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Detaljplan för 

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

Tillägg till utlåtande efter utställning 
 
Efter utställning  
I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 20 februari 2014 § 11 har förslaget till detaljplan 
varit utställt under tiden den 3 mars – 31 mars 2014.  
 
Efter utställningen har revidering och ändringar av planförslaget utförts som framgår av utlå-
tandet efter utställningen. Utlåtandet med justeringar godkändes av kommunstyrelsens plane-
ringsutskott enligt § 32/ 2014-05-27. Se vidare Utlåtande efter utställningen, daterat 2014-05-
26. 

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. Med dagens teknik går det att bebygga marken men 
kostnaderna för grundläggning kommer att bli exceptionellt höga bl a med hänsyn till den ut-
nyttjandegrad som föreslås i planen. I samband med att planförslaget togs upp i kommunsty-
relsens planeringsutskott 2014-05-27 § 32 för beslut om att föreslå kommunstyrelsen att över-
lämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande undantogs den berörda marken 
från antagande. Det gäller delar av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och 4:601. I förelig-
gande planförslag har planområdet ändrats med hänsyn till den utförda geotekniska utred-
ningen, så att dessa delar av de ovannämnda fastigheterna har utgått.  
 
Planförslaget togs efter behandlingen i planeringsutskottet upp i kommunstyrelsen 2014-06-
12 för beslut om att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande med un-
dantag för skrafferat område på plankartan med del av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och 
4: 601. Kommunstyrelsen beslutade enligt § 50/ 2014-06-12 att återremittera ärendet till pla-
neringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats.  
 
Efter återremissen i kommunstyrelsen har alternativa lägen för busshållplatser studerats. Det 
finns flera förslag till utformning av busshållplatser som ryms inom vägområdet i planförsla-
get för Resarö mitt. Utformningen av busshållplatser ska ske enligt RIBUSS-08, riktlinjer för 
utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik. I planförslaget regleras inte place-
ring och utformning av busshållplatser utan dessa avses studeras närmare vid kommande pro-
jektering av trafikplatsen i samråd med Trafikverket och trafikförvaltningen. På plankartan 
illustreras endast busshållplatsen vid Resarövägen vid Resarö skola. 
 
Möten har även hållits efter återremissen mellan fastighetsägarna till Ytterby 4:173 och kom-
munen angående planläggningen av fastigheten Ytterby 4:173 i förslaget till detaljplan för Re-
sarö mitt. Fastigheten föreslogs vid utställningen i mars 2014 för småindustri och centrum-
ändamål, som betecknades som JC på plankartan. I föreliggande planförslag föreslås markan-
vändningen för fastigheten ändras till BCDS, för bostäder, centrum, vård samt skola och för-
skola. Ett intentionsavtal från mars 2016 ligger till grund för förslaget och för ett exploate-
ringsavtal mellan fastighetsägarna och kommunen. I övrigt bekräftas av avtalet att den del av 
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fastigheten Ytterby 4:173 som ligger norr om Överbyvägen föreslås som allmän plats, L-
VÄG, lokalväg i detaljplanen.  
 
I övrigt har mindre ändringar och kompletteringar av planförslaget utförts. Dessa framgår ne-
dan. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Efter att planförslaget tagits upp i kommunstyrelsen 2014-06-12  har planförslaget reviderats. 
Tidigare revideringar och ändringar framgår av utlåtandet efter utställningen, daterat 2014-05-
26, som godkänts av kommunstyrelsens planeringsutskott.  
 
I detta tillägg till utlåtandet framgår revideringar och ändringar som utförts efter 2014-06-12. 
De ändringar som föreslås av planförslaget bedöms innebära  sådan väsentlig ändring av 
planförslaget som föranleder en ny utställning. Det gäller främst förändring av planområ-
det och ändring av markanvändningen. I övrigt har mindre ändringar och kompletteringar 
utförts som inte påverkar detaljplanens innebörd.  
 
Efter utställningen har sammanfattningsvis följande ändringar utförts av planförslaget: 
 
Plankarta med planbestämmelser 

 Planområdet ändras, så att delar av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och 4:601, sö-
der om Överbyvägen utgår. Planområdet justeras så att en mindre del av Ytterby s:10 
ingår norr om Överbyvägen. Mindre justering utförs även av kvartersmarken för bo-
städer, B, så att del av höjdparti i den sydvästra delen ingår i kvartersmarken. 

 Markanvändningen ändras för fastigheten Ytterby 4:173 från JC (småindustri och 
centrum) till BCDS (bostäder, centrum, vård, skola och förskola) på plankartan. Plan-
bestämmelsen under ”Användning av kvartersmark” för JC, småindustri och centrum 
utgår, då endast denna fastighet hade denna beteckning. 

 Markanvändningen ändras för fastigheten Ytterby 4:176 från CS (centrum och 
skola, förskola) till endast S (skola och förskola) på plankartan. Planbestämmelsen un-
der ”Användning av kvartersmark” för CS, centrum, skola och förskola utgår, då end-
ast denna fastighet hade denna beteckning. 

 Planbestämmelsen: e2, högsta antal fastigheter under ”Utnyttjandegrad” kompletteras 
så att fler fastigheter får bestämmelsen på plankartan. Det gäller fastigheterna  
Ytterby 4: 181 och 4:767 norr om Lillvägen samt Ytterby 4:175 som saknar sådan be-
stämmelse. För Ytterby 4:4:181 och 4:767 tillsammans anges 4 fastigheter som högsta 
antal och för Ytterby 4:175 en fastighet. 

 Planbestämmelsen: e3, Största sammanlagda byggnadsarea i kvm är 20% av fastig-
hetens landareal dock högst 240 kvm per byggnad, ändras. Största storlek om 240 kvm 
per byggnad tas bort från planbestämmelsen. Lydelsen av planbestämmelsen e3 under 
”Utnyttjandegrad” blir efter ändring densamma som för e5.  
För fastigheterna Ytterby 4:175, 4:767, 4:181 som tidigare hade beteckningen e5 änd-
ras beteckningen till e3, som har samma byggrätt och lydelse efter ändring som planbe-
stämmelsen e5 under ”Utnyttjandegrad” hade tidigare. 

 För planbestämmelsen e4 ändras beteckningen, så att på plankartan anges endast e4 . 
Lydelsen av planbestämmelsen framgår under planbestämmelserna under ”Utnyttjan-
degrad” med ingen ändring av byggnadsarean för de fastigheter Ytterby 4:597-598, 
4:483 som e4 gäller för. 
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 Byggrätten ändras för fastigheten Ytterby 4:173 med beteckningen e5  på plankartan. 
Lydelsen för planbestämmelsen e5 under ”Utnyttjandegrad” ändras till största sam-
manlagda bruttoarea i kvm är 1750 kvm. 

 Ny planbestämmelse införs under ”Begränsning av markens bebyggande”, u1, mar-
ken ska vara tillgänglig för dike för avledning av dagvatten. Denna bestämmelse 
anges för fastigheten Ytterby 4:411 i korsningen Krokvägen/ Västerskogsvägen med 
hänsyn till befintligt dike. 

 Ny planbestämmelse införs under ”Placering, utformning, utförande”, p1, huvud-
byggnad får uppföras i gräns mellan fastigheter. Denna bestämmelse anges för områ-
det på plankartan nordväst om Resarö skola som betecknas med B, bostäder. Bestäm-
melsen möjliggör sammanbyggda bostadshus som parhus. 

 Planbestämmelsen för prickmark, Byggnad får inte uppföras kompletteras på 
plankartan utmed Krokvägen och Västerskogsvägen med en bredd av 6,0 m. Bredden 
anpassas vid befintliga byggnader. För komplementbyggnader anges korsprickad 
mark, marken får endast bebyggas med uthus och garage. För Ytterby 4:172 och 4:173 
kompletteras med prickmark på plankartan med en bredd av 4 m utmed planerad väg, 
vilken redovisas som g( gemensamhetsanläggning) på plankartan.  

 Området på plankartan nordväst om Resarö skola som betecknas med B, bostäder 
kompletteras längs fastighetsgränsen med prickmark med en bredd av 4 m.  

 Planbestämmelsen utfartsförbud, körbar utfart får inte anordnas, kompletteras utmed 
fastigheterna Ytterby 4:172 och 4:174 söder om Överbyvägen samt utmed Ytterby 
4:176 vid Resarövägen på plankartan.  

 Planbestämmelse för 3D fastighetsbildning kompletteras med att detta inte får ske för 
bostadsändamål. Detta gäller bestämmelse under ”Administrativa bestämmelser” an-
gående 3D fastighetsbildning. För e2 under ”Utnyttjandegrad” tas uppgift om 3D fas-
tighetsbildning utöver högsta antal fastigheter bort. 

 E, område för teknisk anläggning placeras öster om fastigheten Ytterby 4:171 på all-
män plats för L-väg. Planbestämmelsen utfartsförbud, körbar utfart får inte anordnas 
kompletteras mot Överbyvägen för E-området. 

 Planbestämmelsen för parkering under ”Markens anordnande” justeras till att inom 
tomtmark byts ut mot inom egen fastighet. 
 

Planbeskrivning 
 Text för ”Miljökvalitetsnormer” är uppdaterad under ”Tidigare ställningstaganden”. 
 Text om ”Måldokument” under avsnittet ”Tidigare ställningstaganden” är borttaget. 
 Text under avsnittet” Förutsättningar, förändringar och konsekvenser” för ”Markför-

oreningar” kompletteras med utförd miljöteknisk markundersökning för fastigheten 
Ytterby 4:173. 

 Text under avsnittet ” Förutsättningar, förändringar och konsekvenser” för ”Stör-
ningar” angående externt industribuller är ändrad, då industriverksamhet inte finns 
inom planområdet. 
 

Genomförandebeskrivning 
 Under ”Avtal och överenskommelser” kompletteras med text om avtal med fastighets-

ägaren till Ytterby 4:173 samt angående avtal med Trafikverket. 
 Under ”Fastighetsrättsliga frågor” kompletteras med text om avtal med fastighetsäga-

ren till Ytterby 4:173. 
 Under ”Tekniska frågor och utredningar” kompletteras med text om utförd miljötek-

nisk markundersökning för fastigheten Ytterby 4:173. 
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Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras i enlighet med föreslagna ändringar av 
plankartan. I övrigt har endast redaktionella ändringar av planförslaget genomförts. Grundkar-
tan har även uppdaterats liksom fastighetsförteckningen till planförslaget. 
 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN den 18 oktober 2017 
 
 
 
Paula Sund 
Planarkitekt 


