter avtal eller annan överens-
kommelse med fastighetsägaren bibehålla befintligt dike. Ändringen att planbe-
stämmelsen, u1, införs på fastigheten Ytterby 4:411 framgår även av tillägg till 
utlåtande, daterat 2017-10-18. 
 
Bebyggelse 
Planförslaget möjliggör nya bostäder nordväst om Resarö skola på del av fas-
tigheterna Ytterby 4:289, 4:294 och 4:601, men närmare utformning och place-
ring av bebyggelsen bestäms i samband med ansökan om bygglov. Prövning av 
bygglovansökan sker i enlighet med planbestämmelserna i lagakraftvunnen de-
taljplan. Enligt plan- och bygglagen så ska berörda ges tillfälle att yttra sig om 
bygglovansökan innebär avvikelse från detaljplan. 
 
I förslaget till detaljplan anges som planbestämmelse för placering av byggna-
der inom planområdet att minsta avstånd från fastighetsgräns för byggnad är 4,0 
meter. För komplementbyggnad till friliggande huvudbyggnad för bostadsända-
mål anges att minsta avstånd till fastighetsgräns är 2 m. 
 
Tomtstorlek 
Den norra delen av fastigheten Ytterby 4:411 som ligger norr om Överbyvägen 
består av ca 2792 kvm. Grannfastigheter med mindre yta än 1500 kvm har fas-
tighetsbildats innan programmet för norra Resarö togs fram (2002). Att stycka 
denna del av fastigheten Ytterby 4:411 bedöms inte lämpligt med hänsyn till 
att mindre tomtstorlek än 1500 kvm inte medgivits efter programmet för Norra 
Resarö.  

    
U 18. Fastighetsägare till Ytterby 4:706: 
Yrkar på att i framtiden kunna använda marken söder om Överbyvägen som egen fastighet 
med infart från Överbyvägen. 
 

Marken söder om Överbyvägen som ingår i fastigheten Ytterby 4:706 ingår ej i 
planområdet. Frågan hanteras därför inte inom förslaget till detaljplan för Resarö 
mitt. Marken utgörs även av del av Resarö våtmark.  
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U 19. Fastighetsägare till Ytterby 4:541: 
Mindre bygghöjd 
Jag anser att man skulle minska totalhöjden till 8 m för byggnationer för att bibehålla skär-
gårdskaraktär.  
 

I planförslaget anges byggnadernas höjd som planbestämmelse för högsta 
nockhöjd för huvudbyggnader som föreslås vara 9,5 m för samtliga huvudbygg-
nader. För två fastigheter, Ytterby 4:173 och 4:174 anges dock nockhöjden som 
högsta tillåtna nockhöjd över nollplanet, + 17, 5 m som möjliggör 9,5 m nock-
höjd. Nockhöjd är byggnadens högsta punkt dvs yttertakets högsta del. Enstaka 
uppstickande delar såsom skorstenar, ventilationshuvar, antenner eller motsva-
rande anses inte vara delar av yttertaket och räknas därmed inte in i nockhöjden. 
Nockhöjden 9,5 m möjliggör två våningar. I planbestämmelsen för högsta nock-
höjd förtydligas dock att skorsten, antenn och liknande får uppföras därutöver. 
Totalhöjd är ett byggnadsverks hela höjd inklusive till exempel skorstenar, master 
och hisschakt. 
 
I närliggande planområden på norra Resarö anges för byggnaders höjd, högsta 
byggnadshöjd och högsta antal våningar. Byggnadshöjden mäts generellt från 
den blivande markens medelnivå vid byggnaden till skärningen mellan fasadpla-
net och ett plan som med 45 graders lutning mot byggnaden berör byggnadens 
tak. Takkupor kan även påverka byggnadshöjden. I planförslaget för Resarö mitt 
har i samrådsförslaget angivits som högsta byggnadshöjd 6, 5 m vilket medger 
två våningar. Bestämmelser om byggnadshöjd kan vara svårtolkade vilket kan 
leda till tillämpningsproblem. I planförslaget för Resarö mitt har nockhöjd valts 
för att reglera byggnaders höjd som anger en byggnads faktiska höjd. Förenklat  
kan sägas att en byggnadshöjd om 6,5 m motsvarar ungefär en nockhöjd om  
9,5 m.  
 
För två fastigheter söder om Överbyvägen, Ytterby 4:173-174, ändras i planför-
slaget planbestämmelsen för nockhöjd till högsta tillåtna nockhöjd över nollpla-
net, + 17,5 m, räknat i höjdsystemet RH 2000. Detta innebär att byggnaderna 
högst kan uppgå till denna höjd över nollplanet i höjdsystemet RH 2000, vilket 
avses möjliggöra en nockhöjd av 9,5 m. RH 2000  är ett enhetligt nationellt 
höjdsystem som statliga Lantmäteriet har ansvaret för. 
 
Skärgårdskaraktär kan tolkas olika, men med detta menas här ett småskaligt 
och varierat intryck som inspireras av traditionell skärgårdsbebyggelse. Det 
handlar om husens utformning, materialval och färgsättning. I planförslaget för  
Resarö mitt anges bl a att bebyggelsen ska utformas med träfasader och bestäm-
melser angående takutformning. Se även stadsbyggnadsförvaltningens svar un-
der yttrande U 6 från Resarö plangrupp. 
 

U 20. Fastighetsägare till Ytterby 4:796: 
Nedanstående personer vill lämna följande synpunkter på dp 382 Resarö Mitt: 
 
1) Att bygghöjden på fastigheten 4:174 justeras ned till 9,5 m och att dess sammanlagda brut-
toarea vid fastighetsbildning minskas till maximalt 30 procent av fastighetens landareal för 
att ta hänsyn till den småskaliga bebyggelsekaraktären på ön.  
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2) Att den sammanlagda bruttoarean vid fastighetsbildning på fastighet 4:173 minskas till 
motsvarande 30 procent av fastighetens landareal och därmed i storlek i enlighet med 4:174 i 
syfte ta hänsyn till den småskaliga bebyggelsekaraktären på ön. En bruttoarea vid fastighets-
bildning på fastighet 4:173 skulle kunna göras till 40 procent om bygghöjden justeras ned till 
9,5 meter.  
 
3) Att antalet fastigheter på området bredvid Resarö skola minskas från 30 stycken till 15-20 
stycken i syfte ta hänsyn till den småskaliga bebyggelsekaraktären på ön.  
 
4) Det är olämpligt att inte busshållplatsernas lägen är fullt utredda innan detaljplanen bes-
lutas i och med att trafikplaneringen är en viktig del av markanvändningen i planområdet. 
Den del av fastighet 4:598 som föreslås bli parkeringsyta behöver därför styckas av så att det 
finns handlingsfrihet att behålla den lösning på busshållplats som finns i dag om denna visar 
sig vara mest lämplig för trafiksäkerheten vid en framtida utredning.  
 
5) Femminutersparkeringen längs med Resarövägen, där föräldrar snabbt kan släppa av sina 
skolbarn, behöver utökas för att underlätta trafikflödet i morgonrusningen. I detaljplanen är 
det svårt att avgöra om så har skett jämfört med dess utformning i dag. 
 

1) För fastigheten Ytterby 4:174 anges i planförslaget högsta sammanlagda 
byggnadsarea som 40 % av fastighetens areal och för Ytterby 4:173 anges 
högsta sammanlagda bruttoarea, 1750 kvm. Byggnadsarea är i princip byggna-
dens yta på marken. Bruttoarea är area av alla våningsplan begränsad av omgi-
vande väggars utsida, t ex ingår även källare och vind. Fullständig beskrivning 
för mätregler redovisas i Svensk standard, SS21054:2009.  

 

Angående byggnaders höjd och storlek, se svar under yttrande U 6 från Resarö    
 Plangrupp. Se även svar angående byggnaders höjd under yttrande U19. 
 
2) och 3) Angående småskalig bebyggelsekaraktär, se svar under yttrande  
U15.  
 
3) Angående ny bostadsbebyggelse nordväst om skolan, se svar under yttrande 
U 6 från Resarö plangrupp. 
 
4)  Angående busshållplatser, se svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp. 
 
Det är på del av fastigheten Ytterby 4:483 och del av 4:598 som parkering illu-
streras för butiken i planförslaget. Del av Ytterby 4:598 föreslås för personalpar-
kering och för transporter till butiken. Parkeringen på del av Ytterby 4:483 be-
hövs som parkeringsyta för besökare till befintlig livsmedelsbutik. I planförsla-
get kan butiken byggas ut från ca 600 kvm till 1000 kvm byggnadsarea vilket 
framgår av området som betecknas med C, centrum, på plankartan. En utökning 
av butiken innebär att fler p-platser behöver  anordnas som möjliggörs genom 
att parkering ersätter bussvändslingan på Ytterby 4:483. En del av fastigheten 
Ytterby 4:483  ingår även i vägområdet för korsningen och en del av Ytterby 
4:598 ingår i vägområdet för Krokvägen/ Lillvägen. 
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5) I det förslag till trafiklösning som finns för Resarö mitt föreslås en avläm-
ningszon efter busshållplatsen, närmare gångtunneln. Här kan man stanna till 
och släppa av barn som är på väg till skolan. Diskussioner har här förts med Tra-
fikförvaltningen om denna lösning. Busshållplatsen och avlämningsfickan har i 
planförslaget skilts åt genom ett  s k ”öra”. Lösningen kommer att studeras när-
mare vid projekteringen av trafiklösningen för korsningen Överbyvägen/ Resa-
rövägen / Ytterbyvägen.  

 
I övrigt se även stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 6 från Re-
sarö plangrupp.  

 
 U 21. Fastighetsägare till Ytterby 4:298:  
Enligt planen så ska infarten till min tomt Ytterby 4:298 ingå i en gemensamhetsanläggning. 
Då de som ingår i denna enbart är kommunen och jag, så ser jag att vi borde redan idag för-
handla/ besluta om hur detta ska se ut. Jag undrar också hur kommunen ställer sig till mitt 
tidigare yttrande U73. Summan av kardemumman, då kommunen nu vill fastställa detaljpla-
nen så måste man kunna vara redo att förhandla/ besluta angående dessa punkter. 
 

I planförslaget för Resarö mitt är infartsvägen till Ytterby 4:298 illustrerad utan-
för fastighetsgränsen till Ytterby 4:298 från Krokvägen. Infartsvägen anges som 
gemensamhetsanläggning, g, inom planområdet för fastigheterna Ytterby 4:181 
och 4:767 samt Ytterby 4:298. In- och utfart till Ytterby 4:181 och 4:767 kan 
även ske från Lillvägen.  
 
Av köpekontraktet 1999-09-15, då kommunen köpte del av Ytterby 4:298, fram-
går att fastighetsägaren till Ytterby 4:298 fick ombesörja, bekosta och under-
hålla med personbil körbar väg till fastigheten intill dess att detaljplan omfat-
tande stamfastigheten Ytterby 4:298 genomförs. Fastigheten ingår i detaljplanen 
för Resarö samhälle, Dp 392. För denna detaljplan har planarbete påbörjats men 
inga beslut finns fattade för det fortsatta planarbetet.  
 
Någon försäljning av del av den norra delen av Ytterby 4:181 är inte aktuell med 
hänsyn till att denna fastighet här är relativt smal.  
 

U 22. Fastighetsägare till Ytterby 4:433:  
Utdrag ur planbeskrivningen: 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG    
   ”Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen 
bebyggelsekaraktär…” 
Översiktliga planer (december 2013).                           
”I denna anges för Resarö mitt bl. a att området skall detaljplaneläggas i syfte att underlätta 
för permanentboende med bibehållen byggnadskaraktär..” 
 
Fördjupad översiktsplan för Resarö (september 1993). 
 ”..att en god boendemiljö skall ska skapas med bibehållande av ursprunglig bebyggelsemiljö 
och känsla av skärgårdsö.” 
 
Natur. Mark och vegetation 
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”Utanför kapelltomten på fasigheten Ytterby 4:174, där finns även träd och en berghäll som 
avses sparas.” 
 
Bebyggelseområden.                  
”Planbestämmelserna för bebyggelsens utformning har syftet att nya byggnader ska kunna 
infogas i den befintliga miljön med tillbörlig hänsyn till denna.” 
 
Kulturhistoriskt intressanta miljöer.                     
”Hela norra Resarö har ett kulturhistoriskt värde och omfattas av 3 kap PBL.” 
 
Service.                   
”Kapellet på fastigheten Ytterby 4:175 är ett kyrkligt kulturminne enligt 4 kap 4§ kulturmiljö-
lagen (KML). 
 
Med ovanstående som grund får det ses som helt otänkbart att bygga 3-våningshus och 
frångå de planbestämmelser som gäller för övriga hus på Resarö. 
 
För att ”freda” kapellet och skapa en trafiksäker kommunikation mellan parkering och för-
skola/skola kan den NV tomtgränsen på kapelltomten förlängas över Ytterby 4:174 ner till 
Överbyvägen. Parkeringen förlängs fram till sagda tomtgräns. Den kvarstående ”rutan” 
prickmarkeras så att befintlig natur behålls. Från parkeringen bör en gångväg anordnas för 
att underlätta lämning och hämtning av barn. Ev. måste tomtgränsen flyttas något ytterligare 
för att få plats med gångvägen till skolan. Längre avstånd mellan bostäder och klockstapel 
med tillhörande klockringning är att föredra ur störningssynpunkt för de boende. Klockring-
ningen hörs över större delen av Resarö och är ett mycket uppskattat inslag på ön. 
 
Den utökade parkeringsytan kan med god logistikplanering bidra att underlätta för en trafik-
säker lämna/hämta plats för barnen. Den rådande lösningen på Resarövägen i dag är i det 
närmaste kaotisk under morgonen med otillräckligt antal p-platser köande bilar och barn som 
kliver ut på ”fel” sida mot trafiken innan pappa/mamma hinner stoppa dem. Av naturliga or-
saker måste föräldrarna lämna bilen och följa med in på förskolan. Problemen blir inte 
mindre av att vissa lastbilssläp parkeras på avlämningsplatsen. Parkeringen bör anordnas 
med separat in- och utfart och utformas på så sätt att antalet backningsrörelser minimeras. 
Med tanke på erfarenheterna från dagens situation är det en orimlighet att busshållplatsen 
samordnas med avlämningsplats. 
 
Det känns väldigt oklokt att inte lösa trafiksituationen tillsammans med detaljplanen för att 
hitta bästa möjliga lösning för framtiden. 
   

Angående planens syfte, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.  
 
Angående bebyggelsekaraktär, se svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp. 
 
Angående småskalig bebyggelse , se svar under yttrande U 15. 
 
Parkeringen öster om Resarövägen och Resarö skola är utökad i planförslaget 
för Resarö mitt. Parkeringen planeras få separat in- och utfart genom att refug 
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delar av in- och utfarten, så att två filer bildas för infart respektive utfart. Möj-
lighet finns även att ordna in- och utfart från parkeringen på olika håll, då ut-
fartsförbud saknas utmed Resarövägen utanför parkeringen.  
 
Angående störningar för boende från klockstapeln får detta studeras i samband 
med att utbyggnad av bostäder sker i närområdet.  
 
Gång- och cykelväg finns utmed korsningen Överbyvägen/ Resarövägen, ka-
pelltomten och skoltomten fram till gångtunneln, i princip längs samma sträcka 
som tidigare var tillfart för bilar till Resarö skola och kapellet. Från parkeringen 
kommer även gångväg att anordnas fram till denna gång- och cykelväg. Skolan 
avses få tillfart via ny väg(gemensamhetsanläggning) från Överbyvägen som 
även betjänar de nya bostäderna nordväst om skolan. Kapellet avses få tillfart 
via parkeringen norr om sin fastighet. 
 
Angående avlämningsplats, se svar under U 20. 
 
Trafiksituationen vid Resarö skola har studerats i samband med planarbetet  
för Resarö mitt.  
 
I övrigt se även stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 6 från Re-
sarö plangrupp.  

 
U 23. Fastighetsägare till Ytterby 4:171:  
Sedan mer än 15 år har boende på Resarö framställt önskemål och krav på en småskalig 
skärgårdsmiljö. Detta finns omvittnat i stort sett alla sammanhang där kommunen efterfrågat 
samråd. Vi har till och med haft en process om namnval för att undvika tankar på en centrum-
planering. Det kan inte finnas en politiker eller tjänsteman som är okunnig om innevånarnas 
önskemål. 
 
Målet för detaljplanearbetet skall vara att först planera en trygg mötesplats för boende, skol-
barn och expanderade trafik. Sedan på återstående mark föreslå en ”bebyggelse med bibe-
hållen ursprunglig bebyggelsemiljö och känsla av skärgårdsö.”(översiktsplanen). 
Allt talar för att detta är folkviljan. 
 
Överallt i samhället bland samhällsplanerare, hos socialtjänster, polis, för att inte tala om 
alla kulturinstitutioner och i media, har insikten vuxit om betydelsen av boendemiljö på de 
boendes villkor samt hur detta skapar förutsättningar på gott och ont. 
 
Ofta är det stadsarkitekten i kommunen som informerar politiker om vikten av en långsiktig 
och för de boende hållbar byggnadsutveckling. Risken finns annars att politiker faller för en 
ekonomisk kortsiktig exploatering som i detta fall. Ofta har stadsarkitekten ett reellt och på-
gående samråd med de boende, så att förslagen är förankrade när de återkommer till politi-
kerna. 
 
Utställningen av planförslaget måste i nuläget avvisas på följande grunder. 
 
A. Något samrådsmöte har inte skett enligt lagen om samråd PBL. Ett lagbrott!  
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Det håller inte att åberopa ett gammalt samråd, dels på grund av föreslagna tekniska- och 
stora mark- och miljöförändringar med slopande av tidigare gränsvärden för byggnaders 
storlek.  
Ett annat skäl är att det gått för lång tid sedan tidigare samråd. 
Det finns även kritik mot tidigare samrådsmöten. Man har då utlyst samråd men inte levt upp 
till syftet med samrådet enligt lagen. Detta kan omvittnas av alla som inte fått plats, inte kun-
nat höra eller inte fått fråga eller inte fått svar.  
 
B. Trafikverket anger att trafikplanen skall vara klar beträffande markanvändning samt att ett 
avtal om huvudmannaskap upprättas innan detaljplan kan avslutas. Befolkningsutvecklingen 
har varit stor under tiden som idéerna om trafikplatsen diskuterades med Trafikverket. En flö-
desanalys och planerat behov 20 år framåt måste utgöra grunden för markbehovet innan be-
byggelsen planeras.  
Tar man mera mark i anspråk för trafikplanen ges nya möjligheter för bättre lösningar. 
Förslag 
Inga beslut om markanvändning för bostäder förrän trafikplaneringen och skolans behov är 
klart. Man måste ha frihet att ta den mark som behövs för bästa planlösning. 

  
C. En byggexploatering med 12 m höga hus och en trafikplanering i andra hand är tvärt emot 
målet ovan. Det bryter mot  utvecklingen  som boende önskat och som förespeglats i tidigare 
handlingar såsom översikts- och i detaljplaner. 
Man talar om vård, skola och service behov. Finns det ett realistiskt underlag att etablera 
vård och service? 
Förslag 
Vi yrkar på ett generellt förbud mot högre hus än 9 m och 2 våningar och större markyta än 
240  kvm för fastigheter. Affär och skolbyggnader kan undantas men skall utformas layout-
mässigt så att ett harmoniskt samspel sker med karaktären på övrig bebyggelse. Resarö Mitt 
kan ha en röd bebyggelse som ansluter till den övriga äldre bebyggelsen.  
 
Som den här processen hanterats har det kostat otroligt tid för tjänstemän, politiker och en-
gagemang för boende under mer än 10 år. Den har splittrat politiska partier, lett till kom-
munstyrelse avgång, krävt onödiga konsultinsatser och olika interimslösningar. Den har på-
verkat politiska val och kommer att göra det igen.  

Resarö Mitt är inte en lämplig plats för byggexploatering.  

Kan det vara dags att lyssna på folkviljan.? 
 
               Angående småskalighet, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp. 
 

A. Samråd för förslaget till detaljplan för Resarö mitt hölls under tiden 18 maj – 
7 augusti 2009. Samrådsmöte ägde rum den 8 juni år 2009. Den 24 september 
2013 hölls ett informationsmöte för förslag till detaljplan för Resarö mitt, Dp 
382. Utställning av planförslaget har därefter skett vid två tillfällen den 3 mars- 
31 mars 2014 samt under tiden den 22 november- 19 december 2018.  
 
Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till 
insyn och påverkan. Samråd kan ske på olika sätt t ex som offentligt möte eller 
samrådsutställning eller som brev med information om samrådet. I detta fall har 
förutom att samrådsmöte hållits, utskick skett till berörda med information om 
att samrådshandlingar finns utställda på biblioteket liksom i kommunhuset.  
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För  utställning finns inte enligt PBL något krav på möte, däremot ska kungö-
relse för planförslaget anslås på kommunens anslagstavla och i ortstidningar 
med information om utställningen. Utställningstiden ska vara minst 4 veckor. 
För utställning nr 1 och nr 2 har information skickats ut till berörda om utställ-
ning av planhandlingarna i kommunhuset och att planförslaget även finns att se 
på biblioteket under utställningstiden. Angående planprocessen, se även svar 
under yttrande U 6 från Resarö plangrupp. 
 
I plan- och bygglagen anges inte någon tidsgräns för hur lång tid det får vara 
mellan olika skeden av planprocessen. I plan- och bygglagen (1987:10) finns 
däremot bestämmelser om att ändras planförslaget väsentligt efter utställningen 
ska ny utställning ske. Någon motsvarande bestämmelse för att något nytt sam-
råd ska ske finns inte. De ändringar som bedömts innebära sådan väsentlig änd-
ring av planförslaget för Resarö mitt att det behövde ställas ut på nytt är främst 
förändringen av planområdet med hänsyn till utförd geoteknisk utredning samt 
ändringen av markanvändningen för fastigheten Ytterby 4:173.  
 
De förändringar som skett av planförslaget efter samrådet framgår av samrådsre-
dogörelsen och efter den första utställningen av utställningsutlåtandet daterat 
2014-05-26. Efter den första utställningen finns även ett tillägg till utlåtandet 
som redovisar de förändringar som skett av planförslaget inför den andra utställ-
ningen efter återremissen i kommunstyrelsen, 2014-06-12. I nu aktuellt utlå-
tande, detta utlåtande, finns inkomna yttranden under den andra utställningen 
redovisade med kommentarer av stadsbyggnadsförvaltningen samt de föränd-
ringar av planförslaget som föreslås efter den andra utställningen. Föreslagna 
ändringar redovisas på s. 76-78. 
 
B. Föreslagen trafiklösning i planförslaget med cirkulationsplats och placering 
av busshållplatser har studerats i samband med planarbetet för Resarö mitt i 
flera olika trafikutredningar som finns angivna i planbeskrivningen. Föresla-
gen trafiklösning avses främja trafiksäkerheten och har utarbetats i samråd med 
Trafikförvaltningen och Trafikverket. 
 
Skoltomten för Resarö skola har med hänsyn till framtida behov av utbyggnad 
utökats i planförslaget. Skoltomtens areal, med markanvändningen S, har även 
studerats mot bakgrund av hur stor friyta som anges av Boverket för skolverk-
samheter. Enligt Boverket är ett rimligt mått på friyta 30 kvm per barn i grund-
skolan och 40 kvm per barn i förskola. I planförslaget har Resarö skola idag mer 
friyta per elev, ca 50 kvm per elev. Resarö skola har idag ca 450 elever. Angå-
ende utrymme för Resarö skola, se även svar under yttrande U 6 från Resarö 
plangrupp. 
 
C. Angående byggnaders storlek, se svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp. 
 
Angående byggnaders höjd, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp. 
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I ”Översiktsplan 2030 för Vaxholm” anges att Resarö mitt ligger centralt på 
norra Resarö och ska detaljplaneläggas med syfte att underlätta för permanent-
boende med bibehållen bebyggelsekaraktär mm men det anges även att området 
kring Resarö mitt är ett strategiskt bra läge för utveckling av samhällsservice 
och verksamheter för boende. I syftet med detaljplanen för Resarö mitt anges att 
området i framtiden ska kunna användas för skola, handel, service och liknande 
verksamheter förutom för bostäder samt att möjlighet ges till ny bostadsbebyg-
gelse. Det innebär att handel, service och liknande verksamheter kanske inte 
kommer direkt inom planområdet men möjlighet ges i planen att bygga ut såd-
ana verksamheter. 
 
Se även stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp samt svar under yttrande U 27.  

 
U 24. Fastighetsägare till Repslagaren 23:  
Planen uppfyller inte syftet 
Jag invänder mot att utställningsförslaget inte överensstämmer med planens syfte som enligt 
Planbeskrivningen är att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär 
och att reglera byggrätter.  
Jag anser att byggnader som är 12 m i nock och ca 1100 kvm i platta (4:174 och 4:173) inte 
bibehåller bebyggelsekaraktären på ön, här reglerar inte planförslaget byggrätten utan sna-
rare maximerar den.  
Planförslaget utelämnar näringslivet.  
Jag tror inte på Vaxholm som en sovstad där invånare måste pendla ut och arbeta någon ann-
anstans. Men vem säkerställer att det finns arbetsplatser här? Resarö Mitt är och blir ett nav 
för service, kommunikationer, skola, kapell osv. Hur tänker staden kring att värna arbetsplat-
ser och verksamhetslokaler, med möjligheter till alternativ lokalisering för företag om det be-
hövs? Eller behövs det inte på Resarö? Om inte, i så fall var? Företag, som t ex Propeller-
tjänst AB, behöver få fortsätta att verka, så att inte bostäder planeras med åtföljande restrikt-
ioner för störningar som t ex transporter. Vilka möjligheter har ICA Resarö att utveckla buti-
ken och intilliggande restauranglokal om de vill? Det är viktigt att komma ihåg att företag 
genererar och föder fler företag. Detta är strategiska utvecklingsfrågor som måste drivas 
proaktivt.  
Idag är det omodernt att bygga ohållbara samhällen.   
 

Angående planens syfte se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp. 
 
I planförslaget ges möjligheter till arbetsplatser genom att planen medger cent-
rum-, vård- och skolverksamheter förutom bostäder. Angående arbetsplatser, 
se svar under yttrande U12 från Företagare i Vaxholm. 
 
Angående Propellertjänst AB, så har förhandlingar skett under lång tid. Ersätt-
ningsytor har diskuterats. Se även stadsbyggnadsförvaltningens svar under ytt-
rande U 12 från företagare i Vaxholm. 
 
Planen möjliggör att livsmedelsbutiken kan utvecklas och intilliggande restau-
ranglokal genom att centrumverksamheter (C) föreslås för butikstomten. 
 
Se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27.   
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U 25. Fastighetsägare till Ytterby 4:751:  
Angående förslag på ombyggnation Resarö mitt Vi vill protestera mot förslaget som ligger 
gällande DP382 med alldeles för höga byggnader i Resarö centrum. Husen passar inte i mil-
jön och vi ser mycket lägre byggnader avsedda för äldreboende på denna plats. 
 

För den äldre sommarhusbebyggelsen på Resarö anges i ”Studier av bebyggelse-
karaktären inom norra Resarö” att kännetecknande för den är ofta reslig fasad 
med ibland souterrängvåning förutom huvudvåning och övervåning/ vindsvå-
ning. Studien togs fram, 2003-06-05, som underlag för detaljplaneringen av 
norra Resarö.  
 
Angående byggnaders höjd, se även svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp. 
 
I planen föreslås förutom centrum- och skolverksamhet, bostäder. Bostäder möj-
liggörs genom markanvändningen B, vilket kan vara bostäder för äldre, men 
även bostäder för särskilt boende möjliggörs genom markanvändningen, D. Med 
särskilt boende avses boende för äldre med stort behov av vård och omsorg.  
 
I övrigt se även stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27.  
 

U 26. Fastighetsägare till Ytterby 4:701: 
Nu kan jag pusta ut? Grinden blir kvar? Infarten flyttas inte.. Hoppas att björkarna som är ut 
mot vägen får vara då de tar mycket utav vattnet som samlas i dikena.  
Efter varje vinter är min infart täckt med vatten. Låter som små bekymmer, men påverkar vår 
vardag och trivsel mycket. 

 
Breddningen av Överbyvägen som föreslås i planen avses ligga utanför häcken 
och det träd som står på fastigheten. Infarten bedöms därmed inte påverkas.  
 
Björkarna som står längs Överbyvägen avses sparas i möjligaste mån. Detta får 
studeras närmare vid en breddning av Överbyvägen. 
 
Dagvattenutredning har utförts för planområdet av SWECO Environment AB, 
december 2013. Höjdsättning och omhändertagande av dagvatten inom respek-
tive fastighet svarar respektive fastighetsägare för. Dagvattenhanteringen kom-
mer att studeras vidare i samband med genomförandet av detaljplanen och en 
projektering för en breddning av Överbyvägen. 
 

U 27. Fastighetsägare till Ytterby 4:748 m fl (namnlista med 18 namn): 

PLANEN UPPFYLLER INTE SYFTET 
Jag protesterar mot att utställningsförslaget inte överensstämmer med planens syfte som en-
ligt Planbeskrivningen är: "att underlättaför permanentboende med bibehållen bebyggelseka-
raktär och att reglera byggrätter... " 
Jag anser att byggnader som är 12 m i nock och ca 1100 kvm respektive ca 600 kvm i platta 
(4:174 och 4: 173) inte bibehåller bebyggelsekaraktären på ön, här reglerar inte planförslaget 
byggrätten utan snarare maximerar den. Det räcker med att Ica är stort i Resarö Mittområdet, 
resten måste hållas småskaligt. 
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INGEN  FÖRORT 
Jag vill inte att Resarö ska bli som en förort och är emot att den centrala delen av ön ska 
domineras av stora lådliknande hus som dessutom ligger tätt. 
 
TRADITIONELL ARKITEKTUR 
Jag vill ha traditionell arkitektur med träfasader med Falurödfärg (matchar skolan 
och kapellet) eller annan naturlig slamfärg, förskjutningar i höjd- och sidled, träd och 
buskar mellan husen och belysning på låga stolpar. Jag vill att alla berörda byggnader 
ska ha dessa "utseenderestriktioner" inskrivna i detaljplanen. 
 
KAPELLET SKA FRAMTRÄDA 
Jag vill att Kapellet ska få vara och kännas som den högsta byggnaden "mitt i byn" och 
inte överskuggas av husen bakom. 
 
AFFÄREN 
Jag vill att ICA ska få all tänkbar nytta av nya planen, men utseendet är viktigt eftersom 
byggnaden är så stor och exponerad. Jag ser gärna att inspirationen kommer från lant-
handel och tycker det skulle vara trevligt med en restaurang eller kafedel i byggnaden. 
 
BUSSHÅLLPLATSERNA 
Jag tycker att det blir fel att kommunen planerar att ta ett beslut innan busshållplatsernas 
lägen är fullt utredda. Det är inte ok att först fastställa mark för bebyggelse och parke-
ring och sedan planera trafiken i vad som blir över. Om nuvarande rundkörseln tas bort 
så blir kommunens tidigare förslag att flytta busshållplatsen till Resarövägen det enda 
alternativ som i stora drag finns kvar. 
Jag tycker att busshållplatsens läge inte bör ändras därför att en flytt gör att många fler 
fotgängare måste korsa Överbyvägen. Detta skulle innebära att olycksrisken i morgon-
trafiken blir ännu större och att den praktiska och välanvända femminutesparkeringen 
skulle kortas betydligt. I detta förslag hamnar in- och utsvängande bussar mitt i röran av 
avsläppta barn och stressade bilister. 
 
Jag vill trycka på att om kommunen i slutändan, trots min lokalkännedom, ändå 
väljer att genomföra hållplatsflytten så är många träd vid parkering, rondell och 
mittremsa ett måste. 
 
BOSTADSOMRÅDET NORDVÄST OM SKOLAN  
Jag vill att det planerade bostadsområdet i skogen nordväst om skolan antingen skall 
få färre antal hus än 30 eller att det blir ett mindre antal villaliknande flerbostadshus. 
Detta så att lite av naturen mellan husen kan behållas. 
 
PARKERINGEN MITT EMOT SKOLAN 
Jag vill ha en avsläppningszon med en parkeringsfri liten rondell närmast gångtunneln 
där man smidigt kan stanna till och släppa av barn för att minimera kombinationen av 
stressade bilister i backande bilar och barn som har bråttom till skolan. 
 
BARNEN SKA  FÅ TA  PLATS 
Jag vill att barnperspektivet ska analyseras och beskrivas. Det kommer att bli fler barn på 
Resarö och barnen måste få plats att leka. Avsätt mer mark till barnen och skolan norr om 
skoltomten. Barnperspektivet måste analyseras och föras fram i en detaljplan som nästan 



VAXHOLMS 
STAD 

 

s. 53(79)
 
Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl 
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382 

 
uteslutande berör skola, förskola och bostäder. Detta är mycket viktigare än exploatering 
för kortsiktiga vinster! 
 

Här nedan ges stadsbyggnadsförvaltningens svar under rubrik 1-9 till de in-
komna synpunkterna som anges i yttrandet U 27.  

 
1. PLANEN UPPFYLLER INTE SYFTET 
2. INGEN  FÖRORT 
3. TRADITIONELL ARKITEKTUR 
4. KAPELLET SKA FRAMTRÄDA 
5. AFFÄREN 
6. BUSSHÅLLPLATSERNA 
7. BOSTADSOMRÅDET NORDVÄST OM SKOLAN 
8. PARKERINGEN MITT EMOT SKOLAN 
9. BARNEN SKA FÅ TA PLATS 
 

1. Planen uppfyller inte syftet:”Att underlätta för permanentboende med 
bibehållen bebyggelsekaraktär och att reglera byggrätter…”  

 
När det gäller syftet med planeringen av Resarö så anges i ”Översiktsplan 2030 
för Vaxholm” att Resarö mitt ligger centralt på norra Resarö och ska detaljpla-
neläggas med syfte att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyg-
gelsekaraktär mm men det anges även att området kring Resarö mitt är ett strate-
giskt bra läge för utveckling av samhällsservice och verksamheter för boende. I 
översiktsplanen anges också att boende ska erbjudas i varierande storlekar och 
upplåtelseformer på bl a Resarö.  
I den fördjupade översiktsplanen anges att ”den övergripande målsättningen bör 
vara att acceptera och underlätta den pågående omvandlingen från fritidsbo-
ende till permanentboende samt att genom planläggning styra förtätningen så 
att en god boendemiljö tillskapas med bibehållande av den ursprungliga bebyg-
gelsekaraktären och känslan av skärgårdsö.””Målsättningen bör vidare vara 
att bibehålla och utveckla ett levande samhälle ….varför möjligheter för verk-
samheter bör ges utrymme i planeringen”. bl a att i anslutning till butik och 
skola föreslås ett område markeras för ytterligare servicefunktioner som bu-
tik/kiosk och servicebostäder. Detta redovisas som område S i förslaget till mar-
kanvändningskarta i fördjupningen av översiktsplanen. Det anges vidare angå-
ende omvandling/ förtätning av bostäder att graden av möjlig förtätning kan ej 
preciseras utan får studeras i respektive detaljplan. 
  
Av ovanstående framgår att planförslaget för Resarö mitt överensstämmer med 
”Översiktsplan 2030 för Vaxholm” vad gäller syftet med planeringen men även 
med ”Fördjupning av översiktsplan för Resarö. Detaljplanen för Resarö mitt syf-
tar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär 
och att reglera byggrätter samt ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse. Planens 
syfte är även att området i framtiden ska kunna användas för skola, handel, ser-
vice och liknande verksamheter. Mot denna bakgrund föreslås markanvändning 
för både bostäder, skol-, vård- och centrumverksamhet i detaljplanen för Resarö 
mitt och ges möjlighet till även annan typ av bebyggelse än en- och tvåbostads-
hus i högst två våningar för att möjliggöra olika typer av servicefunktioner som 
ofta kräver större ytor. 
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I planförslaget för Resarö mitt regleras byggrätten för bebyggelsen inom plan-
området genom att ange högsta sammanlagda byggnadsarea eller bruttoarea. 
Samma planbestämmelser anges i princip för den befintliga bostadsbebyggelsen 
i Resarö mitt som för övriga norra Resarö, i syfte att underlätta för permanent-
boende med bibehållen bebyggelsekaraktär. I syftet med detaljplanen anges 
därutöver även att området i framtiden ska kunna användas för skola, handel, 
service och liknande verksamheter förutom för bostäder samt att möjlighet ges 
till ny bostadsbebyggelse.  
 
Med skärgårdskaraktär menas här ett småskaligt och varierat intryck som in-
spireras av traditionell skärgårdsbebyggelse. Det handlar om husens utformning, 
materialval och färgsättning. I planförslaget för Resarö mitt anges bl a att bebyg-
gelsen ska utformas med träfasader och bestämmelser angående takutformning 
som sadeltak.  
 
I samband med programmet för norra Resarö beslutade arbets- och planeringsut-
skottet att en studie skulle göras för att förtydliga och utveckla programmets be-
skrivning av områdets karaktärsdrag för att ge en enhetlig syn på bebyggelsen 
vad gäller bebyggelsens karaktär. ”Studier av bebyggelsekaraktären inom 
norra Resarö” togs fram 2003-06-05 och som underlag för detaljplaneringen av 
området. Studien redovisar riktlinjer för hur kompletteringar av bebyggelsen får 
ske inom olika delområden. I studien anges att det är svårt att avgränsa distinkta 
delområden med olika karaktär utifrån bebyggelsens tillkomsttid och utifrån 
byggnadernas tidstypiska utformning. Även inom de äldsta områdena har hus 
byggts under en längre tid och uppvisar därmed olika ”stilar”. Dessutom har om-
vandlingsprocessen till åretruntboende medfört att moderna byggnader uppförts 
över hela Resarö.  
 
En indelning i studien har gjorts utifrån huvudsaklig byggnadstyp, bebyggelse-
täthet, terräng samt kulturmiljövärde. De bebyggelsekaraktärer som redovisas 
är:  -    Sommarvillor 

- Sportstugebebyggelse 
- Området ovan Ytterby gruva 
- Samhället där bebyggelsen är tätare 
- Hamnområdet 
- Kulturlandskapet vid Överby 

 
Av dessa delområden ingår de bebyggda delarna av planområdet för Resarö mitt 
i ”Samhället”. Inom delområdet anges bl a att variation finns inom området för 
bebyggelsen. För delområdet ”Samhället” anges i studien som riktlinjer att en 
friare utformning är möjlig men att byggnaderna ska ansluta i material och färg-
sättning till de äldre delarna på Resarö vilket innebär träfasader i falurött eller 
ljusa kulörer samt sadeltak eller brutna sadeltak. 
 
För den äldre sommarhusbebyggelsen i studien anges angående byggnadernas 
höjd att kännetecknande för den är ofta reslig fasad med ibland souterrängvå-
ning förutom huvudvåning och övervåning/ vindsvåning, dvs tre våningar. 
Branta tak med utrymme för vindsvåning. Av detta framgår att det förekommer 
bebyggelse med tre våningar i fasad på norra Resarö. I planförslaget för Resarö 
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mitt anges 9,5 m som högsta nockhöjd för bebyggelsen, vilket möjliggör två vå-
ningar. För två fastigheter för vilka tidigare angavs högre nockhöjd föreslås 
nockhöjden ändras och anges som högsta tillåtna nockhöjd över nollplanet, + 
17, 5 m, räknat i höjdsystem RH 2000 . Detta möjliggör en nockhöjd av 9,5 m 
som medger två våningar. 
 
I planen föreslås för Ytterby 4:173-174 ändringar som påverkar upplevelsen av 
byggnadernas storlek och utformning som bl a lägre nockhöjd och takutform-
ning.  
 

2. Ingen förort och inga stora lådliknande som ligger tätt.. 
I”Översiktsplan 2030 för Vaxholm” att Resarö mitt ligger centralt på norra 
Resarö och ska detaljplaneläggas med syfte att underlätta för permanentboende 
med bibehållen bebyggelsekaraktär mm men det anges även att området kring 
Resarö mitt är ett strategiskt bra läge för utveckling av samhällsservice och 
verksamheter för boende. I den fördjupade översiktsplanen anges bl a att i an-
slutning till butik och skola föreslås ett område markeras för ytterligare service-
funktioner som butik/kiosk och servicebostäder. Mot denna bakgrund föreslås i 
planförslaget för Resarö förutom bostäder även möjlighet till andra verksam-
heter som skola, handel, service och liknande.  
 
Av ”Studier av bebyggelsekaraktären inom norra Resarö” framgår att även inom 
de äldsta områdena har hus byggts under en längre tid och uppvisar därmed 
olika ”stilar” och att omvandlingsprocessen till åretruntboende medfört att mo-
derna byggnader uppförts över hela Resarö. För delområdet ”Samhället” fram-
går att det här finns mindre tomter och tätare bebyggelse och att inom området 
finns det servicefunktioner som skola, förskola och matvaruaffär. Detta innebär 
att här ligger bebyggelsen redan tätare än i många andra delar av norra Resarö 
samt att det finns olika servicefunktioner som förekommer i mindre centrum. 
 
Planförslaget innebär reglering av byggrätter och fastighetsbildning för befintlig 
bebyggelse och komplettering av befintliga verksamheter samt att möjlighet ges 
till ny bostadsbebyggelse i småhus eller små flerbostadshus. Planbestämmel-
serna medger i princip samma byggrätt för bostadsbebyggelsen som på övriga 
delar av norra Resarö. Det gäller i princip alla befintliga en- och tvåbostadshus. 
För övrig bebyggelse anges byggrätten som  den sammanlagda byggnadsarean i 
% av fastighetens areal från 20%, 25% till 40% av fastighetens areal med un-
dantag för Ytterby 4:173 där sammanlagd bruttoarea anges. Endast tre av fastig-
heterna söder om Överbyvägen har större byggrätt än 20% av fastighetens areal. 
Detta innebär att flertalet av fastigheterna inom planområdet kan endast bebygg-
gas till 20% dvs en femtedel av tomtytan.  
 

3. Traditionell arkitektur 
Fasadmaterial för sommarvillorna är enligt studien av trä eller puts. För delom-
rådet ”Samhället” anges i studien som riktlinjer att en friare utformning är möj-
lig men att byggnaderna ska ansluta i material och färgsättning till de äldre de-
larna på Resarö vilket innebär träfasader i falurött eller ljusa kulörer samt sadel-
tak eller brutna tak. Mot denna bakgrund angavs tidigare som planbestämmelse 
för Resarö mitt även puts som fasadmaterial förutom trä. För ny bebyggelse fö-
reslås  nu planbestämmelsen ändras så att ny bebyggelse inom planområdet ska 
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utföras med trä som fasadmaterial. Syftet med detta är att bebyggelsen här ska 
harmoniera med bebyggelsen i omgivningen.  
 
Under karaktärsdragen angående färgsättning anges för kulörer för inre områ-
det med sportstugor förutom falurödfärg även mörka kulörer. Mörka kulörer 
anges även finnas bland sommarstugebebyggelsen och egnahemsvillorna. För 
sommarvillorna anges för fasaderna träpanel oljemålad i ljusa kulörer eller fa-
lurött. För samhället anges träfasader och eller ljusa kulörer och att variation 
finns. Mot denna bakgrund anges inte någon planbestämmelse för färg för ny 
bebyggelse inom Resarö mitt. I planbeskrivningen kompletteras dock syftet med 
detaljplanen angående utformning och färgsättning för bebyggelsen.  
 
I planförslaget för Resarö mitt anges 9,5 m som högsta nockhöjd för bebyggel-
sen, vilket möjliggör två våningar. För bebyggelsen med en högsta nockhöjd av 
9,5 m anges bestämmelser för takutformning genom planbestämmelsen, f1, bl a 
sadeltak, brutet sadeltak och minsta takvinkel. För de två fastigheter där planen 
tidigare angav 12 m som högsta nockhöjd, vilket möjliggjorde tre våningar före-
slås nockhöjden ändras till högsta tillåtna nockhöjd, +17, 5 m, över nollplanet i 
höjdsystem RH 2000. Denna nockhöjd möjliggör en nockhöjd av 9,5 m som 
medger två våningar. På plankartan införs även en bestämmelse, f2, för dessa 
fastigheter som saknar planbestämmelse för takutformning.  I bestämmelsen fö-
reslås endast sadeltak tillåtas. Bestämmelsen, f2, införs för fastigheterna Ytterby 
4:173-174 och livsmedelsbutiken, men inte för kapellet och Resarö skola.  
 
Förskjutningar i höjd- och sidled går att göra med de planbestämmelser som 
anges för byggnader inom planområdet.  
 
Belysning längs Överbyvägen kommer att studeras i samband med projekte-
ringen av fortsättningen på gång- och cykelvägen längs Överbyvägen. Ansvar 
för belysningen längs Överbyvägen har kommunen, som är huvudman för all-
män plats i detaljplanen för Resarö mitt. I övrigt på Resarö råder enskilt huvud-
mannaskap för vägarna, för vilka Resarö vägförening är huvudman. Belysning 
på kvartersmark för bostäder, centrumverksamhet mm regleras inte genom de-
taljplanen. Utformning av belysning studeras i samband med projektering av be-
byggelsen.  
 
Efter den första utställningen utfördes en översyn av träd och vegetation inom 
planområdet. Planbeskrivningen kompletterades efter den första utställningen 
under rubriken ”Mark och vegetation” angående befintlig vegetation. På fastig-
heten Ytterby 4:174 norr om kapelltomten finns bl a en berghäll och en del träd i 
det sydöstra hörnet som avses sparas vid en utbyggnad. Plankartan kompletteras 
med planbestämmelsen, n1, plantering ska finnas, ej parkering, utanför livsme-
delsbutiken vid korsningen. På plankartan prickmarkeras även berghällen på fas-
tigheten Ytterby 4:174. På detta vis sparas även träd och vegetation i anslutning 
till fastigheten med kapellet (Ytterby 4:175). Träd och buskar finns möjlighet att 
plantera utan planbestämmelser mellan byggnader på fastigheterna. 
 

4. Kapellet ska framträda 
Höjden på kapellet är inmätt +22,81 m över nollplanet. Spiran är ca 1,8 m högre. 
Marknivån vid kapellet är + 10,8 m. Marknivån för Ytterby 4:174 är ca +8-9 m, 



VAXHOLMS 
STAD 

 

s. 57(79)
 
Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl 
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382 

 
dvs lägre än för kapellet. Marknivån för Ytterby 4:173 är också lägre ca+ 8- 9 
m. Nockhöjden för dessa två fastigheter ändras till högsta tillåtna nockhöjd, 
+17,5 m, över nollplanet räknat i höjdsystemet RH 2000, vilket möjliggör en 
nockhöjd av 9,5 m som medger två våningar. Detta innebär att kapellet kommer 
att vara högre, ca 5,30 m högre vid en markhöjd av ca 8 m. Spiran är därutöver 
ännu högre.  
 
Plankartan kompletteras med prickmark för berghällen på fastigheten Ytterby 
4:174. På detta vis sparas även träd och vegetation i anslutning till fastigheten 
med kapellet (Ytterby 4:175). Detta påverkar även möjligheten att se kapellet 
från Resarövägen och Överbyvägen, då växtligheten på sina håll är relativt tät på 
kapelltomten, både sett från Resarövägen och från Överbyvägen. Träden består 
både av lövträd och barrträd.  
 

5. Affären 
Planen medger viss tillbyggnad till befintlig dagligvarubutik och en större yta för 
parkering till butiken. Ett av syftena med planen är att ge butiken bättre möjlig-
heter för sin verksamhet både genom utökning av byggnadsarean och genom att 
bättre kunna rymma parkering och transporter i anslutning till butiken.  
 
I planen medges tillbyggnad av befintlig dagligvarubutik och en större yta för 
parkering till butiken. Affären kan byggas ut från ca 600 kvm till 1000 kvm. Det 
innebär även behov av fler p-platser för affären vilket möjliggörs genom att par-
kering ersätter bussvändslingan. Enligt gällande parkeringsnorm antagen av 
kommunfullmäktige år  2014 krävs minst 35 p-platser varav 30 för besökare. 
Livsmedelsbutiken är därmed beroende av att befintlig  bussvändslinga tas bort 
för att kunna utvecklas. 
 
Markanvändningen C, centrum,  ger möjlighet till butiker men även andra cent-
rumverksamheter som kafé och restaurang.  
 

6. Busshållplatsen 
Busshållplatsers lägen regleras inte i detaljplanen. Samråd kommer här att ske 
med väghållaren och Trafikförvaltningen angående utformning och placering 
av busshållplatser. Väghållare för Resarövägen är Trafikverket. Placering och 
utformning av busshållplatser kommer att ske enligt Trafikförvaltningens rikt-
linjer som baseras på bl a lagar och förordningar. Riktlinjer finns för utformning 
i dokumentet, ”Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik”, RiBuss. 
 
Som underlag för trafiklösningen för Resarö mitt har ett flertal utredningar ut-
förts som framgår av planbeskrivningen under rubriken ”Trafik”. Vid samrådet 
för förslaget till detaljplan för Resarö mitt redovisades även två alternativ för 
trafiklösningen, cirkulationsplats med slopad bussvändslinga samt med bibehål-
len bussvändslinga vid livsmedelsbutiken. Av samrådsförslaget framgår att buti-
kens utvecklingsmöjligheter begränsas om bussvändslingan blir kvar. Förslaget 
till trafiklösning har även diskuterats med Trafikverket (tidigare Vägverket) och 
trafikförvaltningen(tidigare SL) som båda har framfört att alternativet med cir-
kulationsplats är att föredra bl a utifrån trafiksäkerhet. En trafikstudie har även 
utförts av Tyréns AB på uppdrag av kommunen i samarbete med  Trafikverket 
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och Trafikförvaltningen. Med de utredningar som tagits fram som underlag har 
därefter den trafiklösning tagits fram som illustreras på plankartan.  
 
Enligt den föreslagna trafiklösningen så flyttas busshållplatsen för bussen mot 
Stockholm från bussvändslingan vid livsmedelsbutiken till Resarövägen utanför 
Resarö skola. På plankartan illustreras denna busshållplats vid Resarövägen ut-
anför Resarö skola, på mark som i planen föreslås som huvudväg, H-väg. Buss-
vändslingan tas bort för att möjliggöra parkering till livsmedelsbutiken. Se även 
svar ovan angående ”Affären”. 
 
Placeringen av busshållplatsen vid Resarö skola bedöms även vara positiv med 
hänsyn till de föräldrar som går med sina barn till skolan, då flertalet bor norr 
om Överbyvägen. Föräldrarna behöver i detta fall inte passera över Överbyvägen 
igen för att ta bussen. Barnen behöver inte heller gå över Överbyvägen från sko-
lan för att ta bussen. Busshållplatsen avses vara avskild från avlämningsfickan 
som ligger närmare gångtunneln genom ett s. k öra. Diskussioner har förts med 
Trafikförvaltningen om denna lösning. Bussfickan är även avskild från gång- 
och cykelvägen till Resarö skola.  
 
Anledningen till att busshållplatsen på Överbyvägen inte illustreras är att den 
kan lösas på olika sätt som alla ryms inom vägområdet för Överbyvägen. Se ne-
dan. Busshållplats på vägen mot Överby kan placeras väster om matvaruaffären, 
på mark som föreslås som allmän plats, L-väg. Hållplatsen kan utformas som 
klack-, körbane- eller timglashållplats. Marken tillhör idag Ytterby 4:173. 
Denna del av Ytterby 4:173 avses lösas in av kommunen för allmän plats, lokal-
väg, när detaljplanen för Resarö mitt vinner laga kraft. 
 
Efter den första utställningen utfördes en översyn av träd och vegetation inom 
planområdet. Gång- och cykelvägar inom planområdet ska placeras så att befint-
liga träd och befintlig vegetation kan sparas i möjligaste mån. Detta gäller bl a 
fortsättningen av gång- och cykelvägen längs Överbyvägen och området kring 
cirkulationsplatsen. Det finns även befintlig växtlighet och träd vid de befintliga 
parkeringarna i Resarö mitt som avses sparas. Detta avses att studeras närmare 
vid projekteringen av trafikplatsen. Plankartan kompletteras med planbestäm-
melsen, n1, plantering ska finnas, ej parkering, utanför livsmedelsbutiken vid 
korsningen.  
 

7. Bostadsområdet nordväst om skolan 
Antalet fastigheter som kan bildas inom bostadsområdet nordväst om skolan är 
högst 30 st enligt planförslaget. Färre fastigheter kan dock bildas beroende på 
hur byggrätten utnyttjas inom området. Föreslagen utnyttjandegrad 20% av fas-
tighetens areal som byggnadsarea gör att stor flexibilitet kan erhållas vad gäller 
storlek, hustyper och upplåtelseformer. Det kan handla om både fristående enbo-
stadshus eller radhus/ kedjehus/ parhus. Möjlighet finns även att bygga mindre 
flerbostadshus i två våningar inom området eller delar av området.  
 
Inom planområdet föreslås även naturområde, väster om bostadsområdet, föru-
tom att natur bedöms kunna sparas mellan husen, då endast 20%, en femtedel 
av hela området kan bebyggas. 
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8. Parkeringen mittemot skolan 

I det förslag till trafiklösning som finns för Resarö mitt föreslås en avlämnings-
zon efter busshållplatsen, närmare gångtunneln. Här kan man stanna till och 
släppa av barn som är på väg till skolan. Det redovisas på den illustration som 
finns för denna trafiklösning  under rubriken ”Trafik” i planbeskrivningen vid 
den andra utställningen. Den illustreras även på plankartan. 
 
Ytterligare cirkulationsplats utöver rondellen i korsningen Överbyvägen/ Resa-
rövägen/ Ytterbyvägen bedöms inte vara lämplig. Ytterligare en rondell skulle 
stoppa upp trafiken. Minirondeller kan heller inte användas när det finns bussar 
som trafikerar här. Avlämningszonen är dessutom tänkt för att enbart stanna till 
och sedan åka vidare i samma riktning. Om man behöver vända och åka tillbaka 
kan parkeringsplatsen mittemot skolan användas.  

 
9. Barnen ska få ta plats 

Planförslaget kommer att kompletteras med uppgifter om barnperspektivet.  
I detaljplanen för nya Rindö skola, Dp 400, har för ytan för skolan angivits till ca 
40 kvm per elev för skolgården. Resarö skola har ca 450 elever vilket innebär att 
det bör finnas ca 40 x 450= 18 000 kvm yta för skolgården. 
 
Ytan för Resarö skola, byggnad och skolgård, är enligt planförslaget för Resarö 
mitt, Dp 382, ca 30 200 kvm. Om denna yta minskas med ytan för skolbyggna-
derna blir ytan för skolgård =ca 25 400 kvm. Detta ska jämföras med den yta 
som räknats fram ovan. Resarö skola får enligt planförslaget ca 50 kvm per elev. 
Detta är mer än de 30 kvm per elev som anges i yttrandet. Någon ytterligare yta 
för Resarö skola föreslås därför inte i planförslaget. Därutöver finns möjligheter 
till fler skolbyggnader på fastigheterna Ytterby 4:172-174, då markanvändningen 
föreslås bli BCDS. Byggrätten för dessa fastigheter är angiven som största sam-
manlagda byggnadsarea i kvm som % av fastighetens areal resp som högsta brut-
toarea i kvm. Byggnader med mindre byggnadsarea kan utföras dvs hela bygg-
rätten behöver inte utnyttjas. 
 
I planen föreslås en mindre del av planområdet i nordväst som naturområde. 
Planområdet söder om Överbyvägen och väster om Resarövägen, omgärdas i öv-
rigt av naturmark, som inte är planlagd. Naturområdet sydväst om skoltomten 
ingår i ett obebyggt skogsområde, där marken ägs av kommunen. Möjlighet 
finns i framtiden att avsätta mera mark för skoländamål om behov finns. 
 

Samtliga nedanstående yttranden U 27-U 119 har inkommit med liknande yttranden 
som U 27 som redovisas ovan. 
 
U 28. Fastighetsägare till Ytterby 4:539  

U 29.  Boende Löjviksvägen 11, brf Löjvikshöjden  

U 30.  Fastighetsägare till Överby 6:54  

U 31.  Fastighetsägare till Ytterby 4:722  

U 32.  Fastighetsägare till Ytterby 4:835  

U 33.  Fastighetsägare till Ytterby 4:731  
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U 34.  Fastighetsägare till Överby 18:1  

U 35.  Fastighetsägare till Ytterby 4:591  

U 36.  Fastighetsägare till Överby 6:24  

U 37.  Fastighetsägare till Ytterby 4:562  

U 38.  Fastighetsägare till Ytterby 4:688  

U 39.  Fastighetsägare till Ytterby 4:552  

U 40.  Boende Kompassv 12, brf Löjvik 2  

U 41.  Fastighetsägare till Ytterby 4:741  

U 42.  Fastighetsägare till Ytterby 4:791  

U 43.  Fastighetsägare till Ytterby 4:718  

U 44.  Fastighetsägare till Överby 1:119  

U 45.  Fastighetsägare till Ytterby 4:237  

U 46.  Fastighetsägare till Överby 1:102  

U 47.  Boende Trossvägen 53, brf Löjvikshöjden  

U 48.  Fastighetsägare till Ytterby 4:577  

U 49.  Fastighetsägare till Ytterby 4:59  

U 50.  Fastighetsägare till Ytterby 4:37  

U 51.  Fastighetsägare till Ytterby 4:846  

U 52.  Boende Trossvägen 9, brf Löjvikshöjden  

U 53.  Fastighetsägare till Ytterby 4:577   

U 54.  Fastighetsägare till Överby 1:191  

U 55.  Fastighetsägare till Överby 2:101  

U 56.  Fastighetsägare till Överby 29:10  

U 57.  Fastighetsägare till Överby 29:10  

U 58.  Fastighetsägare till Överby 2:101  

U 59.  Boende Backstigen 3D, brf Backstigen   

U 60.  Boende Trossvägen 26, brf Löjvikshöjden  

U 61.  Boende Trossvägen 26, brf Löjvikshöjden  

U 62.  Fastighetsägare till Ytterby 4:513  

U 63.  Fastighetsägare till Ytterby 4:830  

U 64.  Fastighetsägare till Ytterby 4:859  
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U 65.  Fastighetsägare till Ytterby 4:803  

U 66.  Fastighetsägare till Överby 6:16  

U 67.  Fastighetsägare till Överby 2:27  

U 68.  Fastighetsägare till Ytterby 4:84  

U 69.  Fastighetsägare till Överby 29:17  

U 70.  Fastighetsägare till Ytterby 4:582  

U 71.  Fastighetsägare till Ytterby 4:741  

U 72.  Fastighetsägare till Överby 29:4  

U 73.  Fastighetsägare till Ytterby 4:503  

U 74.  Fastighetsägare till Ytterby 4:50  

U 75.  Fastighetsägare till Ytterby 4:819  

U 76.  Fastighetsägare till Överby 6:27  

U 77.  Fastighetsägare till Överby 6:27  

U 78.  Fastighetsägare till Ytterby 4:237  

U 79.  Fastighetsägare till Ytterby 4:621  

U 80.  Fastighetsägare till Ytterby 4:234 m fl fast  

U 81.  Fastighetsägare till Ytterby 4:725  

U 82.  Fastighetsägare till Överby 2:73  

U 83.  Fastighetsägare till Ytterby 4:503  

U 84.  Fastighetsägare till Överby 1:133  

U 85.  Fastighetsägare till Ytterby 4:397  

U 86.  Fastighetsägare till Överby 6:40  

U 87.  Fastighetsägare till Överby 2:35  

U 88.  Fastighetsägare till Överby 2:87  

U 89.  Fastighetsägare till Ytterby 4:545  

U 90.  Boende Trossvägen 10, brf Löjvikshöjden  

U 91.  Fastighetsägare till Överby 6:51  

U 92.  Fastighetsägare till Ytterby 4:721  

U 93.  Fastighetsägare till Ytterby 4:721  

U 94.  Fastighetsägare till Ytterby 4:765  

U 95.  Fastighetsägare till Ytterby 4:441  
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U 96.  Fastighetsägare till Överby 2:34  

U 97.  Fastighetsägare till Ytterby 4:765  

U 98.  Fastighetsägare till Överby 29:54  

U 99.  Fastighetsägare till Ytterby 4:797  

U 100. Fastighetsägare till Ytterby 4:797  

U 101. Fastighetsägare till Ytterby 4:831  

U 102. Fastighetsägare till Engarn 1:13-14  

U 103. Fastighetsägare till Överby 16:2 m fl Namnlista, 14 st namn 

U 104. Fastighetsägare till Överby 1:135 m fl Namnlista, 18 st namn 

U 105. Boende Backstigen 3F, brf Backstigen m fl  Namnlista, 12 st namn 

U 106. Fastighetsägare till Ytterby 4:660  

U 107. Fastighetsägare till Engarn 1:4  

U 108. Fastighetsägare till Överby 2:32  

U 109. Fastighetsägare till Engarn 1:4  

U 110. Fastighetsägare till Överby 2:32  

U 111. Fastighetsägare till Ytterby 4:58  

U 112. Fastighetsägare till Ytterby 4:248  

U 113. Fastighetsägare till Överby 2:89  

U 114. Fastighetsägare till Ytterby 4:830  

U 115. Fastighetsägare till Ytterby 4:18  

U 116. Fastighetsägare till  Överby 1:52  

U 117. Fastighetsägare till Ytterby 4:524  

U 118. Fastighetsägare till Ytterby 4:42  

 
Ovan under yttrande U 27  ges stadsbyggnadsförvaltningens svar under rubrik 1-
9 till de inkomna synpunkterna som anges i yttrandena U 27- U 118.  
 

Nedan anges ett flertal yttranden som delvis liknar yttrande U 27 , som innehåller rubrikerna: 
1. PLANEN UPPFYLLER INTE SYFTET 
2. INGEN  FÖRORT 
3. TRADITIONELL ARKITEKTUR 
4. KAPELLET SKA FRAMTRÄDA 
5. AFFÄREN 
6. BUSSHÅLLPLATSERNA 
7. BOSTADSOMRÅDET NORDVÄST OM SKOLAN 
8. PARKERINGEN MITT EMOT SKOLAN 
9. BARNEN SKA FÅ TA PLATS 



VAXHOLMS 
STAD 

 

s. 63(79)
 
Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl 
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382 

 
En del yttranden har tagit bort delar av yttrande U 27 och en del har gjort tillägg till yttrandet. 
 
U 119. Fastighetsägare till Överby 6:30: 
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet. In-
nehåll under rubrikerna 1,2,8 och 9 är med. 
 

Se stadsbyggnadsförvaltningens svar angående yttrande U 27.  
 
U 120. Boende Överby Skolväg 5B, Brf Överby: 
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet. In-
nehåll under rubrikerna 1,2, 3, 4, 5, 6 och 9 är med . 

Jag vill att det planerade bostadsområdet i skogen nordväst om skolan bordläggs. Skogen ut-
gör en central del av ön och utnyttjas av öbor dagligen. Närheten till naturen är en av de bi-
dragande faktorerna till varför flyttat till, och trivs på ön. 
 

Se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 . 
 
U 121. Fastighetsägare till Överby 2:82:   
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast innehållet under rubrik 1. 
 

PLANEN UPPFYLLER INTE SYFTET 
Jag protesterar mot att utställningsförslaget inte överensstämmer med planens syfte som en-
ligt Planbeskrivningen är: ”att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelse-
karaktär och att reglera byggrätter...” 
Jag anser att byggnader som är 12 m i nock och ca 1100 kvm respektive ca 600 kvm i platta 
(4:174 och 4:173) inte bibehåller bebyggelsekaraktären på ön, här reglerar inte planförslaget 
byggrätten utan snarare maximerar den. Det räcker med att Ica är stort i Resarö Mittområ-
det, resten måste hållas småskaligt.  
 

Angående syfte med planen, se stadsbyggnadsförvaltningens svar under ytt-
rande U 27.  

 
U 122. Fastighetsägare till Överby 29:2: 
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet med 
tillägg. Innehåll under rubriken 5 är med. Tillägg se nedan. 
 
 
BOSTADSOMRÅDET SYDVÄST OM SKOLAN 
Det är en underbar yta för alla skolbarn och förskolor idag. Bevara skogsytorna så som de 
ser ut idag.  
 
PARKERINGS YTA 
Välj era områden väl, barnens säkerhet måste komma först. Med stora maskiner och grushö-
gar i vägen syns inte de små förskolebarnen när de passerar mellan Ytterby förskola och par-
keringen idag. 
 
Parkeringen på andra sidan vägen vid gångtunneln är en säker passage för skolans barn så 
att de slipper passera bilvägen. Se till att den finns kvar. 
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            Angående naturområden, se svar under yttrande  U 27. 
 

Markanvändningen för fastigheten Ytterby 4:173 har ändrats vid utställning 
nr 2 i planförslaget för Resarö mitt till bostäder, centrum-, vård- och skolverk-
samhet. Ytan norr om Överbyvägen redovisas i planförslaget som allmän plats, 
L-VÄG. Det innebär att entreprenadverksamheten där kommer att avvecklas. 
 
Parkeringen i planförslaget på andra sidan gångtunneln under Resarövägen 
kommer att vara kvar. 
 
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 . 
 

U 123. Fastighetsägare till Ytterby 4:773: 
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet. In-
nehåll under rubrikerna 1, 3, 4,5, 6, och 7 är med. 
 

Se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27. 
 

U 124. Fastighetsägare till Överby 2:27: 

Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg. Tillägget se nedan. 
 
Ta inte bort mer grönområden, vart ska våra barn då hålla till. Det är med naturen runt 
ikring barn utvecklas och mår bra i själen. Det gör vi alla!! 
 

Angående naturområden, grönområden, se svar under yttrande  U 27. 
 
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 . 

 
U 125. Fastighetsägare till Överby 2:57: 
Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg. Tillägget se nedan. 
 
Tillägg: 
Vi vill också för det första framhålla att vägnätet inte är anpassad för det stora antalet invå-
nare som numer finns på Resarö. Att då bygga ett stort antal nya bostäder, vars ägare med 
hög sannolikhet också kommer att vara bilburna är inte någon bra idé. Även om bebyggelsen 
ligger vid Resarö Mitt kommer det ofrånkomligen innebära fler oönskade bilar också på res-
ten av ön. 
 
 
Vi vill också framhålla att bussförbindelserna till Stockholm måste förbättras. Vi skulle gärna 
slippa köra två bilar till Engarn varje dag, men med de förbindelser som finns - och som inne-
bär att man riskerar att få stå och vänta på anslutningsbuss vid Engarn i 20 min, när man re-
dan har pendlat i 40 min - så är det inte något alternativ att lämna bilarna hemma. Vi är 
övertygande om att fler direktlinjer till Stockholm eller Danderyds sjukhus skulle innebära 
fler gående och cyklande Resaröbor! 
 
OBS! Skogen är en viktig plats för barnen att utvecklas i både fysiskt att få springa runt samt i 
utbildningssyfte. Skövlas skogen så tar ni bort fantastiska lek- och träningsområden för barn 
samt försämrar miljön. 
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Jag hoppas att ni tänker efter noga och inte bara ser Resarö som ett område man kan skövla 
och sälja ut till högst bjudande. 
 

Korsningen Resarövägen/ Överbyvägen / Ytterbyvägen föreslås bl a byggas om 
med en cirkulationsplats. I planen föreslås även möjlighet att bredda Överbyvä-
gen. I planförslaget för Resarö mitt är kommunen huvudman för lokalvägar, som 
Överbyvägen. Vägnätet i övrigt på Resarö är utbyggt enligt de detaljplaner som 
gäller för dessa områden. Huvudman för dessa vägar är Resarö vägförening. 
 
Förbättring av kommunikationer till och från Resarö regleras inte i samband 
med detaljplanen för Resarö mitt. Möten i syfte att förbättra kollektivtrafiken 
hålls kontinuerligt mellan trafikförvaltningen och Vaxholms stad.  
 
Angående naturområde, se svar under yttrande U 27. 
 
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 . 

 
U 126. Fastighetsägare till Ytterby 4:572: 
Delvis liknande yttrande som U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan. 
 
SKÄRGÅRDSMILJÖN ÄR VÄRDET l VAXHOLMS KOMMUN BARNEN SKA FÅ TA PLATS 
Det som gör Vaxholm attraktiv for oss borgare och fastighetsägare är skärgårdsmiljön, och 
det privatliv som Resarö erbjuder oss fast boende. Vi önskar inte att skapa en ö med massvis 
av trafik av turister som skall kolla på ett museum runt gruvan, vart det inte finns möjlighet 
att skapa tillfartsvägar och utrymme. Och det är precis samma sak med DP382 för Resarö 
mitt. Denna typ av "center'' får kommunen placera annanstans, än Resarö. 
 

I planförslaget för Resarö mitt möjliggörs bostäder, vårds-, skol- och centrum-
verksamhet i planen som  avses betjäna i första hand de boende på Resarö. Se 
även svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp. 
 
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .  
 

U 127. Fastighetsägare till Överby 6:15: 
Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan. 

Vi är många som bor på Resarö och har flyttat hit för lugnet, småskaligheten samt ö-känslan. 
Det är viktigt att bevara Resarö som är unikt område i Stockholm. Det heter ju Vaxholm stad 
inte förorten Vaxholm. Förändringar som genomförs är bestående och därmed ska de vara 
väl anpassade till Resarö och inte säljas till något byggföretag hur som helst. 

OBS!!! 12 meter är för högt. Bevara Resarö kapell som högsta punkt och inte bara spiran. 

OBS! Det är inte trevligt att mötas av en parkeringsplats. Tänk på att det ska upplevas som en 
ö och inte en infartsparkering. 

OBS! Skogen är en viktig plats för barnen att utvecklas i både fysiskt att få springa runt samt i 
utbildningssyfte. Skövlas skogen så tar ni bort fantastiska lek- och träningsområden för barn 
samt försämrar miljön. 
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Jag hoppas att ni tänker efter noga och inte bara ser Resarö som ett område man kan skövla 
och sälja ut till högst bjudande. 

Angående småskalighet, se svar under yttrande U 15. 
 
Angående byggnaders höjd, se svar under yttrande U 27. 
 
Angående kapellet, se svar under yttrande U 27. 

 
Vaxholms stad avser att genom markanvisning genomföra utbyggnad av bostä-
der på kommunal mark inom planområdet. I program för markanvisningen 
anges förutsättningar för och krav på utformning av bebyggelsen. 

 
 I planförslaget för Resarö mitt anges i planbeskrivningen under rubriken ”Na-

tur” att i området vid Resarö mitt finns befintliga träd och befintlig vegetation  
bl a vid dagens bussvändslinga och parkeringen vid kapellet. Dessa ska så långt 
möjligt sparas vid utbyggnaden av cirkulationsplatsen, gång- och cykelvägar 
samt parkeringar. I planen kompletteras med planbestämmelse angående plante-
ring vid parkeringen för ICA utmed planerad cirkulationsplats.  
 
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 . 

 
U 128.  Fastighetsägare till Överby 1:42: 
Delvis liknande yttrande som under U 27,  men endast en mindre del av innehållet tas upp. In-
nehåll under rubrikerna 1, 2, 4,och 6 med. 
 
Jag vill inte att Resarö ska bli som en förort och är emot att den centrala delen av ön ska do-
mineras av stora lådliknande hus som dessutom ligger tätt. 
Jag anser att byggnader som är 12 m i nock och ca 1100 kvm respektive ca 600 kvm i platta 
(4:174 och 4:173) inte bibehåller bebyggelsekaraktären på ön. Det räcker med att Ica är stort 
i Resarö Mittområdet.  
 Jag vill att Kapellet ska vara och kännas som den högsta byggnaden ”mitt i byn” och inte 
överskuggas av husen bakom 
Jag tycker att det blir fel att kommunen planerar att ta ett beslut om vägar och bebyggelse in-
nan busshållplatsernas lägen är fullt utredda. 
 

Se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27.  
 
U 129. Fastighetsägare till Ytterby 4:506: 
Delvis Liknande yttrande som U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan. 
 
Växtlighet 
Jag vill att naturen får ta plats och att bebyggelse och infrastruktur som busshållsplatser, 
mm blandas med träd och buskar. 
 

I planförslaget för Resarö mitt anges i planbeskrivningen under rubriken ”Na-
tur” att i området vid Resarö mitt finns befintliga träd och befintlig vegetation  
bl a vid dagens bussvändslinga och parkeringen vid kapellet. Dessa ska så långt 
möjligt sparas vid utbyggnaden av cirkulationsplatsen, gång- och cykelvägar 
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samt parkeringar. Angående vegetation se svar under yttrande U 6 från Resarö 
plangrupp. 
 
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 . 

 
U 130. Fastighetsägare till Ytterby 4:506: 
Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan. 
 
Man flyttar till Resarö för att det är en pittoresk skärgårdsidyll utan storstadsmiljöns varie-
rande inslag där barnen kan få växa upp i en trygg och harmonisk miljö. Om man inte från 
kommunens sida har förstått vad som gör ett boende i Vaxholm attraktivt och värt att bevara, 
så har man gravt missuppfattat sitt ansvarsområde. Det görs alldeles för många godtyckliga 
bedömningar av bla bygglov på Resarö, där flera boende ifrågasätter syfte samt kompetens 
hos kommunens ansvariga. Ni måste agera konsekvent och ansvarsfullt gentemot kommunin-
vånarna samt lyssna på deras åsikter. Har ni inte detta intresse och intention så bör ni omgå-
ende ställa era platser till förfogande. 
 

Bygglov på Resarö prövas enligt plan- och bygglagen (2010:900) och de gäl-
lande detaljplaner som finns.  
 
Detaljplaner tas fram enligt de regler som framgår av plan- och bygglagen. 
Planförslaget för Resarö mitt upprättas enligt den tidigare plan- och bygglagen 
(1987:10), ÄPBL.  
 
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 . 

 
U 131. Fastighetsägare till Ytterby 4:730: 
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet och 
tillägg. Tillägg se nedan. Innehåll under rubrikerna 1,7, 8 och 9 med. 
 
FASTIGHETEN 4:181                                                                                                            
Fastigheten 4:181 tillåts styckas i 4 delar för bebyggelse som tillåter bostäder, centrum och 
vård. I planen bör begreppet vård specificeras ytterligare. För den norra delen av denna fas-
tighet kan inte 9,5 m nockhöjd anses bibehålla kringliggande bebyggelse. Vidare anses inte 
fastighetens servitut för skaftväg mot Krokvägen lämpa sig för sådan typ av verksamhet BCD. 
Den norra delen av fastighetens (4:181) användning bör ändras till maxhöjd 6 m, och be-
gränsas till B, bostäder, enfamiljshus, (fril). Konsekvenser och beskrivning hur anslutningen 
mot Krokvägen skall ske saknas i förslaget (gemensamhetsanläggning, g). Alternativ förslag 
är att norra delen av fastigheten tas bort från planområdet och planeras tillsammans med öv-
riga ej planlagda fastigheter längs Krokvägen. 
 

I planförslaget möjliggörs styckning av fastigheterna Ytterby 4:767 och 4:181 
som tillsammans kan styckas i högst fyra tomter genom planbestämmelsen, e2, 
högsta antal fastigheter.  
 
På s.10 i planbeskrivningen vid den andra utställningen anges angående beteck-
ningen D, vård, att med denna avses t ex äldrevård, barnavård och vårdboende. 
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I planförslaget anges byggnaders höjd som högsta nockhöjd, 9,5 m från medel-
marknivån. Detta möjliggör byggnader med två våningar. Samma planbestäm-
melse gäller för friliggande en- och två bostadshus inom planområdet. Angående 
byggnaders höjd, se även svar under yttrande U 19.  
 
In- och utfart till fastigheterna Ytterby 4:767 och 4:181 avses ske mot Lillvä-
gen eller via gemensamhetsanläggning för väg mot Krokvägen. I gemensam-
hetsanläggningen ingår fastigheten Ytterby 4:298. Detta framgår på s. 17 i plan-
beskrivningen vid den andra utställningen samt i genomförandebeskrivningen på 
s. 4. Fastigheterna gränsar mot Lillvägen och Krokvägen. I planbeskrivningen 
förtydligas att gemensamhetsanläggningen föreslås i den sydvästra delen av fas-
tigheten Ytterby 4:767 och 4:181. 
 
Ifråga om servitut anges i genomförandebeskrivningen på s. 4 att befintligt av-
talsservitut för väg/ utfart som fastigheten Ytterby 4:181 har över Ytterby 4:188 
kan ändras eller upphävas vid ändrad användning.  
 
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 . 

 
U 132. Fastighetsägare till Ytterby 4:730: 
Delvis liknande yttrande som under U 27 anges. Innehåll under rubrikerna 1,7, 8 och 9 är 
med. 
Samma yttrande som ovan. 
 

Se svar ovan under yttrande U 131. 
 
Se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 . 
 

U 133. Fastighetsägare till Ytterby Överby 2:56: 
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet. In-
nehåll under rubrikerna 1, 2, 3, 4 , 5 och 6 med. 
 

Se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27. 
 

U 134. Fastighetsägare till Ytterby 4:388: 
Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan. 
 
Jag har hört förklaringen att kommunen tar höjd så att man har möjlighet att bygga en gym-
nastiksal på 4:174 men det gör inte saken bättre. Jag tycker inte att den centrala positionen 
passar för en så stor och lådliknande byggnad som en gymnastiksal/idrottshall. Om en ny 
gymnastiksal av någon anledning måste byggas passar en sådan byggnad bättre på baksidan 
av skolan. Det är då bättre att bygga färre hus på 4:289 och spara lite mark där för den här 
typen av framtida behov.  
 

I planförslaget möjliggörs bostäder, centrum-, vård- och skolverksamheter på 
fastigheten Ytterby 4:174 med möjlighet att bebygga 40% av fastighetens areal. 
Nockhöjden föreslås ändras från 12 m till en högsta tillåtna nockhöjd av + 17,5 
m över nollplanet räknat i höjdsystem RH 2000. Detta möjliggör en nockhöjd på 
9,5 m som medger att två våningar kan utföras. Gymnastiksal/ idrottshall finns 
möjlighet att uppföra inom skoltomten (S, skola och förskola).  
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I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 . 

 
  U 135. Fastighetsägare till Ytterby 4:112:  
Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan. 
 
Såsom varande fastighetsägare till Ytterby B 4:112 vill jag anföra följande: 
Allmänt: 
Förslaget, innebärande bl a bebyggelse av flervåningshus för servicefunktioner och flerfa-
miljsbostäder samt trafikplats, kan inte anses vara i linje med den  "Fördjupade översiktspla-
nen för Resarö", antagen i september 1993. Däri anges " .....att en god boendemiljö ska 
skapas med bibehållande av ursprunglig bebyggelsemiljö och känsla av skärgårdsö" 
 
Förslaget verkar i dessa delar i helt motsatt riktning, nämligen mot en stadsmiljö! Detta är 
särskilt anmärkningsvärt då de som bor på Resarö 

 sökt sig dit just för att slippa stadsmiljö och därför ej heller önskar någon ytterligare 
förtätning 

 uppskattar närheten till Vaxholms stad och de vård- och allmänna servicefunktioner 
som där finns att tillgå  

 att något behov av "centrum" således ej finns 
 den allmänna utvecklingen går åt motsatt håll, nämligen att "små lokala centrum-

konstellationer" saknar utvecklings- och bärkraft och därmed successivt avvecklas! 
 
Jag yrkar därför att den del av planen som avser 

 trafikplats i korsningen vid kyrkan, samt 
 flervåningshusen invid kyrkan och skolan 

          omarbetas. 
 
I övrigt: 
I övrigt ger jag mitt stöd till de mer detaljerade synpunkter som formulerats av Resarö Plan-
grupp.   Se U 6.  
 

I ”Fördjupning av översiktsplan för Resarö”anges att ”den övergripande mål-
sättningen bör vara att acceptera och underlätta den pågående omvandlingen 
från fritidsboende till permanentboende samt att genom planläggning styra för-
tätningen så att en god boendemiljö tillskapas med bibehållande av den ur-
sprungliga bebyggelsekaraktären och känslan av skärgårdsö.””Målsättningen 
bör vidare vara att bibehålla och utveckla ett levande samhälle ….varför möj-
ligheter för verksamheter bör ges utrymme i planeringen”. I den fördjupade 
översiktsplanen anges bl a att i anslutning till butik och skola föreslås ett område 
markeras för ytterligare servicefunktioner som butik/kiosk och servicebostäder. 
Detta redovisas som område S i förslaget till markanvändningskarta i fördjup-
ningen av översiktsplanen. Det anges vidare angående omvandling/ förtätning 
av bostäder att graden av möjlig förtätning kan ej preciseras utan får studeras i 
respektive detaljplan. Mot denna bakgrund föreslås servicefunktioner i Resarö 
mitt. 
 
I planförslaget ges möjlighet till olika markanvändningar som bostäder, vård, 
skola och  centrumverksamheter. I centrumverksamheter ingår butiker, service, 
kontor, bank, kyrka, bio, bibliotek, föreningslokaler, restauranger mm. Då olika 
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markanvändningar medges i planförslaget innebär det större flexibilitet om be-
hov finns även av annat än t ex bostäder på samma plats.  
 
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 6 från Resarö 
plangrupp men även svar under yttrande U 27.  
 

U 136. Fastighetsägare till Ytterby 4:608:  
Yttrande som under U 134 med tillägg anges. Tillägget se nedan. 
Yttrande U 134  med svar från stadsbyggnadsförvaltningen redovisas ovan.  
 
Jag blir djupt olycklig och oroad av ert förslag till denna förändring av Resarö. Det smärtar i 
hjärtat över planerna. 
 
Dessutom är jag mycket besviken och arg över hur ni ens har tanken att bygga bostäder på 
detta viset på lilla Resarö - en skärgårdsö. Vi som bor här är inte intresserade av denna typ 
av bebyggelse! Traditionell skärgårdsarkitektur med bevarad småskalig skärgårdskänsla är 
passande på Resarö.  
 
Ert förslag är ICKE acceptabelt. Ni får komma med ett annat förslag, som jag/vi som bor här 
anses passa bättre in i miljön här!  Fråga oss som bor på ön hur vi önskar bebyggelsen som 
jag/vi tycker smälter in i miljön här. Det hjälper jag/vi gärna till med. Jag/vi som valt att bo 
här måste ha möjlighet att påverka planen - demokrati.  
 
Tackar på förhand för att ni lyssnar på mig/oss om min/vår oro över utvecklingen som jag/vi 
inte accepterar i denna plan!  
 
Nedan följer en kopia av släktings skrivelse som jag instämmer med.  
Se yttrande U 136 ovan. 
  

Angående småskalig bebyggelse, se svar under yttrande U 27. 
 
Angående skärgårdskaraktär, se svar under yttrande U 27. 
 
Möjlighet att påverka ges under arbetet med att ta fram en detaljplan som består 
av flera skeden som programsamråd, plansamråd och utställning innan en detalj-
plan kan antas. Under dessa olika skeden ges möjlighet för remissinstanser och 
fastighetsägare samt andra berörda att inkomma med synpunkter på planhand-
lingarna. Inkomna synpunkter sammanställs i programsamrådsredogörelse, sam-
rådsredogörelse respektive utställningsutlåtande. I dessa handlingar bemöts de 
synpunkter som inkommit och anges de eventuella ändringar som föreslås utfö-
ras av planhandlingarna.  
 
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under  yttrande U 27. 

 
U 137. Fastighetsägare till Överby 1:34:  
Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan. 
 
JAG PROTESTERAR MOT PLANERNA PÅ EN FLYKTINGFÖRLÄGGNING PÅ RESARÖ 
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Väldigt många på ön känner oro och olust över att det planeras en flyktingförläggning på ön. 
De känner att de då inte vågar låta sina barn gå ensamma till skolan för att nämna en anled-
ning. Även vi kvinnor känner oro för vår säkerhet. Många eller de flesta som valt att bosätta 
sig på Resarö har gjort det för att de vill att barnen ska växa upp i en trygg miljö i skärgårds-
miljö. Trots att det är långt ifrån stan och krångligt för ungdomarna. Är säker på att många 
väljer att lämna ön om detta blir verklighet, särskilt de som har bäst ekonomisk möjlighet att 
välja. Det är redan några som valt att flytta pga dessa planer. Och fler kommer det bli. 
 
ÄVEN FÖRÄLDRAR OCH ÄLDRE MÅSTE FÅ MÖJLIGHET TILL VÄLMÅENDE.  
Jag önskar att kommunen satsar mer på trivsel, rekreation och motion. Där vi Vaxholmsbor 
kan trivas och må bra. Resarö saknar till exempel motionsspår, gym mm med bra parkerings-
möjligheter som kan nyttjas av alla åldrar. 
 

I dagsläget finns inga planer eller beslut om att uppföra tillfälliga boenden för 
nyanlända på Resarö. 
 
I planförslaget ges möjlighet till olika markanvändningar som bostäder, vård, 
skola och  centrumverksamheter. I centrumverksamheter ingår butiker, service, 
kontor, bank, kyrka, bio, bibliotek, föreningslokaler, restauranger mm. Det kan 
handla om t ex lokaler för gym.  
 
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 . 

 
U 138. Fastighetsägare till Överby 1:34:  
Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg anges.  
Samma yttrande som U 136 ovan. Se svar ovan angående tillägget. 
 

I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .  
 
U 139. Boende Trossvägen 63, brf Löjvikshöjden: 
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet och 
förkortat med tillägg. Innehåll under rubrikerna 2, 5, 7, och 9 med tillägg. Tillägg se nedan. 
 
Vi motsätter oss bygge på Resarö. Det räcker med att Ica är stort i Resarö Mittområdet, res-
ten måste hållas småskaligt.  
 
Jag tycker att busshållplatsens läge inte bör ändras därför att en flytt gör att många fler fot-
gängare måste korsa Överbyvägen. Detta skulle innebära att olycksrisken i morgontrafiken 
blir ännu större och att den praktiska och välanvända femminutersparkeringen skulle kortas 
betydligt. I detta förslag hamnar in- och utsvängande bussar mitt i röran av avsläppta barn 
och stressade bilister. 
 
Skogen bakom skolan ska vara orörd, inget ska byggas där. Barnen leker där och träden är 
det som håller uppe ön. Om träd fälls kan det resultera i problem med avrinningar och luften 
på Resarö. 
 
Anledningen till varför vi flyttade till Resarö var känslan att bo på landet. Vad som behövs på 
Resarö är en restaurang/pub för samkänslan, en cykelbana hela vägen bort till Överby-badet 
samt bättre belysning runt hela ön så barn och vuxna kan röra sig ute.  
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Pengarna kommunen avser lägga på Resaröbygge föreslår vi istället att ni lägger på att 
bygga en kommunal simhall med spa-avdelning med utsikt över havet. En bra plats är där 
skolan som ska rivas står idag. Man kan även ha ett gym i simhallen och det kommer locka 
många besökare om det också reklameras som en SPA. Kanske med en utomhus-jaccuzzi på 
vintern.  

 Angående småskalighet, se svar under yttrande U 15. 
 
Angående busshållplatser, se svar under yttrande U 27. 
 
Angående naturområde, se svar under yttrande U 27. 
 
I planförslaget för Resarö mitt ingår möjlighet att bygga fortsättningen av gång- 
och cykelvägen längs Överbyvägen fram till Överby och vändslingan för buss-
trafiken. Gång- och cykelvägen är idag utbyggd från dagligvarubutiken till 
Överbyslingans korsning med Överbyvägen. 
 
Ang belysning, se svar under yttrande U 27. 
 
I planförslaget ges möjlighet till olika markanvändningar som bostäder, vård, 
skola och  centrumverksamheter. I centrumverksamheter ingår butiker, service, 
kontor, bank, kyrka, bio, bibliotek, föreningslokaler, restauranger, pub mm. Det 
kan handla om t ex simhall och lokaler för gym.  
 
I övrigt stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 . 

 
U 140. Fastighetsägare till Engarn 1:8: 

Vi vill inte ha trevåningshus och större bostadskomplex på Resarö! 
Det skall vara småskaliga skärgårdshus och ingen förortsbebyggelse. 
 

Inom planområdet för Resarö mitt föreslås möjlighet att uppföra byggnader med 
en högsta nockhöjd av 12 m endast på två fastigheter Ytterby 4:173 och 174 vil-
ket möjliggör trevåningshus. Nockhöjden för dessa fastigheter ändras till högsta 
tillåtna nockhöjd över nollplanet, + 17,5 m, räknat i höjdsystem RH 2000. Den-
nockhöjd möjliggör en nockhöjd av 9, 5 m som medger två våningar. För bygg-
nader på alla övriga fastigheter föreslås även en högsta nockhöjd av 9,5 m som 
möjliggör två våningar. Detta gäller även livsmedelsbutiken. 
 
Småskalig bebyggelsekaraktär är ett begrepp som det kan råda delade uppfatt-
ningar om. I planen anges begränsningar för nockhöjd och byggnadsareor som 
bedöms kunna leda till utformning av en bebyggelse som kan anses som små-
skalig. I planen anges även bestämmelser för fasadmaterial och takutformning 
som grundas på utformningen av den befintliga bebyggelsen på Resarö. Bebyg-
gelsen bedöms på detta vis ges en skärgårdskaraktär.  
 
Skärgårdskaraktär kan tolkas olika, men med detta menas här ett småskaligt 
och varierat intryck som inspireras av traditionell skärgårdsbebyggelse. Det 
handlar om husens utformning, materialval och färgsättning. I planförslaget för 
Resarö mitt anges bl a att bebyggelsen ska utformas med träfasader och bestäm-
melser angående takutformning.  
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar angående yttrande U 27. 
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Samtliga nedanstående yttranden U 141--U 163 har inkommit med liknande yttranden 
som U 140 som anges ovan. Stadsbyggnadsförvaltningens svar se ovan efter U 140. 
 
U 141. Fastighetsägare till Engarn 1:8  

U 142. Fastighetsägare till Ytterby 4:477  

U 143. Fastighetsägare till Ytterby 4:648  

U 144. Fastighetsägare till Ytterby 4:477  

U 145. Fastighetsägare till Ytterby 4:408  

U 146. Fastighetsägare till Ytterby 4:853  

U 147. Fastighetsägare till Ytterby 4:393  

U 148. Fastighetsägare till Ytterby 4:237  

U 149. Fastighetsägare till Ytterby 4:237  

U 150. Fastighetsägare till Ytterby 4:791  

U 151. Boende Trossvägen 38E, brf Löjvikshöjden  

U 152. Fastighetsägare till Ytterby 4:792  

U 153. Fastighetsägare till Överby 6:2  

U 154. Fastighetsägare till Engarn 1:8  

U 155. Fastighetsägare till Ytterby 4:95  

U 156. Fastighetsägare till Överby 10:2  

U 157. Fastighetsägare till Ytterby 4:607  

U 158. Fastighetsägare till Ytterby 4:607  

U 159. Fastighetsägare till Ytterby 4:480  

U 160. Fastighetsägare till Ytterby 4:480  

U 161. Fastighetsägare till Ytterby 4:243  

U 162. Fastighetsägare till Ytterby 4:243  

U 163. Fastighetsägare till Ytterby 4:186  

 
U 164. ICA Resarö, Ytterby 4:597-598, 4:483 
1 .Kan det vara en idé att låta transporter kunna svänga in på ICA-marken direkt efter "te-
lestationen" för att sen köra ut på Lillvägen, för att undvika att det backas på Lillvägen. Att 
man lämnar möjlighet till infart där, så man inte hamnar i problem senare om det visar sig att 
det är ett bättre alternativ.                                                                                                          
2. Sophämtning kommer ske samma väg som transport, har de några/krav önskemål som 
måste tas hänsyn till?                                                                                                                  
3. Hur stora möjligheter har ägare till fastigheter i närheten av ICA att opponera sig mot en ny 
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större byggnad om utställt planförslag vinner laga kraft? T ex om bygglov söks för en bygg-
nad 20x50m med 9,5 i nockhöjd. 

Det saknas möjligheter att svänga in på ICA´s tomt när det redovisas utfartsför-
bud längs Överbyvägen. En infart här innebär också att biltransporterna måste 
korsa gång- och cykelbanan som finns på denna sida av Överbyvägen. Gång- 
och cykelbanan leder fram mot övergångsstället över Överbyvägen, där många 
barn och vuxna passerar på sin väg till och från butiken, Resarö skola samt till 
den föreslagna busshållplatsen vid skolan. In- och utfart för transporter till buti-
ken är tänkt att ske från Lillvägen medan in- och utfart för besökare föreslås ske 
från Ytterbystrandsvägen. 

Angående sophämtning gäller för kommunens avfallshantering bl a avfallsför-
ordningen och föreskrifter om avfall samt plan- och bygglagen och miljöbalken. 
Prövning av avfallshanteringen sker i samband med ansökan om bygglov.  
 
Prövning av bygglovansökan sker i enlighet med planbestämmelserna i la-
gakraftvunnen detaljplan. Enligt plan- och bygglagen så ska berörda ges tillfälle 
att yttra sig om en ansökan om bygglovansökan innebär avvikelse från detalj-
plan. Enligt planbestämmelserna anges som största byggnadsarea 1000 kvm och 
som högsta nockhöjd 9,5 m för butikstomten. 

 
Inkommet yttrande efter utställning nr 2 
 
U 165. Fastighetsägare till Överby 29:51: 
Yttrandet inkom efter utställningstiden.  
Vi äger fastigheten Överby 29:51 som enligt planförslaget Dp 382 berörs om Överbyvägen 
breddas. Enligt förslaget skall vår tomt - två meter in från tomtgränsen utmed Överbyvägen – 
omvandlas, vilket innebär ca 245,1 m2 i sin helhet. 
Vi motsätter oss detta starkt av flera skäl: 
Om vägen breddas åt söder, som i nuvarande förslag, kommer detta innebära en betydligt 
större miljöpåverkan i området som helhet; Dels då en del av vår tomt som består av berg 
måste sprängas bort. Sprängningarna skulle i så fall utföras endast några meter från vårt 
hus, vilket kan utgöra en stor risk för skador och sättningar. (Vårt hus som ursprungligen är 
från 1700-talet har lerklinade väggar som kan ta skada av en sprängning.) Och dels då det 
krävs omfattande sprängningar vid bergsknallen snett nedanför stallet vid Överby gård. Går-
densbebyggelse (och därmed också kulturvärde) samt hästskötseln skulle också 
försämras kraftigt. 
 
Avståndet mellan vårt hus och vägen kommer att förändas drastiskt och de träd och buskar 
som idag utgör ett naturligt skydd mot vägen försvinner. En förminskning av tomten och hu-
sets placering närmare vägen skulle naturligtvis också innebära en kraftig värdeminskning 
för vår fastighet. Vi var i kontakt med flertalet mäklare i samband med förra detaljplanen, 
som då menade att om detta genomfördes så kunde värdet på fastigheten minska med ca 1 
till1,5 mkr. 
Idag har priserna gått upp väsentligt och den summa är idag betydligt högre ca 1,5 till 2 mkr. 
Det kommer således vara en liknande summa vi kräver om vägen breddas på vår tomt. Tittar 
man på ekonomin för kommunen, så kommer det bli betydligt dyrare att lösa in marken på 
den södra sidan än det norra, där det inte finns några privata tomter. Den norra sidans ängs-
mark är gissningsvis betydligt billigare vid inlösen. Vår stora vackra gran, som enligt många 
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är ett riktmärke på Överby, skulle enligt kommunens skiss fällas, eftersom den finns inom det 
planerade området som planeras för väg. 
 
På norra sidan av Överbyvägen finns inga fastigheter, och betydligt färre berg som behöver 
sprängas bort. Att bredda vägen på den sidan i samband med  bygge av gång- och cykelväg, 
skulle med andra ord vara bättre både ekonomiskt för kommunen, samt för de boende i 
Överby och för miljön. Vi har varit i kontakt med fastighetsägare till Överby 29:40 som också 
är för en breddning av vägen på denna norra sida. Fastighetsägaren berättade att det är sank-
mark på den södra sidan Överbyvägen efter infarten till den gamla parkeringen till fotbolls-
planen (där det idag står en hockey-rink). Och att bygga väg på sankmark anser vi är onödigt 
dyrt att genomföra med kommuninvånarnas pengar. Vi ifrågasätter också starkt den storlek 
som vägen kommer att få enligt planförslaget, med tanke på kommunens vilja att ” bibehålla 
det ursprungliga områdets karaktär och känslan av skärgårdsö.”Vägen utanför vår tomt är 
idag 5,40 m bred, om den breddas enligt nuvarande plan kommer den att bli bredare än 50-
70-vägen som går från ICA Resarö upp till Engarn. Det är en orimligt stor breddning som 
inte är nödvändig och som påtagligt kommer att förstöra områdets karaktär. I nuläget är 40-
sträckan från el-centralen och fram till ICA ca 5,70, d v s 30 cm bredare än utanför vår tomt. 
Det skulle därför rimligtvis räcka att bredda vägen till ca 6 m och ändå få gott om plats för 
bussarna. En sådan mindre breddning skulle gissningsvis utan problem kunna genomföras på 
norra sida, intill den planerade cykelvägen. 
 
Innan vi köpte vår tomt hösten 2009 ringde vi upprepade gånger till Vaxholm kommun och 
pratade med bygglovhandläggare. Vi frågade bland annat vilka planer som fanns för området 
runt vår tomt för att slippa oväntade överraskningar i framtiden. Han nämnde inte några pla-
ner på att bredda vägen över vår tomt, trots att det uppenbarligen måste funnits en detaljplan 
på det området redan då? Tvärtom sa han att inget skulle hända i närliggande område fram 
till och med 2030. 
 
Vi har full förståelse för att vägen måste breddas av säkerhetsskäl och den sedan länge plane-
rade gång- och cykelbanan välkomnar vi varmt. Vad vi däremot inte kan förstå är varför man 
väljer att bredda på den södra sidan därdet finns privata fastigheter, flera berg, samt häst-
skötseln på Överby Gård. Vi förstår heller inte varför breddningen måste vara så stor som i 
förslaget. 
 
Vi anser att både breddning av väg och gång- och cykelbana bör ligga på den norra sidan av 
Överbyvägen och kommer inte att acceptera att vår tomt, så nära vårt hus, används för att 
skapa en väg lika stor som en 50-70-väg. 
 

Yttrandet har inkommit efter utställningstiden. Enligt plan- och bygglagen kan den 
som inte senast under utställningstiden framfört synpunkter på planförslaget förlora 
rätten att överklaga kommunens antagandebeslut. Det framgår i PBL(1987:10) av 5 
kap 24 §. Yttrande har dock även inlämnats under tiden för den första utställningen 
av planförslaget för Resarö mitt. Se utlåtande, daterat 2014-05-26. 
 
Det utrymme som föreslås för Överbyvägen i planförslaget för Resarö mitt (Dp 
382) framgår av gällande detaljplan 358 för Lövudden som omger Överbyvägen. 
För fastigheten  Överby 29:51 redovisas i denna detaljplan att plangränsen går      
ca 4 m in på fastigheten Överby 29:51 från fastighetsgränsen vid Överbyvägen. 
Breddningen av Överbyvägen avses ske med hänsyn till bergsskärningen utmed 
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vägen på fastigheten Överby 29:51. Detta får studeras närmare i en detaljprojekte-
ring för breddning av Överbyvägen. 
 
För fastigheten Överby 29:51 föreslås markanvändningen ändras, så att hela fastig-
heten omfattas av planbestämmelsen B, bostäder. Det innebär att markanvänd-
ningen för en mindre del av fastigheten utmed Överbyvägen som ingår i vägområ-
det för Överbyvägen( L-väg) enligt planförslaget vid den andra utställningen ändras 
till B, bostäder. På plankartan anges denna mark som kvartersmark för B, bostäder, 
prickmarkerad och försedd med utfartsförbud. Underrättelse har skickats till de be-
rörda fastighetsägarna om detta.  
 

Underrättelse efter utställning nr 2 
Revideringar efter utställningen föreslås. Berörda fastighetsägare, 2 st, har genom brev under-
rättats om föreslagna revideringar efter utställningen och har fått en möjlighet att yttra sig 
över dem. Ändringen är: 

 Markanvändningen ändras till B, bostäder, för en mindre del av fastigheten Överby 
29:51 som ingår i planområdet som en del av vägområdet för Överbyvägen ( L-VÄG). 

 
Inkomna yttranden i samband med underrättelse 
 
U 166. Fastighetsägare till Överby 29:51:                                                                              
Vi som är ägare av fastigheten Överby 29:51 har tagit del av detta förslag. Vi uppskattar 
detta förslag där vår mark i fortsättningen förblir bostadsmark, samt att en utbyggnad av 
Överbyvägen sker på dess norra sida. 
 

Förslaget till detaljplan möjliggör breddning av Överbyvägen och utbyggnad av 
gång- och cykelvägen. Gång- och cykelvägen kommer att anläggas på den norra 
sidan av Överbyvägen. En eventuell breddning av vägen till 7 m körbana kom-
mer att ske på den södra sidan av Överbyvägen utanför fastighetsgränsen till 
Överby 29:51. 

 
Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning 
De synpunkter som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga områ-
det. Även allmänna intressen har därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget 
innebär en lämplig avvägning mellan olika intressen. Efter utställningen har planförslaget 
reviderats. Underrättelse har sänts till berörda fastighetsägare. Det föreslås i övrigt inte någon 
väsentlig ändring av planförslaget utan endast ändringar och kompletteringar som inte 
påverkar detaljplanens innebörd. 
 
Efter den andra utställningen har i huvudsak följande ändringar utförts av planförslaget: 
 
Plankarta med planbestämmelser         

 Markanvändning ändras till B, bostäder, för en mindre del av fastigheten Överby 
29:51 vid Överbyvägen.  

 Planbestämmelse, f2, införs för fastigheterna Ytterby 4:173-174 och butikstomten (Yt-
terby 4:483, 4:597-598) angående utformning av tak. 

 Högsta tillåtna nockhöjd i meter över nollplanet införs för  fastigheterna Ytterby 
4:173 och  4:174, räknat i höjdsystem RH 2000. Nockhöjden anges som +17,5 m över 
nollplanet vilket  möjliggör byggnader med en högsta nockhöjd av 9,5 m över mar-
kens medelnivå. 
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 Planbestämmelsen om fasadmaterial ändras så att ny bebyggelse inom planområdet 

endast får ha trä som fasadmaterial.  
 Planbestämmelsen, e2, högsta antal fastigheter, kompletteras  med att 3D fastighets-

bildning får ske därutöver med undantag för bostadsändamål. 
 Prickmark införs med hänsyn till berghäll på del av Ytterby 4:174. (Prickmark finns 

även i denna del av planområdet för del av fastigheten med kapellet -Ytterby 4:175). 
 Planbestämmelse om g, marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för 

väg justeras så att text om väg tas bort. 
 Planbestämmelse införs på butikstomten (C- centrum) vid cirkulationsplatsen att, n1, 

plantering ska finnas, men ej parkering. 
 Planbestämmelse p1, kompletteras så att både huvudbyggnader och/eller komplement-

byggnader får byggas i fastighetsgräns vid sammanbyggda hus. 
 Text under rubriken ”Planbestämmelser” ändras så att meningen som ”Befintliga 

byggnader  som tillkommit i laga ordning....osv” tas bort. 
 Planbestämmelse, e1, under ”Utnyttjandegrad” ändras så att formulering om laga ord-

ning tas bort. 
 Planbestämmelse om dagvatten kompletteras med att dagvatten även ska fördröjas. 
 Justering görs av gräns för område med parkering, P, vid korsningen för Resarövä-

gen/ Överbyvägen. 
 Prickmark tas bort för området med bostäder, B, nordväst om Resarö skola. Prick-

mark redovisas inom planområdet mot väg(allmän plats eller ga enligt plankartan). 
(Prickmark finns dock för fastigheterna Ytterby 4:181 och 4:767 även mot omgivande 
bebyggelse).  

 Justeringar utförs bl a av prickmark och u-område. Beteckningen JC, tas bort från 
planbestämmelserna som saknas på plankartan.  

 Illustrationstext införs för områden för tekniska anläggningar som transformator-
station, telestation, Pumpstation etc. 

 Illustration införs för separat in- och utfart vid parkeringen mot Resarövägen. 
 Grundkartan kompletteras med uppgifter om befintliga gatuhöjder. 
 Under rubriken ”Upplysning” införs information om att undersökning och sanering av 

markföroreningar ska ske i samråd med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsmyn-
dighet (SRMH) på fastigheten Ytterby 4:173, se planbeskrivningen s. 8. 
 

Planbeskrivning 

 Syftet för detaljplanen förtydligas under rubriken ”Planens syfte och huvuddrag” an-
gående bl a bebyggelsekaraktär i området med hänsyn till storlek, utformning av tak 
och fasad, material samt färgsättning.  

 Komplettering av text under rubriken ”Program” angående bl a ”Studier av bebyg-
gelsekaraktären inom norra Resarö” samt  

 Komplettering av text under rubriken”Översiktliga planer” för fördjupning av över-
siktsplanen för Resarö angående Resarö mitt. 

 Avsnitt om barnperspektiv införs under rubriken ”Barnperspektiv”. 
 Justering av text under rubriken ”Teknisk försörjning” att delar av planområdet in-

går i verksamhetsområdet för VA.  
 
Genomförandebeskrivning 

 Text om exploateringsavtal kompletteras under rubriken ”Avtal och överenskommel-
ser”. 

 Komplettering angående servitut utförs under rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor”. 



VAXHOLMS 
STAD 

 

s. 78(79)
 
Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl 
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382 

 

 Komplettering angående 3D fastighetsbildning under rubriken ”Fastighetsrättsliga 
frågor”. 

 Komplettering under rubriken ”Ekonomiska frågor” angående ”Attefallshus”. 
 

Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras i enlighet med föreslagna ändringar av 
plankartan. I övrigt har endast redaktionella ändringar av planförslaget genomförts. 
 
Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under programsamrådet (P), för-
samrådsskedet (FS), samrådsskedet (S), utställning nr 1 (U1) och/eller utställ-
ning nr 2 (U2) 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: 

 Fastighetsägare till Ytterby 4:62 (S)                                                                                           
 Fastighetsägare till Ytterby 4:64 (FS) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:69 (FS), (S) 
 Fastighetsägare och boende till Ytterby 4:171 (FS), (S), (U1), (U2) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:173 (FS), (U1) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:179 (FS), (S) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:183 (FS), (S), (U1),  
 Fastighetsägare till Ytterby 4:184 (P), (FS) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:186 (U1), (U2) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:188 (U1), (U2) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:297 (FS) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:298 (U1), (U2)  
 Fastighetsägare till Ytterby 4:393 (U2) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:397 (U2) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:411 (FS), (S), (U1),  (U2) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:434 (S), (FS) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:483 (U1) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:591 (FS), (U2) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:597 (U1) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:598 (U1) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:624 (FS), (S), (U2) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:670 (U1) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:701 (S), (U1), (U2) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:706 (U2) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:721 (U2) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:730 (U1), (U2) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:745 (FS) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:766 (FS) 
 Fastighetsägare till Överby 6:2 (FS), (U2) 
 Fastighetsägare till Överby 29:40,29:49 (P), (FS),(S), (U1), (U2) 
 Fastighetsägare till Överby 29:51 (U1)  
 Fastighetsägare till Överby 29:54 (P), (FS), (U2) 
 ICA Resarö (FS), (S), (U1), (U2) 
 Ytterby B samfällighetsförening (FS)  
 (U1)Resarö vägförening (P), (U1) 
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Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under programsamrådet (P), försam 
rådsskedet (FS), samrådsskedet (S), utställning nr 1 (U1) och/ eller utställ-
ning nr 2 (U2) 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 anta-
gande. 
 Stockholms läns museum (S) 
 Överby villaägarförening (P), (FS) 
 Resarö föräldraförening (P), (FS), (S) 
 Resarö båtklubb (P) 
 Resarö plangrupp (P), (U1), (U2) 
 Naturskyddsföreningen i Vaxholm (P), (U1), (U2) 
 Resarö Marina, Ytterby 4:6 (FS) 
 Ett flertal fastighetsägare och boende vid program samråd (P), församråd (FS), 

samråd(S), utställning nr 1(U1), utställning nr 2(U2). 
 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN den 23 maj 2018 

 
Paula Sund 
Planarkitekt 
 
 
 
 
 


