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

Detaljplan för 

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

Utlåtande 

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 försam-
rådsmöte 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. 

Utställning 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 20 februari 2014 § 11 har förslaget till detaljplan 
hållits utställt för granskning. Utställningen, som kungjordes på kommunens anslagstavla, i 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 3 mars, genomfördes under tiden den 3 mars – 
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31 mars 2014 på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr. Information om utställ-
ningen sändes till berörda sakägare enligt fastighetsförteckning och myndigheter m.fl. enligt 
sändlista. Handlingarna har under utställningstiden även visats på stadsbiblioteket, Hamnga-
tan 19B samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se . 
 
Under utställningen har inkommit 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. 
 
Flera yttranden framför att det är viktigt att bevara skärgårdskaraktären samt befintlig vegetat-
ion och träd. Det anges även vara väsentligt att bevara miljön utmed vägarna. Det framförs att 
kapellet är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som måste tas hänsyn till. Nockhöjden 12 m 
på den närliggande fastigheten Ytterby 4:174 ifrågasätts därför. Flera yttranden tar upp frågor 
om utformningen av ny bebyggelse och typ av upplåtelseform. 
 
Flera yttranden tar upp trafik- och vägfrågor som att en trafikutredning saknas som underlag 
som belyser olika trafiklösningar ur trafiksäkerhetssynpunkt. Många är positiva till en cirku-
lationsplats men vill ha busshållplatsen kvar vid bussvändslingan vid ICA-butiken. Parkering-
arna anges inte heller få dominera infarten till Resarö. Transportvägen söder om skolan från 
Resarövägen avfärdas i flera yttranden, då den anges försämra kontakten med skogen för 
skolbarnen. Flera framför att gång- och cykelvägen ska fortsätta på den norra sidan och att 
Överbyvägen även ska breddas på denna sida. 
 
Andra frågor som behandlas i yttranden är osäkerhet kring VA-kapaciteten och problem med 
dagvatten samt restriktioner för småindustritomten. 
 
Av sammanställningen nedan framgår att några yttranden har inkommit efter utställningstiden 
dvs efter den 31 mars 2014. Dessa yttrande redovisas även.  
 
Efter utställningen har några förslag till revideringar gjorts. Ägare till 2 fastigheter har under-
rättats om detta. Dessa har inkommit med synpunkter på revideringsförslagen. 
  
Inkomna yttranden  

Remissinstanser och föreningar  Anmärkning 
U 1.  Länsstyrelsen Avstår från yttrande 
U 2.  Norrvatten   
U 3.  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  
U 4.  Storstockholms brandförsvar  
U 5.  Försvarsmakten Ingen erinran 
U 6.  Trafikverket (f d Vägverket)  
U 7.  Lantmäteriet  
U 8.  Resarö plangrupp (Resarö bygdeförening m fl)  
U 9.  Trafikförvaltningen (f d SL)  
U 10.  Resarö vägförening  
U 11.  Naturskyddsföreningen  
U 12.  Vänsterpartiet  
U 13.  Miljöpartiet de gröna  
U 14.  Socialdemokraterna  
U 15.  Socialnämnden  
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U 16.  Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddsnämnd (SRMH)  
U 17.  Roslagsvatten AB  
U 18.  E.ON Ingen erinran 
U 19.  Stadsbyggnadsnämnden Noterar informationen 

 
Fastighetsägare, boende och övriga  
Fastighet/Adress Anmärkning 

U 20.  Fastighetsägare till Ytterby 4:477  
U 21.  Fastighetsägare till Ytterby 4:701  
U 22.  Fastighetsägare till Ytterby 4:558  
U 23.  Fastighetsägare till Ytterby 4:188  
U 24.  Fastighetsägare till Ytterby 4:411  
U 25.  Fastighetsägare till Ytterby 4:730  
U 26.  Fastighetsägare till Ytterby 4:173  
U 27.  Fastighetsägare till Ytterby 4:136  
U 28.  Fastighetsägare till Överby 1:159   
U 29.  Fastighetsägare till Ytterby 4:751  
U 30.  Fastighetsägare till Engarn 1:8  
U 31.  Fastighetsägare till Överby 4:172   
U 32.  Fastighetsägare till Ytterby 4:19  
U 33.  Fastighetsägare till Ytterby 4:57  
U 34.  Fastighetsägare till Ytterby 4:433 och 4:514  
U 35.  Fastighetsägare till Ytterby 4:575  
U 36.  Fastighetsägare till Ytterby 4:590  
U 37.  Fastighetsägare till Ytterby 4:47  
U 38.  Fastighetsägare till Överby 1:113  
U 39.  Fastighetsägare till Ytterby 4:429  
U 40.  Fastighetsägare till Överby 29:74  
U 41.  Fastighetsägare till Ytterby 4:853  
U 42.  Fastighetsägare till Ytterby 4:237  
U 43.  Fastighetsägare till Ytterby 4:539  
U 44.  Fastighetsägare till Ytterby 4:480  
U 45.  Fastighetsägare till Ytterby 4:589  
U 46.  Fastighetsägare till Ytterby 4:489  
U 47.  Fastighetsägare till Ytterby 4:388  
U 48.  Fastighetsägare till Ytterby 4:329  
U 49.  Fastighetsägare till Ytterby 4:763  
U 50.  Fastighetsägare till Ytterby 4:452  
U 51.  Fastighetsägare till Ytterby 4:137  
U 52.  Fastighetsägare till Ytterby 4:541  
U 53.  Fastighetsägare till Överby 29:51  
U 54.  Fastighetsägare till Överby 6:31  
U 55.  Fastighetsägare till Överby 1:190  
U 56.  Fastighetsägare till Överby 2:101   
U 57.  Fastighetsägare till Överby 16:2  
U 58.  Fastighetsägare till Överby 4:129, 139  
U 59.  Fastighetsägare till Engarn 1:14, föreningen Engarn  
U 60.  Fastighetsägare till Överby 29:54  
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U 61.  Fastighetsägare till Överby 29:40 och 29:49  
U 62.  ICA (Ytterby 4:598, 4:597,4: 483)  
U 63.  Fastighetsägare till Överby 1:13  
U 64.  Fastighetsägare till Överby 1:129  
U 65.  Fastighetsägare till Överby 29:17  
U 66.  Fastighetsägare till Överby 6:23  
U 67.  Fastighetsägare till Ytterby 4:157  
U 68.  Fastighetsägare till Överby 6:15  
U 69.  Fastighetsägare till Ytterby 4:852  
U 70.  Fastighetsägare till Överby 1:36  
U 71.  Fastighetsägare till Överby 1:198  
U 72.  Fastighetsägare till Ytterby 4:829  
U 73.  Fastighetsägare till Ytterby 4:298  
U 74.  Fastighetsägare till Överby 28:1 och Ytterby 4:216  
U 75.  Fastighetsägare till Ytterby 4:83  
U 76.  Fastighetsägare till Ytterby 4:670  
U 77.  Fastighetsägare till Ytterby 4:183  
U 78.  Fastighetsägare till Ytterby 4:60  
U 79.  Fastighetsägare till Ytterby 4:58  
U 80.  Fastighetsägare till Ytterby 4:497  
U 81.  Fastighetsägare till Ytterby 4:637  
U 82.  Fastighetsägare till Ytterby 4:796  
U 83.  Fastighetsägare till Överby 6:27  
U 84.  Fastighetsägare till Ytterby 4:251  
U 85.  Fastighetsägare till Överby 1:133  
U 86.  Fastighetsägare till Ytterby 4:520  
U 87.  Fastighetsägare till Ytterby 4:258  
U 88.  Fastighetsägare till Ytterby 4:276  
U 89.  Fastighetsägare till Överby 1:173  
U 90.  Fastighetsägare till Ytterby 4:848  
U 91.  Fastighetsägare till Ytterby 4:141  
U 92.  Fastighetsägare till Överby 6:44  
U 93.  Fastighetsägare till Ytterby 4:30, 4:522 och 4:723  
U 94.  Fastighetsägare till Överby 19:2  
U 95.  Fastighetsägare till Ytterby 4:186  
U 96.  Fastighetsägare till Ytterby 4:547  
U 97.  Fastighetsägare till Överby 23:1  
U 98.  Fastighetsägare till Överby 1:194  
U 99.  Fastighetsägare till Överby 25:1  
U 100. Fastighetsägare till Ytterby 4:59  
U 101. Fastighetsägare till Överby 6:17  
U 102. Fastighetsägare till Överby 21:2  
U 103. Fastighetsägare till Ytterby 4:171  

Yttranden över underrättelse efter utställningen 
Fastighetsägare Anm 

U 104. Fastighetsägare till Ytterby 4:173  
U 105. Fastighetsägare till Ytterby 4:175 Ingen erinran                    
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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:  
Avstår från att lämna yttrande över utställningsförslaget. 
 

Länsstyrelsen lämnade även samrådsförslaget till detaljplan utan erinran. 
 

Remissinstansernas synpunkter  
 
U 2. Norrvatten AB:  
I det aktuella området ligger roslagsvattens ledning som norrvatten sköter driften av. En hu-
vudvattenledning med dimensionen 300 mm. För arbeten inom ledningsrättsområdet för hu-
vudvattenledningen erfordras godkännande utav Roslagsvatten. När projektering påbörjas av 
kommande anläggningar, vägar och byggnader mm inom eller intill ledningsrättsområdet, 
ska handläggare på Norrvatten kontaktas. Som bilaga lämnas allmänna bestämmelser och 
anvisningar för markarbeten inom eller intill jordförlagda anläggningar. 
 

Informationen noteras. 
 
U 3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB): 
Avstår från att yttra sig. 

 
U 4. Storstockholms brandförsvar (SSBF): 
Yttrandet behandlar hanteringen av tekniska olycksrisker och möjlighet till räddningsinsatser. 
Med tekniska olycksrisker avses i detta sammanhang sådana olycksrisker, exempelvis brand, 
explosion och utsläpp av farliga ämnen. 

 
Hantering av olycksrisker 
SSBF har med hänsyn till tillgängligt material inget att anmärka på aktuell detaljplan, 
utifrån ett olycksriskperspektiv. 

 
Möjlighet till räddningsinsatser 
Framkomlighet och tillgänglighet för brandförsvarets fordon vid händelse av räddningsinsats 
måste beaktas i det fortsatta arbetet och i projekteringen. 

 
Inom aktuell plan måste tillgång till släckvatten säkerställas. SSBF förordar ett konvent-
ionellt brandpostsystem. Detta innebär ett maximalt avstånd på 150 meter mellan brandpos-
terna, det vill säga maximalt 75 meter från uppställningsplats för räddningstjänstens fordon 
till närmsta brandpost. 
 

Framkomlighet och tillgänglighet för brandförsvarets fordon vid händelse av rädd-
ningsinsats avses beaktas i det fortsatta arbetet. I planbeskrivningen kompletteras 
med uppgifter om att konventionellt brandpostsystem planeras inom planområdet. 
Brandposternas placering ses över vid genomförandet av detaljplanen. 
 

U 5. Försvarsmakten: 
har inget att erinra i rubricerat ärende. 
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U 6. Trafikverket:  
anger att sedan detaljplanens samrådsskede har planförslaget genomgått flertalet förändringar 
vad gäller planområdets omfattning, markanvändning, trafiklösningar och planbestämmelser. 
 
Trafikverket (f .d. Vägverket) har tidigare yttrat sig i detaljplaneprocessens tidigare skeden. 
Utöver detta har Trafikverket och Vaxholms stad sammanträtt i frågor kopplade till detaljpla-
nen under år 2010 och år 2013. 
 
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. Arbete med att ta fram ett föravtal där 
detta regleras pågår för närvarande, och ska åtföljas av ett genomförandeavtal innan detalj-
planen antas. 
 
Trafikverket ser alltjämt positivt på de föreslagna trafiksäkerhetshöjande åtgärderna utmed 
Överbyvägen inklusive den föreslagna gång- och cykelvägen. Också den föreslagna cirkulat-
ionsplatsen välkomnas, där Trafikverket är av åsikten att väghållningsmyndigheten inte kan 
belastas av anläggningskostnader, men där cirkulationsplatsen naturligt får statligt huvud-
mannaskap då både Resarövägen (väg 1003) och Ytterbyvägen (väg 1006) har detsamma. 
 
I övrigt har Trafikverket ingen erinran mot föreliggande detaljplaneförslag. 
 

Förslag till föravtal avseende åtgärder i samband med genomförande av detaljplan 
för Ytterby 4:686 m fl (Resarö mitt och Överbyvägen) finns framtaget. Genomfö-
randeavtal avses tas fram inför genomförandet av de åtgärder som påverkar de all-
männa vägarna eller dess vägområde.  
 

U 7. Lantmäteriet  
Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete 
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen för del av Ytterby och Överby, Resarö mitt 
mm har vunnit laga kraft, är att med stöd av detaljplanen avstycka föreslagna tomtplatser och 
inrätta gemensamhetsanläggningar mm. Delar av planen som bör förbättras. 
 
Planbeskrivning/Genomförandebeskrivning 
Det bör tydliggöras huruvida parkeringsplatserna (P) avses avstyckas som egna fastigheter 
eller om de ska fortsätta tillhöra en kommunal fastighet. 
 
Det bör tydliggöras hur övriga transporter (t ex besökare, skolskjuts) ska angöra till skolan, 
om det sker direkt mot allmän plats eller om det krävs att utfartsrätt/gemensamhetsanlägg-
ning på annan fastighet inom kvartersmark. 
 
Det södra hörnet (ca 30 kvm) av Fastigheten Ytterby 4:767 ligger utanför plangränsen. Det 
bör framgå av planen huruvida mark ska fastighetsregleras till angränsande  vägsamfällighet 
Ytterby s:10.  
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Det bör tydliggöras att släntservitut på kvartersmark kan bildas som officialservitut genom 
lantmäteriförrättning eller som avtalsservitut Det bör också framgå vem som ska söka och be-
kosta en eventuell förrättning för att bilda servituten. 
 
Det bör framgå under ekonomiska frågor, att ersättning för upplåtelse av mark och anlägg-
ning vid anläggningsförrättning kan tillkomma som en kostnad för fastighetsägarna. 
  
           Parkeringarna avses inte avstyckas som egna fastigheter. 
  
                 Planbeskrivningen förtydligas vad gäller transporter till skolan. Markanvändningen      
             ändras till BCDS för att tydliggöra att in- och utfartsvägen till de föreslagna nya    
                 bostäderna väster om skoltomten även kan betjäna skolan. 
   

Den del av fastigheten Ytterby 4:767 som ligger utanför planområdet kommer att 
ingå i återstående del av norra Resarö som ska planläggas dvs Dp 392, Resarö sam-
hälle, etapp 9. Planarbetet avses påbörjas efter sommaren 2014.  
 
Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras med önskade uppgifter angå-
ende släntservitut och ersättning för upplåtelse av mark och anläggning vid anlägg-
ningsförrättning. 

 
U 8. Resarö plangrupp: 
Plangruppen, som består av representanter utsedda av fastighets- och villaägarföreningar på 
Resarö, har dels fått en föredragning, dels studerat handlingarna till detaljplanens utställ-
ningsfas på egen hand. Det konstateras att kommunens planarbete på Resarö sker i ett litet 
område i taget vilket innebär att helhetsperspektivet på Resarö inte framhålls i de enskilda 
detaljplanerna. Vi hänvisar till våra synpunkter på översiktsplanen, bl.a ett sammanhängande 
grönområde på Killingen med utökat strandskydd 300 meter, och att detta fortfarande är en 
förutsättning för alla mindre detaljplanerna eftersom de tillsammans täcker in all övrig mark-
yta på Resarö.   
 
Vi har noterat att det är stora skillnader mellan detta förslag och föregående fas, samrådet, 
bl a har planområdet utökats avsevärt, högre och större byggnader har tillåtits och fler an-
vändningsområden för de olika fastigheterna har föreslagits. 
 
l de handlingar som kom till Resarö Bygdegård saknades kartor från tidigare faser, vilket har 
gjort det svårt att jämföra allt det nya med de gamla förslagen. Vid presentationen av försla-
get fick vi veta att planförfattarna inte är villiga att göra några stora ändringar i utställnings-
förslaget Om de ändringar vi föreslår här, anses vara stora, föreslår vi att planen ställs ut yt-
terligare en gång. 
 
Här behövs något vackert 
Infarten till Resarö Mitt betyder mycket för alla -den ska vara tilltalande. Vi efterlyser vad 
planens författare anser värt att lyfta fram och värna. Med tilltalande menar vi bl. a att skär-
gårdskaraktären bevaras med en grön korridor runt Resarövägen fram till Ytterbys centrala 
korsning. Det är oerhört viktigt att byggnation inte sker utmed vägen, både av estetiska och 
miljömässiga skäl, t.ex. på fastigheten 4:176. Undersökningar visar att luften blir så mycket  
bättre om träd skiljer vägar och bostäder åt. Parkeringsplatser, som visserligen är nödvändiga, 
får inte dominera infarten. 
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Några KTH-studenter i årskurs 3 hade Resarö Mitt som tillämpningsexempel på en skolupp-
gift. Deras främsta påpekande var att här behövs något vackert. Och vi håller med. Det är 
angenämt att vila blicken både på skolan och kapellet, och uppvuxna träd har stor betydelse. 
En trädinventering behöver göras. Endast genom att behålla stora träd och en blandad be-
byggelse kan Resarös miljö bevaras. Det är också viktigt att belysningen väljs med omsorg 
för att undvika förortsintryck.  
 
Kapellet 
Planförfattarna skriver: "l detta planområde finns inga byggnader med särskilt kulturhisto-
riskt värde". Resarö kapell är skyddat enligt kulturmiljölagen (1988:950). Vi anser att planen 
ska följa riksantikvarieämbetets beslut 2001-05-29 och ge kapellet bevarandestatus. Riksan-
tikvarieämbetets vägledning om tillämpningen av 4 kap. kulturmiljölagen finns publicerade 
på http://www.raa.se/publiceraUvaria2012 38.pdf.  Plangruppen begär att kommunen åter-
kommer specifikt till plangruppen med hur Vaxholms stad har för avsikt att efterleva och sä-
kerställa riksantikvarieämbetets tagna beslut. 
 
Enligt skrivningen i tillämpningen av 4 kap. kulturmiljölagen ska hänsyn tas även i omgiv-
ning-en till den skyddade byggnaden. Bl.a. därför ifrågasätter vi nockhöjden 12 m på fastig-
heten 4:174. Såvitt vi förstår kommer den att dominera över kapellet, som är det vackraste 
huset i denna omgivning – även om kapellets spira är högre. Vi vill också värna träddungen 
som syns genom fönstren i kapellet. 
Vi förutsätter också att nya skolbyggnader ansluter till den befintliga skolans karaktär när det 
gäller form och material.  
 
Gång- och cykelväg samt breddning av Överbyvägen  
Plangruppen är positiv till utbyggnad av gång- och cykelvägen till Överby på norra sidan och 
till en varsam breddning av vägen. l samband med förlängning av gång- och cykelbanan ska 
breddningen utföras på norra sidan, för att inte komma för nära komplementbyggnaderna vid 
Överby gård och gå in på privata tomter. Däremot kan den delen som redan har gång- och 
cykelbana breddas på södra sidan. Sammantaget får åtgärderna inte äventyra områdets lant-
liga karaktär och de naturvärden som finns i området, och då särskilt kärret som är en fristad 
för flera fågelarter och djur. Vägen bör således inte ges högre standard än 40 km/tim och för-
ses med den typ av avsmalning i anslutning till t.ex. busshållplatser som finns på andra vägar 
i liknande områden. 
 
Trafiklösning/trafiksäkerhet 
Plangruppen är också positiv till den planerade rondellen i korsningen. Om busshållplatsen 
flyttas till nuvarande avsläppsområde för skolbarnen kommer större delen av Resarös befolk-
ning behöva korsa Överbyvägen alternativt Ytterbyvägen och Resarövägen för att komma till 
hållplatsen med buss mot Engarn/Stockholm. Den intensivaste tiden är ju under morgonen 
när alla har bråttom och bilar och skolbarn blandas med bussåkarna. Även när transporter 
till butiken blandas med kundparkering uppstår säkerhetsproblem. Vi kräver en trafikteknisk 
utredning som belyser olika möjligheter ur trafiksäkerhetssynpunkt Denna utredning ska be-
lysa var busshållplatser, övergångsställen, kundparkering och annan parkering ska placeras 
samt hur varutransporter och bussrörelserna ska bli, för att uppnå bästa tänkbara trafiksä-
kerhet. Denna utredning ska göras och visas innan planen kan antas. 
 
Skolan 
Skisser på hur skolan ska kunna byggas ut är under produktion. Denna utbyggnad borde ha 
fått sin form innan man bestämmer hur transportvägarna till skolan ska se ut. Frågan är om 
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nuvarande skolfastighet är för liten med hänsyn till framtida expansion. 
 
Förslaget med en transportväg på södra sidan om skolan avfärdas som otänkbar. Använd den 
föreslagna nya vägen nordväst om skolan för detta ändamål och lägg den närmare det röda 
området! En av Resarö skolas förnämsta kvaliteter är den direkta närheten till skogen. Den 
får absolut inte brytas av en väg för varutransporter. Även om det ökar trafikmängden genom 
korsningen/rondellen är det bättre än att korsa (och förstöra!) barnens lekområde. Eftersom 
transporterna kan ske när som helst är ingen beredd på trafiken och olycksrisken blir alldeles 
för stor. Har verkligen barnperspektivet beaktats i detta förslag? 
 
Småindustritomten 
Restriktionerna på tomten för småindustri måste få en rimlig omfattning och tid för genomfö-
rande. Enligt planförslagets föreslagna ljudnivåer, så kommer det bli problem när den all-
männa busstrafiken skall passera fastigheten. Vilket i sin tur kommer att påverka de boende 
på Resarö. Verksamheten måste få rätt förutsättningar för att kunna fortsätta och utveckla sin 
affärsverksamhet, antingen på befintlig tomt eller på mark i nära anslutning. Här borde kom-
munen kunna erbjuda olika alternativ eller förslag till lösning istället för att sätta restrikt-
ioner. Kommunens uppdrag är att skapa förutsättningar till hela det lokala näringslivet, även 
för de företag som är verksamma på Resarö.  
 
Bostäder väster om skolan 
Plangruppen förordar att de bostäder som byggs väster om skolan blir flerfamiljshus i två 
plan lik illustrationen i planbeskrivningen sid 10. Dels för att mindre lägenheter för ungdo-
mar och äldre saknas i Resarös bostadsbestånd, dels för att på så sätt spara en del av marken 
mellan husen. Denna mark har tidigare varit betad och otroligt vacker med inslag av Adam o 
Eva, kattfot mm.  
 
Plangruppen motsätter sig all exploatering av mark som tillåter likartad och tät bebyggelse 
på Resarö, då vi inte anser att det passar in i vår skärgårdsmiljö med många hus från 1800- 
och tidigt 1900-tal. 
 
Blandad bebyggelse blir mer estetiskt tilltalande än samma typer av hus i samma färg. Kom-
munen måste därmed ställa strikta krav på byggbolagens ramar för utformning av områden 
som etableras på kommunens markområden, såsom arkitektur och materialval. 
 
Avlopp 
l planbeskrivningen för detaljplan 322 del av Ytterby, Sundelinska m fl, från 2004 framhålls 
att kapaciteten i pumpstationen och överföringsledningen till Blynäs är fullt utnyttjad. Av-
loppsledningen från Resarö Mitt till pumpstationen har även den begränsad kapacitet och 
bräddar när dagvatten rinner in i den. Regeringens förslag om 25 m2 hus fullt utrustade med 
kök och wc, kommer ju dessutom att öka belastningen på VA-nätet. Vi känner stor oro för VA-
kapaciteten eftersom vi vet att det är problem redan idag. Plangruppen vill få försäkringar 
om att infrastrukturen för ny bebyggelse finns både på Resarö och i Blynäs innan exploate-
ring genomförs. 
 
Dagvatten 
l planbeskrivningen tar man upp problemen med dagvatten och att respektive fastighet måste 
infiltrera sitt eget dagvatten för att inte påverka vattennivåerna i Resarö våtmark. När cykel-
vägen byggdes leddes vatten över från norra sidan till södra sidan. Boende som bott här se-
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dan 40-talet påpekar också att där man tidigare kunnat odla står nu stillastående vatten. Kär-
ret har blivit större. 
 
För att avhjälpa dagvattenproblemen föreslås i planbeskrivningen "att gröna tak med fördel 
kan anläggas på bebyggelsen". Dock har minsta taklutning satts till 27° för bostadshus. Det 
är svårt att lyckas med gröna tak med en så brant vinkel. 
 

En fördjupad översiktsplan för Resarö togs fram år 1993. Som underlag för plan-
läggningen av norra Resarö togs ett detaljplaneprogram fram år 2002 som utgår 
från den fördjupade översiktsplanen. Programmet för norra Resarö utgör un-
derlag 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. 
 
Kartor från tidigare skede som samrådet finns tillgängliga på kommunens hem-
sida. De ändringar som utförts av planförslaget efter samrådet framgår av samråd-
redogörelsen. Omfattningen av planområdet har inte förändrats i någon större ut-
sträckning. Den areal som tillkommit är främst utökning av skoltomten och till-
komst av naturområdet väster om skoltomten.  
 
I planbeskrivningen anges att intill vägarna får generellt en ca 6 m bred zon utmed 
mindre vägar och 10 m utmed större vägar inte bebyggas med hänsyn till buller- 
och trafiksäkerhetsskäl. Detta gör det även möjligt att bibehålla växtlighet och 
träd utmed vägarna samt att byggnaderna placeras inne på tomterna. Det finns även 
befintlig växtlighet och träd vid de befintliga parkeringarna i Resarö mitt som avses 
sparas.  
 
En översyn av träd och vegetation har skett i området. Gång- och cykelvägar ska 
placeras så att befintliga träd och befintlig vegetation kan sparas i möjligaste 
mån, vilket kommer att studeras närmare i samband med detaljprojekteringen. 
Detta gäller bl a fortsättningen av gång- och cykelvägen längs Överbyvägen. På 
fastigheten Ytterby 4:174 norr om kapelltomten finns även en berghäll och en del 
träd i det sydöstra hörnet som avses sparas. Planbeskrivningen kompletteras under 
rubriken Mark och vegetation angående befintlig vegetation.  
 
I planbeskrivningen anges att i planområdet finns inte byggnader med särskilt kul-
turhistoriskt värde med avseende på bostadsbebyggelse. Planbeskrivningen kom-
pletteras med uppgifter om kapellet och dess kulturhistoriska värde och skydd en-
ligt kulturminneslagen. På fastigheten Ytterby 4:175 med kapellet finns även en hel 
del träd och buskar, vilka kommer att vara kvar då det ingen förändring föreslås för 
denna fastighet.  
 
Kyrktornet är +22,81 m från marknivån  +10,8 m. Spiran är ca 1,8 m högre. Mark-
nivån för fastigheten Ytterby 4:174 är ca + 9 m, dvs lägre än för kapellet. En bygg-
nad med nockhöjden 12 m på Ytterby 4:174 kommer att vara lägre än kapellet, 
minst ca 2 m lägre än kyrktornet. 
 
Det utrymme som föreslås som allmän plats, L-VÄG, för Överbyvägen i planför-
slaget för Resarö mitt (Dp 382) framgår av gällande detaljplan 358 som omger 
Överbyvägen. Den föreslagna breddningen av körbanan och förlängningen av 
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gång- och cykelvägen ryms inom detta område. Breddningen av körbanan till 7 m 
föreslås ske på den södra sidan av Överbyvägen med som högst ca 2 m från nuva-
rande körbanekant. Fortsättningen av gång- och cykelvägen längs Överbyvägen fö-
reslås ske på den norra sidan av Överbyvägen och avskiljas från Överbyvägens kör-
bana med grönremsa. Det är svårt att rymma både breddning av vägen och utbygg-
nad av gång- och cykelvägen med grönremsa på den norra sidan av Överbyvägen. 
 
Hastighet och avsmalningar regleras inte i samband med detaljplaner. Detta kom-
mer att studeras vidare i den kommande projekteringen av fortsättningen av gång- 
och cykelvägen längs Överbyvägen.  
 
I den trafikutredning som utförts av MarkTema AB så redovisas transporter till 
livsmedelsbutiken ske från Lillvägen på den västra sidan av butikstomten. Planbe-
skrivningen har kompletterats med ritning över denna trafiklösning under rubriken 
”Trafik”. Angående trafiklösning och utredningar se även svar under yttrande U10 , 
yttrande från Resarö vägförening.  
  
Skoltomten har med hänsyn till framtida behov av utbyggnad utökats i planförsla-
get. Markanvändningen för två fastigheter söder om Överbyvägen föreslås även 
kunna vara för skolverksamhet. Nya skolbyggnader avses ansluta till skolans karak-
tär vad gäller form och material. 
 
I planbeskrivningen anges att tillfart för varutransporter till Resarö skola föreslås 
ske från Överbyvägen via den nya vägen till de föreslagna bostäderna nordväst om 
Resarö skola. Vägen redovisas i planförslaget som gemensamhetsanläggning. Varu-
transporter till livsmedelsbutiken avses ske från Lillvägen. 
 
De restriktioner som föreslås i planen för fastigheten Ytterby 4:173 där verksam-
heten Propellertjänst finns idag, är vanligt förekommande för fastigheter med verk-
samheter. Som jämförelse kan nämnas detaljplanen för Skutvikshagen, Dp 399. I 
planen för Skutvikshagen anges att en översiktlig miljögeoteknisk undersökning 
ska utföras för att utreda eventuella föroreningar inom den fastighet som idag nytt-
jas för verksamhet, om marken ska bebyggas med bostäder och centrumverksam-
het. För denna verksamhet anges även att verksamheten inte får vara störande för 
omgivningen och att Naturvårdsverkets riktlinjer ska följas vad gäller riktvärden för 
ekvivalenta ljudnivåer vid befintlig industri. 
 
Diskussioner har även förts med verksamhetsutövarna för Propellertjänst angående 
möjliga områden för verksamheten att flytta till. Kommunen avser att fortsätta dis-
kussionerna. 
 
I planförslaget anges planbestämmelser som reglerar utformningen av ny bebyg-
gelse vad gäller storlek, höjd, fasadmaterial, takutformning och placering. Förslag 
till miljöprogram från år 1992 ligger till grund för utformning av planbestämmel-
serna. Inom planområdet för Resarö mitt, Dp 382, saknas kulturhistoriskt värdefull 
bostadsbebyggelse.  
 
Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyg-
gelse bl a mindre flerfamiljshus inom det område som föreslås för bostäder väster 
om skolan. Vaxholms stad avser att genom markanvisning genomföra utbyggnad av 
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bostäder på kommunal mark inom planområdet. I program för markanvisningen 
anges förutsättningar för och krav på utformning av bebyggelsen. 
 
Roslagsvatten påbörjade under 2013 åtgärdsarbeten för VA på spillvattennätet som 
leder ned till pumpstationen (P154) vid Resarö Marina. Under 2014 ska dessa arbe-
ten verkställas. Åtgärderna leder till minskat inläckage och därmed ökad kapacitet 
både i ledningsnät samt pumpstation. Som ytterligare en kapacitetshöjande åtgärd 
för pumpstationen P154 ska den överföringsledning som idag går via Östra Kullön 
och vidare in till Blynäs reningsverk även kortas av och ledas in mot Storäng. Detta 
leder till bättre kapacitet jämfört med idag. Från Storäng ska ny pumpstation bygg-
gas innan november 2017 med tillhörande dubbla spillvattenöverföringsledningar 
för att leda spillvattnet till Blynäs reningsverk. Den förtätning av bebyggelsen som 
kommer att ske ska inte innebära några direkta kapacitetsproblem i spillvattensyste-
met. 
 
Dagvatten. I dagvattenutredningen anges att det är ett stort problem med dåligt 
skötta trummor och brunnar i området. Det behöver ske en årligt återkommande 
drift av trummor, brunnar och diken för att översvämningar inte ska ske. Skötsel-
program avses därför tas fram för diken, brunnar och trummor längs Överbyvägen. 
Vattennivån i Resarö våtmark styrs enligt utredning av WRS (Water Revival 
Systems) av förhållandena vid utloppspunkten där stigen från Killingeskogen kor-
sar diket. Fastigheten Överby 2:7 där denna utloppspunkt ligger är inte i kommu-
nens ägo. Kontakt avses tas med fastighetsägaren för möjliga åtgärder i utlopps-
punkten.  
 
För gröna 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. I dagvattenutred-
ningen omnämns även andra åtgärder för att avhjälpa dagvattenproblem. 
 

U 9.Trafikförvaltningen 
Trafikförvaltningens synpunkter på förslaget 
Ut på Resarö trafikerar lokallinjen 682 samt direktlinjen 680 som går in till Stockholms stad. 
Vissa bussar trafikerar bara till Ytterby, dvs. vid Resarö mitt som planförslaget gäller. Denna 
vändmöjlighet behöver finnas kvar. 
Trafikförvaltningen anser att det är positivt att man breddar till 7 meter på Överbyvägen. De 
föreslagna hållplatslägena ser lämpliga ut, med undantag för förslaget att kombinera håll-
plats och avlämningsficka. Detta behöver studeras närmare för att se till att det inte blir par-
kering i hållplatsområdet. Trafikförvaltningen deltar gärna i fortsatta diskussioner. 
 

Vändmöjlighet finns fortfarande vid cirkulationsplatsen vid Överbyvägen/Resarö-
vägen/ Ytterbyvägen. Busshållplatsen och avlämningsfickan föreslås åtskilda ge-
nom s k ”öra”. Diskussioner har tidigare förts med trafikförvaltningen om utform-
ningen av busshållplatser. Detta kommer att studeras närmare vid projekteringen av 
trafiklösningen med rondell. 
 

U 10. Resarö vägförening: 
Resarö vägförening sköter om det enskilda vägnätet på Resarö. Föreningens verksamhetsom-
råde angränsar till det föreslagna detaljplaneområdet. Vägföreningen har följande syn-
punkter: 
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-Detaljplaneförslaget skall enligt Vaxholms Stad bidra till en mer trafiksäker lösning i områ-
det, vilket är positivt och välkomnas.  
-Det finns åtgärder i förslaget som leder till en försämring av trafiksäkerheten vilket upplevs 
som motstridigt t ex att flytta busshållplatsen. I dagsläget så ligger busshållplatsen på rätt sida 
då man tittar på fakta utifrån upptagningsområde samt på hur gående från området rör sig för 
att ta sig till busshållplatsen. Vid den senaste räkningen av bussresenärer så gick 179 perso-
ner på bussen under en tidperiod av 45 minuter. Att dessa personer skall behöva passera 
Överbyvägen för att komma till den föreslagna busshållplatsen är en försämring av trafiksä-
kerheten vilket även kommer att öka risken för att olyckor. Den mest trafiksäkra lösningen för 
bussresenärerna är att busshållsplatsen ligger kvar där den ligger i dagsläget. 
 
- Förvaltningen har beskrivit hur busshållplatsen på Överbyvägen enligt detaljplaneförslaget 
skulle kunna utformas enligt en s. k timglas-modell, vilket inte behöver detaljplanestöd. Ett 
sådant förslag kan innebära att fler trafikanter kommer att åka på de mindre vägarna i området 
för att sedan kunna köra ut på Ytterbystrandsvägen för att undvika de trafikstopp som bussen 
skapar i samband med att den stannar vid hållplatsen. Lillvägen skulle t ex kunna bli en direkt 
"smitväg" i detaljplaneområdet. Detta förslag kommer att göra att trafiken sker på småvägar 
inom området istället för att den sker utifrån den struktur som finns med uppsamlingsvägar. 
 
Det har funnits synpunkter på trafiklösningen ända från det att första detaljplaneförslaget kom 
ut på samråd. Vi har ställt frågor till förvaltningen samt enskilda tjänstemän för att få förkla-
rat varför man valt aktuell lösning. Dock så har inga svar eller utlovade handlingar inkommit 
till föreningen (2014-03-30). Resarö vägförening vill att kommunen: 
-Levererar de utlovade handlingarna som legat till grund till förslaget av trafiklösning. 
-Omarbetar förslaget så att en säkrare trafiksituation kan komma till stånd med detaljplane-
förslaget för Resarö Mitt. 
 

Trafiklösningen med cirkulationsplats och placering av busshållplatser har studerats 
i samband med flera utredningar bl a ”Förslag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgär-
der vid Resarö skola”, 2002- 10-10, utförd av Carl Bro Intelligent Solutions. Detta 
förändringsförslag är ett resultat av stadens trafiksäkerhets- och miljösatsningar på 
stadens huvudgatunät som ett led i förändringsarbetet efter genomförd trafiknätsa-
nalys. En utredning om barns skolvägar mm på Norra Resarö har även utförts, 
2004-07-05.  
 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2010-03-10/§ 10 att uppdra åt tek-
niska enheten att förprojektera trafiklösningen och busshållplatsernas lokalisering 
med inriktning cirkulationsplats i samråd med vägverket och SL(nuvarande trafik-
förvaltningen). Trafikstudie utförs av Tyréns AB juni 2010 på uppdrag av kommu-
nen i samarbete med Trafikverket och SL. Trafikstudien behandlar trafiklösning 
med cirkulationsplats, busshållplatsernas läge och funktion och med parkering och 
möjlighet till avlämning/ upphämtning vid skolan. Även parkering vid  ICA-buti-
ken redovisades. Flera alternativ prövades. Som alternativ redovisas att dagens 
busshållplats tas bort och cirkulationsplats anläggs samt att dagens bussvändslinga 
finns kvar och cirkulationsplats anläggs.  
 
Med de utredningar som tagits fram som underlag utförde MarkTema AB därefter 
den trafiklösning som illustreras på plankartan. Planbeskrivningen kompletteras 
med ritning över denna trafiklösning under rubriken ”Trafik” och information om 
genomförda utredningar. 
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Busshållplatserna illustreras endast på plankartan t ex som timglasmodell. Buss-
hållplatsernas närmare placering och utformning får studeras närmare i samband 
med detaljprojekteringen av trafikplatsen i samråd med Trafikverket och trafikför-
valtningen (f d SL). 
 
Möte med vägföreningen har skett efter utställningen. Material har då överlämnats 
som ligger till grund för redovisad trafiklösning. 
  

U 11. Naturskyddsföreningen i Vaxholm: 
Allmänna synpunkter 
Naturskyddsföreningen välkomnar en utbyggnad av offentlig och kommersiell service i den 
centrala delen av Resarö som kan möta de behov som uppstår med en ökande befolkning. Vi 
ser möjligheter till att det ges utrymme för alternativa boendeformer i det av villor helt domi-
nerade området, så att demografisk obalans och segregation motverkas. 
 
Det är också positivt att gång- och cykelvägen förlängs längs Överbyvägen och att en rondell 
planeras vid korsningen Resarövägen/Överbyvägen. En dagvattenutredning har utförts. Det är 
viktigt att de förslag på underhållsåtgärder som föreslås i dagvattenutredningen verkligen 
kommer att utföras. 
 
Planläggningen av det aktuella området har genomförts i tre stadier: församråd, samråd och 
nu utställning. Naturskyddsföreningen kan konstatera att kommunen har presenterat tre helt 
olika förslag, där även planområdets omfattning har ändrats. I det aktuella förslaget har dras-
tiska ändringar gjorts, som inte alltid har förankring i remissvaren från tidigare samråd. 
Trots detta är utställningsförslaget förvånansvärt ofullständigt, med bristande underlag och 
många öppna frågor. En utredning saknas där olika trafiklösningar utvärderas ur säkerhets- 
och effektivitetssynpunkter och placeringen av busshållplatser är inte bestämd. Naturskydds-
föreningen anser därför att detaljplanen behöver ytterligare en samrådsfas, så att nödvändigt 
bakgrundsmaterial kan tas fram, och förslaget bättre kan förankras. 
 
Bebyggelseutveckling 
I Vaxholm finns ett stort behov av hyreslägenheter. Naturskyddsföreningen hoppas därför att 
detaljplanen kommer att ge möjlighet att etablera sådana vid Resarö Mitt. Detaljplanen är 
dock mycket diffust skriven och öppnar för flera alternativa byggnadsformer på de flesta plat-
serna. Endast på Ytterby 4:174 förespråkas tydligt en byggnad av flerbostadskaraktär och 
med tanke på den begränsade byggnadsyta som är möjlig här blir det inte många lägenheter. 
En tydligare avsiktsförklaring att etablera flerbostadshus med hyresrätter bör göras i detaljpla-
nen. 
 
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, 
men eftersom området passeras av barn till och från skolan måste en säker lösning också för 
oskyddade trafikanter skapas. En möjlighet är att skapa ett torg mellan ICA och parkerings-
platsen vid kapellet som ett s k gångfartsområde, där all trafik sker på fotgängarnas villkor. 
Busshållplatserna skulle även kunna placeras på torget som förmodligen behöver ta en del av 
parkeringsplatsen i anspråk. En fördel med detta är att del av avlämningsfickan på Resarövä-
gen inte behöver sättas av som busshållplats. En utredning om bästa trafiklösning vid kors-
ningen måste utföras och alternativ i linje med ovan prövas. 
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Park och natur 
Området vid Resarö Mitt är redan idag förhållandevis hårt exploaterat med få gröna områden 
och glest med träd, till skillnad från resten av ön. I förslaget föreslås den enda parken tas bort 
och många träd kommer att försvinna. Risken är stor att området kommer att få en kal och 
ogästvänlig karaktär, särskilt som korsningen Resarövägen/Överbyvägen kommer att omgär-
das av tre parkeringsplatser. Samtidigt är de få gröna plättarna som finns ofta dåligt utnytt-
jade  p g a att de är i ett sådant läge eller skick att de inte inbjuder till vistelse. Genom att ta 
vara på de gröna områden som finns eller kan skapas, och genom planteringar och träd vid 
parkeringarna skulle området kunna få ett estetiskt lyft. Lämpliga områden för park och natur 
föreslås 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. 
 
Kapellet 
I planbeskrivningen hävdas att det i planområdet inte finns byggnader med särskilt kulturhi-
storiskt värde. Riksantikvarieämbetet har dock beslutat 2001-05-29 om särskilt skydd av Re-
sarö kapell enligt kulturmiljölagen (1988:950). I plan- och bygglagen (PBL) 2 kap, 6 § anges 
att vid planläggning ”ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den av-
sedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- 
och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan” och ”ska bebyggelseom-
rådets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas” 
Genom nockhöjden 12 meter för intilliggande byggnad kommer denna att dominera över ka-
pellet och påverka stadsbilden på ett sätt som inte är förenligt med PBLs bestämmelser. Na-
turskyddsföreningen anser att tillåten höjd på Ytterby 4:174 ska begränsas till 9,5 m som i res-
ten av planområdet till 9,5 meter. 
 
Spillvatten 
I församrådet för Resarö Mitt stod följande: ”Befintlig avloppsanläggning för Ytterby med 
överföringsledning till Blynäs är i dagsläget fullt utnyttjad. En utbyggnad av bostäder och/el-
ler annan verksamhet i området kräver därför att ny pumpstation och ny överföringsledning 
byggs.” Detta förhållande har knappast ändrats och Naturskyddsföreningen förmodar därför 
att det är ett förbiseende att detta inte nämns. Naturskyddsföreningen förutsätter att planen tar 
hänsyn till de kapacitetsproblem som finns i nuvarande ledningar till Blynäsverket, och att 
den lösning som kommer till stånd minskar riskerna för läckage och bräddningar från spill-
vattennätet. 
 
Resarö våtmark 
Våtmarker bidrar med flera ekosystemtjänster, bl a genom att rena vatten, jämna ut vattenflö-
den, binda läckande näringsämnen och reglera det lokala klimatet. I planförslaget föreslås 
bebyggelse på en del av våtmarken, vilket betyder att en denna del kommer att behöva fyllas 
igen (såvida inte husen ska stå på pålar). Detta kommer att innebära minskad kapacitet för 
våtmarken att vidmakthålla sina ekosystemtjänster. Planbeskrivningen hänvisar till en dag-
vattenutredning som pekar på relativt små ökningar av föroreningsnivåer till recipienter. 
Hänsyn till att planen innebär att en del av våtmarken försvinner verkar inte ha tagits. Dag-
vattnet hamnar slutligen i Överbyfjärden som f n inte uppfyller miljökvalitetsnormerna, vilket 
kräver åtgärder för att minska utsläppen av förorenande ämnen. Effekterna av exploateringen 
är således inte tillräckligt utredd. Mot denna bakgrund anser Naturskyddsföreningen att den 
påverkan som detaljplanen kommer att innebära för Resarö våtmark förmodligen inte är ringa 
och att en miljökonsekvensbeskrivning därför behöver upprättas. Denna bör innehålla olika 
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alternativ för exploateringsgrad och dagvattenlösningar så att den långsiktigt bästa lösningen 
kan väljas. Utfyllnad och bebyggelse i våtmarken bör undvikas. 
 
Skolområdet 
Det är svårt att ordna tillfartsväg för varutransporter till skolan utan att skapa trafiksäkerhets-
problem. Problemet har förvärrats av att provisoriska byggnader för skol- och förskoleverk-
samhet placerats ut i området som tillfälliga lösningar. En detaljplanering utgör ett unikt till-
fälle för att göra en övergripande plan som medger långsiktiga lösningar. Kommunen har 
missat detta genom att föreslå en lösning för tillfartsvägen som är sämre än nuvarande. Skogs-
området söder om skolan fungerar i praktiken som en utökad skolgård. Vid fortbildning för 
Vaxholms lärare i ett projekt kallat Skogen som klassrum som genomfördes av naturskydds-
föreningen framkom på Resarö skola hur viktigt detta område är för undervisningen. Att om-
rådet är viktigt för skolbarnen kan mycket enkelt konstateras vid ett besök på skolan. Den pla-
nerade vägen kommer att skära av området från skolgården och medföra en barriär mot sko-
gen eller en stor trafiksäkerhetsrisk, eller en kombination av båda. Naturskyddsföreningen 
motsätter sig därför kraftigt en placering av tillfartsvägen söder om skolan och föreslår istäl-
let att vägen dras från Överbyvägen och ansluter till skolan västerifrån. 

 
En detaljplan förändras under hela planprocessen. De ändringar som utförs av plan-
förslagen under olika skeden framgår av samrådsredogörelserna. Aktuellt utställ-
ningsförslag är ett mer flexibelt planförslag särskilt vad gäller markanvändningen.  
 
Upplåtelseform för bostäder kan inte regleras i detaljplaner. 
 
Ett flertal utredningar har tagits fram för trafiklösningen i Resarö mitt. Förslaget 
med ett torg norr om kapellet har prövats i samband med församrådet. Denna lös-
ning förkastades då av flera fastighetsägare. Se även svar under U10 yttrande från 
Resarö vägförening. 
 
Angående befintliga träd och befintlig vegetation se svar under U 8, yttrande från 
Resarö plangrupp.  
 
Angående kapellet se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp. 
 
Angående VA se svar under U 8. Yttrande från Resarö plangrupp.  
 
I planförslaget föreslås bebyggelse (bostäder och centrum) på del av Ytterby 4:594. 
Fastigheten föreslås i övrigt som grönområde. Länsstyrelsen har 1992 godkänt ut-
fyllnad på del av Ytterby 4:594. Utfyllnaden av fastigheten har därefter utförts vil-
ket innebär att någon ytterligare mark av Resarö våtmark inte föreslås tas i an-
språk i detaljplanen för Resarö mitt. En geoteknisk utredning har även utförts av 
Tyréns AB, maj 2014. 
 
Angående transportväg till Resarö skola se svar under U 8, yttrande från Resarö 
plangrupp.  
 

U 12. Vänsterpartiet: 
Plangruppen som Resarö Bygdeförening initierat och som representerar Resarös olika fastig-
hets- och villaägarföreningar har i nära samarbete med Resarös befolkning arbetet fram 
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nedanstående synpunkter på planförslag Resarö Mitt dp 382. Vänsterpartiet ansluter sig till 
denna väl förankrade skrivning.  
 

Se yttrande och svar under U8, yttrande från Resarö plangrupp. 
 

U 13. Miljöpartiet de gröna: 
Miljöpartiet anser att synpunkterna från de boende på Resarö ska respekteras och beaktas. 
Vid utarbetande av detaljplaner inom Resarö är det mycket viktigt att ha ett helhetsperspektiv 
och röd tråd när det gäller Resarös skärgårdskaraktär, naturområden och bibehållet strand-
skydd. 
-Vi hänvisar till våra synpunkter på ÖP bl a. ett sammanhängande grönområde på Killingen 
och strandskydd. 
-Resarös karaktär bevaras bäst om byggnation efter vägen har grönyta mot vägen. 
-Parkeringsplatser som anordnas ska inte vara dominanta. 
-En blandad bebyggelse med stora träd är bra för att bevara Resarös karaktär. 
-Kapellet på Resarö har ett skyddsvärde och får inte mista sin karaktär av en dominerande 
byggnation på fastigheten 4:174. 
-Gång och cykelvägar vid Överbyvägen skall utformas så att naturvärden och resarökaraktä-
ren bevaras. Vägen föreslås ha en standard för 40 km/tim. 
-Ur säkerhetssynpunkt bör trafiksituationen utredas innan planen antas. 
-Den föreslagna transportvägen söder om skolan bör tas bort. Nya vägen nordväst om skolan 
kan användas för detta ändamål. 
-Alternativa småindustritomter bör  erbjudas på lämpliga platser för att skapa bättre förut-
sättningar både för det lokala näringslivet och boende på Resarö. 
-Vi anser att en viss förtätning kan bli nödvändig för att möjliggöra hyresbostäder för unga 
och gamla på Resarö. 
Sedan tidigare är det känt att det är svårt att motivera byggbolag att bygga hyresrätter om de 
inte får bygga modulsystem och så billigt som möjligt. Hus av villakaraktär i trä finns som alt. 
- Avloppskapaciteten från Resarö Mitt måste enligt Miljöpartiet säkras innan storskalig be-
byggelse genomförs. Naturliga uppsamlingsplatser för dagvatten måste sökas och infiltration 
av fastigheternas eget dagvatten måste ses över. 
- Kommunikationerna till och från Resarö måste förbättras, både med buss och båt. 
 Resarö mitt ska vara ett trevligt och välkomnande område med ett varierat utbud av boende, 
service och mötesplatser.  
 

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 ord-
ning. 
  
I planbeskrivningen anges att intill vägarna får generellt en ca 6 m bred zon utmed 
mindre vägar och 10 m utmed större vägar inte bebyggas med hänsyn till buller- 
och trafiksäkerhetsskäl. Detta gör det även möjligt att bibehålla växtlighet och 
träd utmed vägarna samt att byggnaderna placeras inne på tomterna. En översyn av 
vegetation och träd har även utförts i området runt korsningen Överbyvägen/Resa-
rövägen/ Ytterbyvägen. Angående befintliga träd och befintlig vegetation se även 
svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.  
 
Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyg-
gelse bl a mindre flerfamiljshus inom det område som föreslås för bostäder väster 
om skolan. Se även svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp. 
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Angående gång- och cykelvägen utmed Överbyvägen samt standard på Överby-
vägen se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.  
 
Angående parkeringar se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp. 
 
Angående kapellet se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp. 
 
Angående transportväg till Resarö skola se svar under U 8, yttrande från Resarö 
plangrupp. 
 
Angående utredningar för trafiklösningen i Resarö mitt se svar under U 10, ytt-
rande från Resarö vägförening. 
 
Diskussioner har förts med verksamhetsutövarna för Propellertjänst på fastigheten 
Ytterby 4:173 och förslag har framförts av stadsbyggnadsförvaltningen angående 
möjliga områden för verksamheten att flytta till som inte accepterats. Kommunen 
avser att fortsätta diskussionerna. 
 
Angående VA se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.  

       
Upplåtelseform för bostäder kan inte regleras i detaljplan. Hastighetsnedsättande 
åtgärder regleras inte heller i en detaljplan utan får studeras vid kommande detalj-
projektering. 

 
Förbättring av kommunikationer till och från Resarö regleras inte i samband med 
detaljplanen för Resarö mitt. Möten i syfte att förbättra kollektivtrafiken hålls konti-
nuerligt mellan trafikförvaltningen och Vaxholms stad. 

                                                                        
U 14. Socialdemokraterna: 
Socialdemokraterna vill med detta poängtera dessa viktiga ämnen som berör detaljplanering 
för Resarö Mitt och föreslår en omarbetning av förslaget. Området är en viktig knutpunkt 
idag, med delvis skyddad miljö (kapellet är ett kyrkligt kulturminne) och därför behövs en om-
sorgsfull planering som kan hålla i 20-30 år med tanke på kommande inflyttning och infra-
strukturella behov. Vi anser inte att denna plan tar höjd för detta eller att den är hållbar var-
för vi anser att planen bör omarbetas.  
 
Trafiken  
Vi ser fortfarande stora problem runt skolan med på- och avstigning både med bil och buss 
för skolbarnen. Däremot tror vi att den bästa trafiklösningen för Resarö mitt är en rondell 
men anser inte att just trafiksäkerheten har belysts tillräckligt i planen varför den bör omar-
betas för att kunna säkerställa att lösningar är säkra för trafikanter, skolbarn och övriga.  
 
Resarö Mitt som vacker stadsdel  
Miljön på Resarö ska inte bara utvecklas så att alla får plats men den ska också vara vacker, 
grön och spegla det kulturhistoriskt viktiga som Resarö har att erbjuda. Denna plan är inte 
ambitiös i sina funderingar runt bevarandet av skärgårdskänslan för Resarö.  
 
Demokrati Bra företagsklimat  
Vi anser inte att kommunens övergripande mål om ett bra företagsklimat kan tillgodoses i och 
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med denna plan. Verksamheten som är klassad som industritomt i området föreslås flytta men 
får inte rätt förutsättningar eller möjligheter att göra detta. När kommunen som i detta till-
fälle har planer som har fysiska konsekvenser för en befintlig verksamhet, måste kommunen 
erbjuda näringsidkaren likvärdig tomt nära den befintliga för att inte missgynna ägaren eller 
ägarens förutsättningar att bedriva verksamhet också i framtiden.  
 
Cykelbanor  
Vi konstaterar att det som var ett vallöfte under förra valet – att fortsätta cykelbana mot 
Överby nu manifesteras i denna plan. Det är på tiden. Cykelbanan bör dock fortsätta på 
norra sidan av vägen.  
 
Skolan  
Vi politiker som är ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden kan konstatera att inga fasta 
planer på utveckling/ombyggnation av Resarö skola har redovisats nämnden och att det fak-
tum att man inte har konkreta byggplaner gör det mycket svårt att ta ställning till detta plan-
förslag. Trafik, infarter, elevantal, skolskjutsbehov och mycket annat som berör skolverksam-
heten måste vara en integrerat del av planen för att kunna göra den fullständig eller hållbar.  
Däremot kan det konstateras att en transportväg söder om skolan som redovisats i planen inte 
är ett trafiksäkert förslag. Förslag på transportväg begränsar barnens direkta åtkomst till 
grönområden/skogen och den tunga trafiken är en fara.  
 
Bostäder  
Resarö är som resten av Vaxholm i behov av mindre bostäder främst för unga och äldre. Vi 
anser därför att bostäder som planeras blir främst hyresrätter av mindre storlekar. Detta är 
ett utmärkt komplement till principen om att denna plan måste kunna vara hållbar de nästa 
20-30 åren då befolkningen ändras och behoven likaså. Vi vet om att det finns akut behov av 
speciellt mindre enheter till unga och äldre i hela Stockholms län. Idag finns det i Vaxholms 
kommun enbart planer att bygga bostadsrätter för priser som är ogynnsamma för dessa be-
folkningsgrupper.  
 
Befolkningen på Resarö är måna om sin bebyggelsemiljö och har varit mycket aktiv i att ge 
kommunen feed-back på planer. Vi anser dock inte att denna plan tar höjd för Resaröbornas 
synpunkter och anser att planen bör omarbetas. Demokrati, transparens och insyn är viktiga 
principer i beslut av denna typ.  
 

Angående utredningar för trafiklösningen i Resarö mitt se svar under U 10, ytt-
rande från Resarö vägförening. 
 
I planförslaget anges planbestämmelser som reglerar utformningen av ny bebyg-
gelse vad gäller storlek, höjd, fasadmaterial, takutformning och placering. Förslag 
till miljöprogram från år 1992 ligger till grund för utformning av planbestämmel-
serna. Inom planområdet för Resarö mitt, Dp 382, saknas kulturhistoriskt värdefull 
bostadsbebyggelse.  
 
Diskussioner har förts med verksamhetsutövarna för Propellertjänst på fastigheten 
Ytterby 4:173 och förslag har framförts av stadsbyggnadsförvaltningen angående 
möjliga områden för verksamheten att flytta till som inte accepterats. Kommunen 
avser att fortsätta diskussionerna. I planförslaget anges att verksamheten kan vara 
kvar då markanvändningen för fastigheten betecknas som JC, småindustri och cent-
rum. 
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Angående VA se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.  
 
Fortsättningen av gång- och cykelbanan föreslås i planen ske på den norra sidan av 
Överbyvägen. 
 
Angående transportväg till Resarö skola se svar under U 8, yttrande från Resarö 
plangrupp. 
 
Förslaget till detaljplan för Resarö mitt är en flexibel detaljplan som gör det möjligt 
att uppföra bebyggelse med olika markanvändningar inom planområdet bl a bostä-
der, centrumverksamheter och skola.  
 
Utformning av bebyggelsen föreslås ske med hänsyn till befintlig bebyggelse på 
Resarö. Se även svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp. 
 
Upplåtelseform för bostäder kan inte regleras i en detaljplan. 
 
Förfarandet när en detaljplan tas fram enligt plan- och bygglagen avser att förbättra 
beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan från alla berörda som 
fastighetsägare, boende och allmänhet, myndigheter samt remissinstanser. Alla som 
har intresse av ett planförslag får information och ges möjlighet att lämna syn-
punkter på förslaget. Möten har även varit med Resarö plangrupp vid flera till-
fällen. Plangruppen, består av representanter utsedda av fastighets- och villaägar-
föreningar på Resarö. 
 

U 15. Socialnämnden: 
Beslutar att överlämna socialförvaltningens yttrande till stadsbyggnadsförvaltningen 
 
Socialnämndens bedömning 
Socialnämnden förutsätter att staden i den fortsatta planeringen beaktar vad 
som anges p§ sid 26 i stadens översiktsplan angående behovet av en blandad 
bebyggelse: 
'Vaxholms stad erbjuder stöd, behandling och andra insatser till individer och familjer med 
sociala och ekonomiska problem. För att socialnämnden ska kunna fullfölja sitt ansvar gente-
mot socialtjänstens kända målgrupper krävs bostäder i olika upplåtelseformer och storlekar. 
Trygghet och stabilitet i boendet är en viktig förutsättning för att en person ska stärkas till att 
förändra sin situation och tillgång till en egen bostad utgör en viktig del i rehabiliteringsked-
jan. I framtida planering av bostäder är det därför viktigt att det kan erbjudas ett varierat 
utbud av boendeformer i Vaxholm ”: 
Noteras bör även att Resarö på sid 27 i översiktsplanen utpekas som lämpligt område för 
framtida bebyggelse av särskilt boende för äldre. 
 

Synpunkterna noteras. Upplåtelseform för bostäder kan inte regleras i detaljplan. 
 
U 16. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd: 
Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens miljö- och häl-
soskyddsnämnd att tillstyrka förslag till detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl., Resarö mitt och 
Överbyvägen. Nämnden beslutar att godkänna kontorets tjänsteyttrande som ett underlag för 
det fortsatta planarbetet. 
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Sammanfattning 
Nämndens tidigare lämnade synpunkt på entreprenadverksamheten (Ytterby 1:473) har lett 
till anpassningar för att minska risken för störningar. Enligt planförslaget är fastigheten fort-
farande planlagd för bl.a. småindustri. Trots de gjorda anpassningarna vidhåller nämnden 
risken för störningar till intilliggande bostäder.  
 
Nämndens tidigare lämnade synpunkt på att byggnationerna vid Alkärret inte skulle påverka 
vattennivån, floran och faunan har besvarats med hänvisning till en dagvattenutredning för 
planområdet. Enligt planbeskrivningen visar utredningen att dagvattensituationen går att 
lösa utan att våtmarkerna äventyras. I planbeskrivningen står inget specifikt om Allkärrets 
vattennivå, flora och fauna. Nämnden anser därför att detta kan förtydligas i planbeskriv-
ningen. Nämnden har tidigare (år 2009) lämnat sina synpunkter på förslaget på detaljplan. 
Därefter har ett flertal ändringar i förslaget till detaljplanen har gjorts inför planutställ-
ningen.  
 
I yttrandet som lämnades till stadbyggnadsförvaltningen 2009 hade nämnden synpunkter på 
att bostäder planeras i nära anslutning till fastigheten Ytterby 1:473, där idag finns entrepre-
nadverksamheten Resarö Propellertjänst med maskinpark med traktorer m.m. Erfarenhets-
mässigt ger en sådan verksamhet upphov till bl.a. buller som kan störa omkringboende. 
Några klagomål har inte inkommit till miljö- och hälsoskyddskontoret men kontoret tycker 
inte det är lämpligt att planlägga för småindustri i nära anslutning till bostäder. 
 
I det förslag till detaljplan som nu ställs ut så har ett område där enbart uthus och garage får 
utföras lagts till på fastigheten Ytterby 4:173. Syftet med detta är att minska risken för buller 
vid bostäderna. Verksamheten får enligt planbestämmelserna inte vara störande och Natur-
vårdverkets riktlinjer för buller ska följas. 
 
Nämnden framförde också (2009) att det ska säkerställas byggnationerna i anslutning till 
Alkärret inte ska påverka dess flora eller fauna. Som svar på detta har en dagvattenutredning 
genomförts under 2013. Enligt planhandlingarna kommer dagvattensituationen i området att 
kunna lösas och föroreningshalterna ligga under rekommenderade riktvärden. Något specifikt 
svar på hur Alkärrets flora eller fauna påverkas har inte lämnats.    
 

I utställningsförslaget till detaljplan angavs en planbestämmelse, m1, för externt 
industribuller som grundades på övergångsvägledning framtagen av Naturvårdsver-
ket i avvaktan på nya råd och riktlinjer för externt industribuller ska bli klara under 
2015. I det fall boende i närliggande fastigheter störs av externt industribuller från 
en verksamhet görs en anmälan till berörd tillsynsmyndighet. De i sin tur genomför 
en utredning där rådande riktvärden för externt industribuller är praxis. Riktvärdena 
gäller oavsett vad som står skrivet i detaljplanen. För externt industribuller anser 
kommunen därför att en planbestämmelse som fastställer rekommenderade riktvär-
den inte är nödvändig. Planbestämmelsen m1, föreslås därför utgå. 
 
Av utredningen ” PM - Förstudie av Resarö våtmark” utförd av WRS Uppsala AB, 
2010-03-01, framgår att det är önskvärt ur naturvårds- och reningssynpunkt att bi-
behålla normalvattennivån i våtmarken och möjligheter till nivåvariationer.  
 

U 17. Roslagsvatten AB: 
har följande att anföra. 
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Plankarta: Inget att anföra. 
Planbeskrivning: Inget att anföra. 
Genomförandebeskrivning: s.2 - under rubrik "Fastighetsrättsliga frågor" "Gemensamhets-
anläggning" första meningen i 1 :a stycket borde stå" En anläggning, t. ex. en väg eller VA-
ledningar, som flera fastigheter har behov av ... " 
Underrubriken "Gemensamhetsanläggning" borde ersättas med "Gemensamhetsanlägg-
ningar". På s. 4- under rubrik "Ekonomiska frågor" i tabellspalten "Vatten och spillvatten" 
3:e stycket "För specialfall där eget vatten kan användas ... " skall tas bort helt.  
Komma i tabellens underrubrik "Vatten och spillvatten" skall tas bort. 
 
AVFALL 
Vid eventuella förändringar av skolbyggnaden så bör avfallsutrymmen tas i stor beaktning. 
Ingen hämtning sker på skolgård eller ytor som människor är tänkta att vistas i. Backning är 
strängt förbjuden i närheten av skolor, dagis och vårdhem, därför måste vändytor finnas att 
tillgå för hämtningsfordonet. 
 

Föreslagna ändringar utförs enligt önskemål av genomförandebeskrivningen. 
Hämtning av avfall avses ske via transportväg med vändplan vid skolbyggnad. 
 

U 18. E.ON: 
Ingen erinran. 
 
U19. Stadsbyggnadsnämnden: 
Informationen noteras 

 
Synpunkter från föreningar, fastighetsägare, boende och övriga 
 
U 20. Fastighetsägare till Ytterby 4:477:  
Ingen transportväg till Resarö skola över barnens tillgång till a. skogen b. pulkabacken  
c. skolavslutningsbacken. Använd vägen i detaljplaneförslaget som ska betjäna den nya be-
byggelsen bakom fritidslokalerna. 
Låt kapellet synas även i fortsättningen. Högst två våningar på hus i närheten. 
Trafiksäkerheten är mycket viktig fler människor, fler och fler bilar. T ex markerad övergång 
från parkeringsplats vid Resarövägen till den nya busshållplatsen vid Resarövägen. 
 

Angående kapellet och transportväg till Resarö skola se svar under U8, yttrande 
från Resarö plangrupp. 
 
Från parkeringsplatsen i planförslaget vid Resarövägen finns gångtunnel under Re-
sarövägen, där man kan ta sig till den nya busshållplatsen. 

 
U 21. Fastighetsägare till Ytterby 4:701:  
accepterar inte att mark avseende fastigheten Ytterby 4:701 tas i anspråk för att bli allmän 
plats (dvs breddning av befintlig väg-Överbyvägen). 
 
Vid möte på stadsbyggnadsförvaltningen i december 2013 framförde jag min oro och fick 
som muntligt besked att det inte berörde vår fastighet.  
 
Det har redan medfört stor påverkan på vårt boende och vår fastighets värde m.m att få denna 
nästan 800 kvm stora barackbyggnad 8 m ifrån vårt hus. Deras tomt framtill är liten och ska 
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rymma parkering för flera bilar. Det finns inte utrymme att ta mark från tomten framtill utan 
att det skulle betyda oerhörda inskränkningar både estetiskt (t ex. den befintliga häcken) samt 
olägenhet med tung trafik nära inpå mm. Betydande problem finns främst på våren med stora 
mängder vatten som inte rinner av från tomten och överfulla avloppsdiken. Det finns inte så 
mycket mer att begära av en fastighetsägare samt kommuninvånare som ni redan gjort. Kän-
ner mig oerhört besviken. 
 
l det stora hela tycker fastighetsägaren att detaljplanen är "luddigt" utformad och ger mer spe-
kulation än klarhet. Vad ska området bakom min fastighet bebyggas med och hur tätt inpå..? 
m.m. Hur tänker kommunen nu med utfartsförbud för fastigheter norr om Överbyvägen och 
för del av Resarövägen? 
 
Tråkigt att känna misstroende mot "sin egen" kommun, men det har varit många turer nu. Fas-
tighetsägaren är ytterligare förbryllad av att inte kallas samtidigt till information med fastig-
hetsägarna till Ytterby 4:411, när de påverkas så mycket- med tex frågeställning om att ta pri-
vat mark i anspråk. 
 

Vid stadsbyggnadsförvaltningens möte med fastighetsägare i början av december 
fanns ännu inte något utställningsförslag till detaljplan framtaget. Vid detta möte 
var de fastighetsägare som bor permanent i området inbjudna.  
 
Området bakom Ytterby 4:701 föreslås bebyggas med bostäder som kan vara små-
hus eller flerbostadshus. I planförslaget anges som planbestämmelse närmaste av-
stånd till fastighetsgräns för ny bebyggelse. Här anges 4 meter som närmaste av-
stånd till fastighetsgräns för byggnader. 
 
Utfartsförbud föreslås inte längs Överbyvägen vid Ytterby 4:701. 
Mötet med Ytterby 4:411 handlade om denna fastighet som är obebyggd till skill-
nad från Ytterby 4:701.  

 
U 22. Fastighetsägare till Ytterby 4:558:    
1.      Entrén till Resarö bör vara tilltalande och bygga på vårt skärgårdsperspektiv. 
2.     En trafiklösning med en rondell i korsningen är en mycket bra ide. Det kan utformas 

snyggt och ger självreglering av trafiken. Trafikljus däremot är inte ett bra alternativ 
som skapar mer kö och stopp. 

3. Den avsmalnande midjan på Överbyvägen i höjd med ICA är inte bra. Det bidrar bara 
till sämre trafikflöde. Hellre "gupp" eller tydlig 30- skyltning. 

4.  Busshållplatsen ska ligga kvar öster om ICA och grönområdet där ska behållas. Det ger 
en mer tilltalande entré till Resarö och minskar antalet gator som måste korsas för att 
gå på/av bussen. Flest resenärer kommer från norr om Överbyvägen/Ytterbyvägen. 

5.  Höjden på fastigheten 4:174 är satt till 12 m. Det kan bli för högt och dominerande mot 
det fina kapellet. 

6.   Förslaget med en väg söder om skolbyggnaderna är inte bra, eftersom det skär igenom 
skolbarnens lekområde upp mot skogen. Ökar risken för olyckor. 

 
    Angående entrén till Resarö se under rubriken ”Trafik” i planbeskrivningen. 
 

Angående trafiklösning se även svar under U10, yttrande från Resarö vägförening. 
  



VAXHOLMS 
STAD 

 

s. 24(47)
 
Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl 
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382 

 
Trafikljus och hastighetsnedsättande åtgärder regleras inte i en detaljplan. Närmare 
utformning och placering av busshållplatser sker vid detaljprojekteringen. 
 
Angående kapellet se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp. 
 
Angående transportväg till Resarö skola se svar under U8, yttrande från Resarö 
plangrupp. 

                 
U 23. Fastighetsägare till Ytterby 4:188: 
Vi motsätter oss att fastighet 4:181 far en byggrätt på 20% av tomtarealen, då en sådan omfat-
tande byggnation kommer att påverka vår och närliggande fastighet negativt. Vi får en för-
sämrad ljusinstrålning, ökad insyn och det kommer att minska värdet på vår och närliggande 
fastighet. 
Vi motsätter oss att höjden på byggnationen på fastighet 4: 181 får uppgå till 9,5 m från me-
delmarknivå. Det kommer också att påverka vår och närliggande fastighet negativt. Maxhöj-
den om 6.5 m från medelmarknivå bör gälla även för denna fastighet. Därmed uppnås en 
överensstämmelse/ökad harmonisering med den övriga bebyggelsen inom Resarö enligt pla-
nens inriktning, citat "nya byggnader ska kunna infogas i den befintliga miljön med tillbörlig 
hänsyn tagen till denna". 
Markanvändningen bör prickas 10 m istället för angivna 4 m för fastigheten 4:181. angrän-
sande mot 4:730 och 4: 188. 
Vi motsätter att ändamålet BCD för fastigheterna 4: 181 och 4:767. Detta är ett för vitt defi-
nierat ändamål som ger en omotiverad stor frihet för fastighetsägaren och därmed oklara 
konsekvenser, som t.ex . störningsrisker. Ändamålet bör begränsas till Bostäder och Äldrebo-
ende. 
Vi begär att servitutet som föreligger vår tomt dödas med hänvisning till det ändrade ända-
målet/bebyggelse som den nu härskande fastighet 4:181 (nyligen inköpt av Staden) avses att 
få med den nya Detaljplaneförslaget. 

 
För fastigheten Ytterby 4:181 innebär planbestämmelsen, e5, att 20% av fastig-
heten får bebyggas, en byggrätt om högst ca 730 kvm. Fastighetens areal är ca 3650 
kvm. Marken sluttar ca 9 m ner mot Lillvägen, vilket gör att en byggnad på fastig-
heten högst troligt kommer att behöva bestå av byggnadskroppar på olika markni-
våer och därmed inte upplevas som en byggnad.  
 
Nockhöjden 9,5 meter möjliggör två våningar. Våningsantal behöver därför inte 
anges som planbestämmelse. I planförslaget anges högsta nockhöjden 9, 5 m från 
medelmarknivån för flertalet fastigheter. I samrådsförslaget angavs högsta bygg-
nadshöjd 6,5 m. Byggnadshöjden räknas upp till skärningen mellan fasadplanet och 
ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Nock-
höjd är den högsta delen på byggnadens takkonstruktion. Förenklat kan sägas att  
byggnadshöjden 6,5 m ungefär motsvarar nockhöjden 9,5 m. 
 
Bredden på prickmarksområdet, där byggnad inte får uppföras är 4 m i gränsen 
mot grannfastigheter för hela fastigheten Ytterby 4:181. På övriga fastigheter inom 
planområdet får komplementbyggnader uppföras närmare, dvs 2 m från fastighets-
gräns mot granne. 
 
För fastigheten Ytterby 4:181 ges i planförslaget möjlighet även till annan markan-
vändning än bostäder, som centrum- och vårdverksamhet. Syftet med planen är att 
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möjliggöra olika användningar av marken inom planområdet med hänsyn till att en 
detaljplan gäller för flera år framåt i tiden. Markanvändningen D, för vårdverk-
samhet anges därför i planförslaget. I planbeskrivningen kompletteras att med vård 
avses t ex äldrevård, barnavård samt vårdboende.  
 
Vid ändrad markanvändning, så kan servitutet omprövas om det är skäligt. Möjlig-
het finns även att anordna utfart mot Lillvägen för fastigheten Ytterby 4:181. 
 

U 24. Fastighetsägare till Ytterby 4:411: 
Breddning av Överbvvägen 
Detaljplaneförslaget i sin nuvarande form innebär att ytterligare en del av vår fastighet tas i 
anspråk, vilket också skedde i samband med att cykel- och gångbanan anlades. Vi anser att vi 
bör få ersättning för den mark som har tagits och som kommer att tas i anspråk för vägbyg-
gandet. Inte nog med att trafiken ständigt ökar, nu ska vägen breddas igen och dessutom är 
en stor del av vår tomt på båda sidor av Överbyvägen tagen i anspråk av el- och telefonled-
ningar samt vatten- och avloppsrör. Den ökade trafiken innebär också mer utsläpp av avga-
ser och högre ljudnivåer från alla bilar och bussar som far förbi hastighetsbegränsningen på 
30 km/tim som gäller förbi förskolorna borde gälla hela "Resarö mitt". 
 
Släntservitut 
I genomförandebeskrivningen nämns möjlighet att bilda släntservitut på del av vår tomt (på 
plankartan angiven med "z"). Vi förutsätter att detta ej längre är aktuellt, då cykelbanan re-
dan är anlagd. 
 
Utfarter på Överbvvägen 
I Samrådsredogörelsen står "Utfart får enligt planförslaget för fastigheten Ytterby 4:711 ske 
på både södra och norra sidan av Överbyvägen”. Vi utgår ifrån att detta är en felskrivning 
och att det ska vara Ytterby 4:411. Vi önskar en skriftlig bekräftelse på detta samt beträffande 
släntservitut. 
 
Bebyggelse 
Den planerade bebyggelsen på del av Ytterby 4:289 och 4:294 ligger ovanför vår fastighet sö-
der om Överbyvägen. Av planförslaget framgår inte hur nära de planerade husen kommer att 
ligga bergsluttningen. Om vi vill bebygga vår fastighet är det inte önskvärt att husen ligger för 
nära och inte blir flerbostadshus. Vi förutsätter att vi som grannar får möjlighet att lämna syn-
punkter innan beslut fattas om hustyp och placering av husen. Blir det hyreslägenheter om 
kommunens mark bebyggs? 
 
Dagvatten 
Vid byggandet av cykelbanan fördes allt regnvatten från norra sidan av Överbyvägen över till 
den södra sidan genom stora rör. Diket på södra sidan av vägen togs dessutom bort. Nu sam-
las allt vatten på fastigheterna söder om Överbyvägen… Redan vid samrådet 2009 påpekade 
vi att problemet med all sannolikhet skulle förvärras genom att föra över vatten från norra 
sidan.  
 
l genomförandebeskrivningen står bl.a. att dagvattenutredningen visar att området som kom-
mer att byggas ut nordväst om skolan kan ledas till Resarö våtmark. Ska alltså dagvattnet le-
das till Resarö våtmark som redan nu översvämmas och breder ut sig på vår tomt?  Mer dag-
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vatten kommer det också att bli då träd måste fällas för nya bebyggelsen. Som vi nämnt tidi-
gare odlades på tomten på södra sidan och även av grannen (Ytterby 4:601), mark som nu står 
under vatten.  
 
Det rör som ledde dagvattnet från skolområdet utmynnade i diket som då fanns längs Överby-
vägen. Hur fungerar dagvattnet här, leds det fortfarande ner mot Överbyvägen?  
Eftersom avrinningen mot Ytterbyhållet och Kodjupet inte fungerar och inte dikena mot 
Överby så rinner allt vatten mot Resarö våtmark (bl a vår fastighet) där det blir stillastående. 
Vår fastighet söder om Överbyvägen har aldrig varit så blöt och underminerad. Överbyvägen 
påverkas också av dessa förhållanden. Vibrationerna i vägen känns när SL- bussarna passerar. 
Något måste göras så att vattnet kan ledas bort. 
 
l Planbeskrivningen läser vi under Dagvatten: Planområdet breder ut sig i sidled västerut, då 
Överbyvägen ingår i planen, och får då ett stort upptagningsområde av dagvatten. Planområ-
det har fyra recipienter, två våtmarker och två vattenförekomster. Idag rinner det mesta av 
dagvattnet via dikessystem till antingen Resarö våtmark och Överbyfjärden eller till Kodjupet. 
 
Enligt dagvattenutredningen kommer delar av planområdet att ha oförändrade flöden medan 
de delar där det föreslås nya bostäder kommer att få ökade flöden. En viss ökning av förore-
ningar kommer även att ske. Utredningen visar att två naturliga våtmarker redan idag fungerar  
som reningsanläggningar  i området innan vattnet rinner vidare till recipient. Vad menas med 
att vattnet rinner vidare, då någon avrinning ej sker mot Överbyhållet? 
 
Vi kan inte acceptera att kommunen leder allt dagvatten till del av vår fastighet. Det har tydli-
gen skett under ett antal år efter vad som framkommer av dagvattenutredningen. Vi menar att 
kommunen är ansvarig för försämringen och att det nya detaljplaneförslaget kommer att för-
värra situationen om inget görs. Vi bör få ersättning för att vår fastighet har blivit upptag-
ningsområde för dagvatten men hoppas att Vaxholms kommun kommer att åtgärda missför-
hållandena snarast. 
 
Tomtstorlek 
Den fördjupade översiktsplanen för Resarö, antagen i september 1993,har som övergripande 
målsättning att en god boendemiljö ska skapas med bibehållande av ursprunglig bebyggelse-
miljö och känsla av skärgårdsö. Känslan av skärgårdsmiljö kan inte infinna sig när man ser 
planerna på att bygga radhus, småhus och flerbostadshus på grönområdena väster om sko-
lan. Den känslan får man heller inte när man kommer på Resarövägen och kör förbi bebyggel-
sen på höger sida vid Storäng och Lilläng och sedan vid infarten till "Resarö Mitt" samt vid 
början av Ytterbyvägen.  
 
Med tanke på ovanstående vill vi kunna dela vår fastighet i tre delar, två på norra sidan och en 
på södra sidan av Överbyvägen. l vår närhet finns många fastigheter med mindre yta än 1500 
kvm t.ex  Krokvägen 2-1178 kvm; Krokvägen 5 -1194 kvm; Krokvägen 14B-792 kvm; Väs-
terskogsvägen 3-1239 kvm. l planbeskrivningen sid 9 kan man också läsa "Bostadsbebyggel-
sen inom samhället karakteriseras av mindre tomter med varierad placering och utformning 
av bostadshus." 
 

Väghållare för Överbyvägen är idag Trafikverket. I samband med att aktuellt för-
slag till detaljplan vinner laga kraft avses kommunen ta över huvudmannaskapet.  
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Vägmarken för Överbyvägen är sedan tidigare upplåten som allmän väg genom 
vägrätt med staten (trafikverket) som väghållare. Delar av fastigheter längs Överby-
vägen nyttjas redan idag genom vägrätt för allmän väg bl a fastigheten Ytterby 
4:411. Områdena som utlagts som allmän plats, L-väg, i planförslaget kommer ge-
nom lantmäteriförrättning att överföras till kommunen. Ersättningen för vägmarken 
för de fastigheter som berörs bestäms i samband med lantmäteriförrättning. 
 
Hastighet på Överbyvägen regleras inte i detaljplan. Det kommer att studeras i den 
kommande projekteringen av Överbyvägen. 
 
Fastighetsbeteckningen för fastigheten Ytterby 4:411 angavs felaktigt som 4:711 i 
samrådsredogörelsen.  
 
Släntservitut som anges som z-område norr om Överbyvägen i planförslaget kom-
mer att tas bort vad gäller fastigheterna Ytterby 4:411 och 4:434. 
 
Dagvattenutredningen utförd av Sweco Environment AB redovisar avrinningen 
av dagvatten dvs ytligt avrinnande regnvatten, smältvatten och tillfälligt framträng-
ande grundvatten på marken. Dagvattnet redovisas för olika avrinningsområden 
vars indelning beror av markens terrängförhållanden och lutningar. På karta över 
avrinningsområden och flödesvägar framgår avrinningen. Enligt dagvattenutred-
ningen redovisas oförändrade förhållanden för flertalet av de olika avrinningsområ-
dena indelade i delområden. Från det område väster om skolan där nya bostäder fö-
reslås avrinner dagvattnet västerut till Resarö våtmark vilket framgår av karta i dag-
vattenutredningen för delområde 6. Planbeskrivningen kompletteras med karta över 
avrinningsområden och flödesvägar inom planområdet (bilaga 2 i dagvattenutred-
ningen).  
 
För Resarö våtmark finns särskild utredning ” PM förstudie av Resarö våtmark” 
utförd av WRS (Water Revival Systems) 2010-03-01. Resarö våtmark ligger enligt 
denna utredning väster om planområdet dvs utanför planområdet. Fastigheterna sö-
der om Överbyvägen som Ytterby 4:411 ligger därmed inte inom våtmarken som är 
upptagningsområde för dagvatten. 
 
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 dagvatten-
hanteringen inte fungerar tillfredsställande. Det behöver ske en årligt återkom-
mande skötsel av trummor, brunnar och diken för att översvämningar inte ska ske. 
Skötselprogram avses därför tas fram och tas i bruk för diken, brunnar och trummor 
längs Överbyvägen.  
 
Vattennivån i Resarö våtmark och även i diket utmed Överbyvägen styrs enligt ut-
redningen av WRS av förhållandena vid utloppspunkten, där stigen från Killinge-
skogen 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 utloppspunkten.  
 
Avrinning av dagvatten från skolområdet sker enligt dagvattenutredningen till 
Överbyvägen även idag men även till Resarö våtmark. Avrinning från delar av 
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skolområdet sker även till Resarövägen och Ytterbyvägen. Se karta över avrin-
ningsområden och flödesvägar i planbeskrivningen. 
 
Den norra delen av fastigheten Ytterby 4:411 som ligger norr om Överbyvägen be-
står av ca 2792 kvm. Grannfastigheter med mindre yta än 1500 kvm har fastighets-
bildats innan programmet för norra Resarö togs fram (2002). Att dela denna del av 
fastigheten Ytterby 4:411 bedöms inte lämpligt med hänsyn till att mindre tomtstor-
lek än 1500 kvm inte medgivits efter programmet för Norra Resarö.   
 
Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyggelse 
inom det område som föreslås för bostäder väster om skolan. Området bakom Yt-
terby 4:411 som föreslås bebyggas med bostäder kan vara småhus eller flerbostads-
hus. Planförslaget möjliggör bebyggelse i området men närmare utformning och 
placering 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 planförslaget anges som plan-
bestämmelse bl a närmaste avstånd till fastighetsgräns för ny bebyggelse. Här anges 
4 meter som närmaste avstånd till fastighetsgräns för byggnader.  
 
Se även svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.  
 

U 25. Fastighetsägare till Ytterby 4:730: 
Fastigheten 4:181 ingick inte i samrådsförslaget 2009-05-18 till 08-07. Förändringen kan 
inte anses vara av mindre karaktär för det planerade området och ett nytt samråd bör 
därför hållas. Vidare saknas illustrationer för planen i planhandlingarna. Det finns nu risk 
för överklaganden av detaljplanen framöver. Vi har följande synpunkter och förslag: 
1. Fastigheten 4:181 har ett servitut för väg och infart från Krokvägen. Det är idag 
två hushåll som har rätt till detta servitut och det bör förbli så, vägen lämpar sig 
inte för mer trafik. Detaljplanen bör redogöra för hur detta skall lösas. 
2. Markanvändningen för norra delen av fastigheten 4:181 bör ändras, för att 
användas till bostäder i enbostadshus [B, e1 , fril, f1]. Södra delen av fastigheten 
kan styckas av med åtkomst från Lillvägen. Bilaga lämnas. 
 
3. Man talar i planen om småskalighet och byggnation som skall anpassas till 
Resarös lantliga och lummiga miljö ("nya byggnader ska kunna infogas i den 
befintliga miljön med tillbörlig hänsyn tagen till denna'), och att byggnation skall 
ske i form av mindre flerbostadshus (flerbostadsvillor). För fastigheten 4:181 och 
4:767, som är kommunens egen mark, finns ingen begränsning i volymen annat 
än max 20% av fastigheten yta, och 9,5m till nock. Genom detta medger 
detaljplanen att en mycket stor sammanhängande volym kan komma att byggas, 
vilket talar emot beskrivningen i planen. Jag föreslår att man i detaljplanen 
begränsar markanvändningen per huskropp likt [e3 alternativt e4] för att 
säkerställa att detta uppfylls alternativt bör detaljplanen begränsa detta att endast 
gälla längs Lillvägen.  
4. Gällande användning av mark i planen bör det enligt Boverket preciseras vilken 
typ av vård man avser att planen skall innehålla för de fastigheter där vård 
föreslås. T.ex. barnavård, äldrevård etc. för att tydliggöra syftet med planen och 
kunna hantera eventuella störningsrisker. Vård av lättare karaktär, som 
tandläkare, kiropraktor etc ingår normalt under användningsområdet centrum 
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och handel. 
5. Markanvändningen bör prickas 10 m istället för angivna 4 m för fastigheten 
4:181, angränsande mot 4:730 och 4:188. 
6. l planbeskrivningen anges att huvudbyggnader kan uppföras i två våningar, då 
nockhöjden är 9,5 m. Detta framgår inte i utformningen i detaljplanen, f1. 
 

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn 
och påverkan. Samråd kan leda till betydande förändringar av ett planförslag. De 
bestämmelser som reglerar den fortsatta planprocessen ska se till att det även under 
denna finns möjligheter till insyn och påverkan som vid utställningen av planförsla-
get. I plan- och bygglagen anges att om planförslaget ändras väsentligt efter utställ-
ningen ska ny utställning ske. Någon motsvarande bestämmelse finns inte om nytt 
samråd.  
 
Möjlighet finns även att anordna utfart mot Lillvägen för fastigheten Ytterby 4:181. 
På plankartan anges g, marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning, 
för tillfart till fastigheterna Ytterby 4:298 och 4:181. I planbeskrivningen anges att 
tillfart till fastigheterna Ytterby 4:181 och 4:767 avses ske från Lillvägen och Krok-
vägen. Vid ändrad markanvändning, så kan servitutet omprövas om det är skäligt, 
vad gäller infarten från Krokvägen via Ytterby 4:188.  
 
För fastigheten Ytterby 4:181 ges i planförslaget möjlighet även till annan markan-
vändning än bostäder som centrum- och vårdverksamhet. Syftet med planen är att 
möjliggöra olika användningar av marken inom planområdet med hänsyn till att en 
detaljplan gäller för flera år framåt i tiden.  
 
Angående markanvändningen, D, vård se svar under U 23, yttrande från fastig-
hetsägare till Ytterby 4:188. 
 
Angående byggrätt för Ytterby 4:181 se svar under U 23, yttrande från fastighets-
ägare till Ytterby 4:188. 
 
Angående prickmark se svar under U 23, yttrande från fastighetsägare till Ytterby 
4:188. 
 
Angående nockhöjd och två våningar se svar under U 23, yttrande från fastighets-
ägare till Ytterby 4:188. 
 

U26 Fastighetsägare till Ytterby 4:173  - Hultberg handelsbolag 
Idag bedrivs det verksamhet på Fastigheten dvs Ytterby 4:173, genom företaget Propeller-
tjänst Resarö Aktiebolag. Verksamheten som funnits på platsen under 20 års tid består huvud-
sakligen av entreprenadverksamhet inom anläggningsbranschen, trädgårdsskötsel, snöröjning, 
sandning samt reparation av arbetsmaskiner och båtar. Propellerservice sysselsätter utöver 
ägarna idag fem personer som är heltidsanställda, en person som är halvtidsanställd och fem 
personer som är timanställda vid behov. 
 
Av Vaxholms stad upprättade måldokumentet "Ramärende för Vaxholms stad 2014- 2016" 
("Måldokumentet") framgår att viktigt är att Vaxholms stad ska erbjuda ett bra företagsklimat 
för att på så vis möjliggöra för fler hållbart lönsamma företag som sysselsätter fler invånare. 
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Planförslaget medför i delar negativ inverkan på den verksamhet som bedrivs på Fastigheten 
och går även mot vad som anförts i Måldokumentet i planbeskrivningen på s.4. I det följande 
anges närmare vilka delar av planförslaget som inte kan accepteras i sin nuvarande utform-
ning. 
 
På sidan 8 i planbeskrivningen anges att det kan finnas markföroreningar på Fastigheten och 
att det i samband med eventuellt ändrad markanvändning ska genomföras en markundersök-
ning. Inledningsvis får det framhållas att det inte finns grund för påståendet om befarade 
markföroreningar på Fastigheten och att bestämmelsen inte kan anses ha utformats tillräckligt 
tydligt. Det går inte att uttyda om beslutet avser hela Fastigheten eller bara området norr om 
Överbyvägen. Det går heller inte att utläsa vem som ska ansvara för kostnaderna för utred-
ningen. Hultberg motsätter sig att markundersökning över huvud taget kan aktualiseras. 
 
Av detaljplanen samt s 12 i planbeskrivningen, framgår att del av Fastigheten norr om Över-
byvägen föreslås ändras till allmän plats. Hultberg motsätter sig att någon del av Fastigheten 
tas i anspråk av Vaxholms stad. Området är mycket viktigt för den verksamhet som bedrivs 
och används bland annat som upplagsplats för grus och sand. Motivering saknas varför områ-
det ska ändras till allmän plats. Ett ianspråktagande av Fastigheten skulle riskera verksamhet-
ens fortlevnad då resterande del av Fastigheten ensam är för liten för den verksamhet som be-
drivs. 
 
Av planförslaget framgår att Fastigheten benämns som "småindustri och centrum" samt att 
"störningsskydd" ska gälla för verksamheten. En förutsättning för att bestämmelser gällande 
störningar ska få användas i en detaljplan är att det finns särskilda skäl. Sådana skäl har inte 
presenterats av Vaxholms stad. Att använda denna typ av bestämmelser för att lösa eller före-
bygga konflikter mellan boende och en utövare av störande verksamhet är inte i enlighet med 
lagens avsikt. Hultberg bestrider att särskilda skäl som är ett krav vid denna typ av bestäm-
melse existerar i förevarande fall. 
 
Vaxholms stad har vidare hänvisat till de icke antagna rekommendationer som Naturvårdsver-
ket har angivit i sin övergångsväg ledning för externt industribuller. Hultberg motsätter sig 
att de av Vaxholms stad föreslagna utomhusriktvärdena kan anses rimliga för verksamheten 
som till stor del utgörs av snöskottning och sandning. Denna verksamhet måste kunna utföras 
nattetid till undvikande av att ordinarie trafik störs. Detta medför att maskiner kommer att be-
höva startas och köras från och till platsen under kvälls- och nattetid vilket oundvikligen orsa-
kar visst buller. Detta är något som detaljplanen med därtill hörande handlingar måste ta hän-
syn till. 
 
Under alla omständigheter är de riktlinjer som angivits i infrastrukturpropositionen 
1996/1997:53 de krav som maximalt ska ställas avseende buller från Fastighetens verksamhet. 
Högre krav ska enligt infrastrukturpropositionen inte ställas än "30 dBA ekvivalentnivå (den 
genomsnittliga nivån) inomhus, 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid, 55 dBA ekvivalentnivå 
utomhus vid fasad samt 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad'. Det är inte 
rimligt att ljudnivån från verksamheten på Fastigheten begränsas så till den grad att verksam-
heten kan tvingas läggas ner.  
 
Avslutningsvis är bestämmelsen som den är utformad för otydligt utformad. Det framkommer 
inte av planförslaget var eller hur bullret ska mätas. Vidare framgår inte vad som gäller om 
Naturvårdsverkets riktvärden skulle komma att ändras i den slutliga vägledningen. 
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Sammanfattningsvis innebär förslaget till detaljplan att den verksamhet som bedrivs på Fas-
tigheten, genom de bestämmelser som föreslås, kan komma att tvingas lägga ner. Bestämmel-
ser, som medför att en enskild Fastighet med tillhörande verksamhet påverkas menligt, utan 
att bestämmelserna har motiverats på ett tillfredsställande sätt, kan vare sig ses som skäliga 
eller proportionella. Bestämmelserna måste revideras i de delar som lyfts fram, så att verk-
samheten som idag bedrivs på Fastigheten ges en möjlighet att fortsätta att existera. 
 

I planen föreslås inte någon planbestämmelse angående markföroreningar däre-
mot anges som upplysning i planbeskrivningen på s.8 att markförorening kan finnas 
på fastigheten med verksamheten Resarö Propellertjänst. I aktuellt planförslag 
anges som markanvändning JC, småindustri och centrumverksamhet. Vid ändring 
av markanvändning från småindustri till centrumverksamhet kan behov finnas av  
markundersökning för att utreda eventuella markföroreningar på fastigheten.  
Ansvaret för att åtgärda eventuella markföroreningar åvilar den som förorenat mar-
ken i första hand. Om det inte går att knyta någon till markföroreningarna så kan 
ansvaret falla på fastighetsägaren.  
 
Den del av fastigheten som ligger norr om Överbyvägen föreslås i planen som all-
män plats, L-VÄG (lokalväg) med hänsyn till befintlig gång- och cykelväg på 
denna sida av vägen. Det är olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt att ha in- och ut-
farter över Överbyvägen i detta läge. Marken kan även behöva tas i anspråk för 
busshållplats, om timglashållplats inte väljs, med hänsyn till det begränsade utrym-
met för Överbyvägen mellan livsmedelsbutiken och fastigheten Ytterby 4:172.  
 
I utställningsförslaget till detaljplan angavs som planbestämmelse, m1, verksam-
heten får inte vara störande eller utgöra risk för omgivningen. Ekvivalent och maxi-
mal ljudnivå får inte överstiga utomhusriktvärden för externt industribuller vid 
fastighetsgräns. Det innebär här att externt industribuller inte får överskridas vid 
fastighetsgränsen. De riktvärden som anges i planförslaget för externt industribuller 
innebär inte högre krav utan normala krav på buller från verksamheter. Riktvärdena 
är ett stöd i den bedömning som en tillsynsmyndighet gör i varje enskilt fall.   
  
I det fall boende i närliggande fastigheter störs av externt industribuller från verk-
samheten görs en anmälan till berörd tillsynsmyndighet. De i sin tur genomför en 
utredning där rådande riktvärden för externt industribuller är praxis. Riktvärdena 
gäller oavsett vad som står skrivet i detaljplanen. För externt industribuller anser 
stadsbyggnadsförvaltningen därför att en planbestämmelse som fastställer rekom-
menderade riktvärden inte är nödvändig. Planbestämmelsen m1, verksamheten får 
inte vara störande eller utgöra risk för omgivningen, utgår därför på plankartan. 
 
De riktlinjer som anges i infrastrukturpropositionen 1996/1997:53 gäller för trafik-
buller, inte buller från störande verksamheter. Trafikbuller som uppstår på industri-
tomten betraktas som industribuller. För trafik utanför verksamhetstomten som 
transporter till och från betraktas normalt som trafikbuller.  
 
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (MB) ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön (försiktighetsprincipen).  
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 Se även svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp. 

 
U 27. Fastighetsägare till Ytterby 4:136 
U 28. Fastighetsägare till Överby 1:159  
U 29. Fastighetsägare till Ytterby 4:751 
U 30. Fastighetsägare till Engarn 1:8 
U 31. Fastighetsägare till Överby 4:172  
U 32. Fastighetsägare till Ytterby 4:19 
U 33. Fastighetsägare till Ytterby 4:57 
U 34. Fastighetsägare till Ytterby 4:433 och 4:514 
U 35. Fastighetsägare till Ytterby 4:575 
U 36. Fastighetsägare till Ytterby 4:590 
U 37. Fastighetsägare till Ytterby 4:47 
U 38. Fastighetsägare till Överby 1:113 
U 39. Fastighetsägare till Ytterby 4:429 
U 40. Fastighetsägare till Överby 29:74 
U 41. Fastighetsägare till Ytterby 4:853 
U 42. Fastighetsägare till Ytterby 4:237 
U 43. Fastighetsägare till Ytterby 4:539 
U 44. Fastighetsägare till Ytterby 4:480 
U 45. Fastighetsägare till Ytterby 4:589 
U 46. Fastighetsägare till Ytterby 4:489 
U 47. Fastighetsägare till Ytterby 4:388- 2 st 
U 48. Fastighetsägare till Ytterby 4:329 
U 49. Fastighetsägare till Ytterby 4:763 
U 50. Fastighetsägare till Ytterby 4:452 
U 51. Fastighetsägare till Ytterby 4:137 
U 52. Fastighetsägare till Ytterby 4:541  
U 53. Fastighetsägare till Överby 29:51  
U 54. Fastighetsägare till Överby 6:31 
U 55. Fastighetsägare till Överby 1:190 
U 56. Fastighetsägare till Överby 2:101  
U 57. Fastighetsägare till Överby 16:2 
U 58. Fastighetsägare till Överby 4:129, 139 
U 59. Fastighetsägare till Engarn 1:14, föreningen Engarn 
U 60. Fastighetsägare till Överby 29:54 
U 61. Fastighetsägare till Överby 29:40 och 29:49 
U 62. Fastighetsägare till Överby 1:13 
U 63. Fastighetsägare till Överby 1:129 
U 64. Fastighetsägare till Överby 29:17 
U 65. Fastighetsägare till Överby 6:23 
U 66. Fastighetsägare till Ytterby 4:157 
U 67. Fastighetsägare till Överby 6:15 
U 68. Fastighetsägare till Ytterby 4:852 
U 69. Fastighetsägare till Överby 1:36 
U 70. Fastighetsägare till Överby 1:198 
U 71. Fastighetsägare till Ytterby 4:829 
U 74. Fastighetsägare till Överby 28:1 och Ytterby 4:216 
U 75. Fastighetsägare till Ytterby 4:83 
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U 76. Fastighetsägare till Ytterby 4:670 
U 77. Fastighetsägare till Ytterby 4:183 
U 78. Fastighetsägare till Ytterby 4:60 
U 79. Fastighetsägare till Ytterby 4:58 
U 80. Fastighetsägare till Ytterby 4:497 
U 81. Fastighetsägare till Ytterby 4:637 
U 82. Fastighetsägare till Ytterby 4:796 
U 83. Fastighetsägare till Överby 6:27 
U 84. Fastighetsägare till Ytterby 4:251 
U 85. Fastighetsägare till Överby 1:133 
U 86. Fastighetsägare till Ytterby 4:520 
U 87. Fastighetsägare till Ytterby 4:258 
U 88. Fastighetsägare till Ytterby 4:276 
U 89. Fastighetsägare till Överby 1:173 
U 90. Fastighetsägare till Ytterby 4:848 
U 91. Fastighetsägare till Ytterby 4:141 
U 92. Fastighetsägare till Överby 6:44 
U 93. Fastighetsägare till Ytterby 4:30, 4:522 och 4:723 
U 94. Fastighetsägare till Överby 19:2 
U 95. Fastighetsägare till Ytterby 4:186 
U 96. Fastighetsägare till Ytterby 4:547 
U 97. Fastighetsägare till Överby 23:1 
U 98. Fastighetsägare till Överby 1:194 
U 99. Fastighetsägare till Överby 25:1  
U 100. Fastighetsägare till Ytterby 4:59  
U 101. Fastighetsägare till Ytterby 6:17 
U 102. Fastighetsägare till Överby 21:2 

 
Jag/vi ställer oss bakom skrivelsen från Resarö plangrupp betr de framförda synpunkterna 
och de framförda förslagen på förbättringar ang detaljplan 382. Jag/vi vill även få en skriftlig 
återkoppling skickad till mig/oss betr hur mina synpunkter har påverkat den framtida planen 
för Resarö Mitt. 
 

Se under U 8, angående Resarö plangrupps yttrande och stadsbyggnadsförvaltning-
ens kommentarer till detta yttrande.  
 
Inför antagande av detaljplanen för Resarö mitt, Dp 382, kommer underrättelse att 
ske till fastighetsägare som yttrat sig under utställningstiden. Av underrättelsen 
kommer eventuella ändringar av planförslaget efter utställningen att framgå och var 
utställningsutlåtandet finns tillgängligt. I utställningsutlåtandet sammanställs samt-
liga inkomna yttranden under utställningstiden och besvaras av stadsbyggnadsför-
valtningen. Av utlåtandet framgår även eventuella ändringar av planförslaget efter 
utställningen. 
 
Enligt plan- och bygglagen så ska återkoppling på inkomna synpunkter under 
utställningstiden av en detaljplan ske i ett utlåtande. I utlåtandet sammanställs och 
besvaras inkomna synpunkter. Här anges även eventuella ändringar av planförsla-
get efter utställningen med anledning av inkomna synpunkter. 
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Synpunkter på planförslaget ska senast under utställningstiden ha inkommit till 
stadsbyggnadsförvaltningen, vilket framgår av utskickat brev med information om 
utställning. Synpunkter ska framföras skriftligt och kan skickas per post eller email. 
Utställningstiden för planförslaget var mellan 3 mars t o m 31 mars 2014.  
Den som inte senast under utställningstiden inkommit med synpunkter på planför-
slaget kan förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Flera 
yttranden inkom efter utställningstiden. 
 

U 32. Fastighetsägare till Ytterby 4:19 
Synpunkter på utställningsförslagets trafiklösning. En rondell är inte genomtänkt inte heller 
busshållplatserna. Busshållplatserna kommer att medföra en större trafik på omkringliggande 
vägnät (smitvägar). Småindustritomten har legat där så pass lång tid. Innan affären, kyrkan 
och skolan var påtänkta. Någon ytterligare förtätning av Resarö mitt är ej acceptabelt. Resarö 
mitt är så pass ansträngt av trafik. 
Avloppet på Resarö är gammalt och nergånget. Problem har varit sedan 1975. Det är mycket 
dålig kapacitet och är i mycket dålig kondition och därför ska ej nya anslutningar medges på 
det befintliga nätet. Då det dagligen breddas och innerskärgården blir övergödd. Kraftfulla åt-
gärder måste vidtas för att fler anslutningar ska kunna göras. 
  

Se svar under U 8 och U 10, yttrande från Resarö plangrupp respektive Resarö väg-
förening. 

 
U 47. Fastighetsägare till Ytterby 4:388:  
Jag/vi ställer oss bakom skrivelsen från Resarö plangrupp betr de framförda 
synpunkterna och de framförda förslagen på förbättringar ang detaljplan 382. 
Jag/vi vill även få en skriftlig återkoppling skickad till mig/oss betr hur mina synpunkter har 
påverkat den framtida planen får Resarö Mitt.  
 
PS Jag skulle bli så glad om ni sparade de fina tallarna vid kapellet och de gamla äppelträ-
den på gräsplätten som bussen i nuläget kör runt. 
 
PS I work in Solna and many work collegues think I am crazy for living “so far out” in 
Vaxholm/ Resarö. I know better though- This is a wonderful place with wonderful nature and 
green and pleasant. Please conserve the character of Resarö and its center. Why would my 
family and I live in Vaxholm/ Resarö if it ends up looking like just another suburb, like Täby? 
Please pay special attention to the well-intentioned and considered comments that we have 
made. We all only get one chance at this, it would be a shame if the archipelago feel of 
Resarö; disappears forever. 
 

På fastigheten Ytterby 4:175 med kapellet föreslås inte några förändringar. Fastig-
hetsägaren ansvarar för eventuella förändringar. Den vegetation och träd som finns 
där kommer att vara kvar som t ex tallarna där. Äppelträden vid gräsplätten ligger 
inom det område som föreslås som del av butikstomten där parkering illustreras. 
Möjligheterna att spara de gamla äppelträden här bedöms som goda. 
 
Se under U 8 angående Resarö plangrupps yttrande och stadsbyggnadsförvaltning-
ens kommentarer till detta yttrande.  
 
Se även svar ovan under U 27, fastighetsägare till Ytterby 4:136 :m fl. 
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U 53. Fastighetsägare till Överby 29:51: 
Vi äger fastigheten Överby 29:51 som enligt planförslaget Dp 382 berörs om Överbyvägen 
breddas. Enligt förslaget skall vår tomt- fyra meter in från tomtgränsen utmed Överbyvägen- 
omvandlas, vilket innebär ca 245, l 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 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. Gårdens bebyggelse (och därmed också kulturvärde) samt hästsköt-
seln skulle också försämras kraftigt.  
 
Avståndet mellan vårt hus och vägen kommer att halveras och de träd och buskar som idag 
utgör ett naturligt skydd mot vägen försvinner. En förminskning av tomten och husets place-
ring närmare vägen skulle naturligtvis också innebära en kraftig värdeminskning för vår fas-
tighet. Värdet på fastigheten kan minska med ca l till l,5 mkr. Vi kräver en liknande summa 
om vägen breddas på vår tomt. Tittar man på ekonomin för kommunen, så kommer det bli be-
tydligt dyrare att lösa in marken på den södra sidan än det norra, där det inte finns några 
privata tomter. …Vår stora vackra gran, som enligt många 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 fastighetsägaren till Överby gård som också 
är för en breddning av vägen på denna norra sida. 
 
Överbyvägen efter infarten till den gamla parkeringen till fotbollsplanen (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. 
 
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 planerade gång- och cykelbanan välkomnar vi varmt. Vad vi däremot inte kan 
förstå är varför man väljer att bredda på den södra sidan där det finns privata fastigheter, 
flera berg, samt hästskötseln på Överby Gård. Vi anser att både breddning av väg och gång- 
och cykelbana bör ligga på den norra sidan av Överbyvägen. 
 

Det utrymme som föreslås för Överbyvägen i planförslaget för Resarö mitt (Dp 
382) framgår av gällande detaljplan 358 som omger Överbyvägen. För fastigheten 
Överby 29:51 redovisas i denna detaljplan att plangränsen går ca 4 m in på fastig-
heten Överby 29:51 från fastighetsgränsen mot Överbyvägen. Breddningen av 
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Överbyvägen avses ske med hänsyn till bergsskärningen utmed vägen på fastig-
heten Överby 29:51. Detta får studeras närmare i kommande detaljprojektering för 
breddningen av och förlängningen av gång- och cykelvägen utmed Överbyvägen. 
 
Se även angående Överbyvägen svar under U8, yttrande från Resarö plangrupp. 
 

U 60. Fastighetsägare till Överby 29:54: 
Jag tycker att förslaget till trafiklösning med GC-väg utmed norra sidan av Överbyvägen är 
bra. Det är också bra att breddningen till 7 meter av Överbyvägen sker på den södra delen av 
Överbyvägen med hänsyn till utbyggd GC-väg. 
 
Undertecknad äger större delen av den mark som berörs på norra sidan och ett bra stycke av 
den södra sidan. Sammanlagt 15 390 kvadratmeter. De synpunkter på utställningsförslaget 
som Resarö Plangrupp kommit med när det gäller breddning av väg på den södra sidan av 
Överbyvägen motsätter jag mig. 
 

Det utrymme som föreslås för Överbyvägen i planförslaget för Resarö mitt (Dp 
382) framgår av gällande detaljplan nr 358 som omger Överbyvägen. Inom detta 
område som föreslås som allmän plats, L-VÄG, i planförslaget för Resarö mitt, Dp 
382 avses Överbyvägen finnas med körbana och gång- och cykelväg. Se även angå-
ende Överbyvägen svar under U8, yttrande från Resarö plangrupp. 
 
I planen föreslås breddning av Överbyvägen ske på den södra sidan. 
 

U 62. ICA- Ytterby 4:598 m fl 
Som bekräftelse på vad som nämnts på våra möten förtydligar jag härmed att vi, ICA Resarö, 
gör anspråk på "hörn" av prickad mark 4:597, 4:483 och 4:353 (bild bifogas). 
Vi önskar också att behålla vår infart som den är idag fram tills alternativ fungerande infart 
är i bruk. 
Om fastighet 4:624 och 4:179 kommer i kommunens ägo gör vi anspråk på dem för eventuellt 
uppförande av centrumbyggnad. 
 

Eventuella intrång på mark där byggnad inte får uppföras dvs ”hörn” på prickmark 
inom fastigheterna 4:597, 4:483 och 4:353 får prövas vid ansökan om bygglov.  
Inom prickmarksområdet går underjordiska ledningar för dricksvatten, spillvatten, 
tele samt el.  
 
Det är inte aktuellt för kommunen att köpa in fastigheterna Ytterby 4:624 och 
4:179. 
 

U 73. Fastighetsägare till Ytterby 4:298:  
l. Min väg in till min tomt från Krokvägen är ritad 3 m fel mot norr i detaljplaneförslaget, 
vägen går helt och hållet nedanför min tomtgräns och 6 meter utanför den redan idag. Detta 
syns klart och tydligt i mitt bygglov för vägen. 
2. Om denna väg skall användas till någon annan fastighet, så vill jag ha ersättning får kost-
naderna att anlägga vägen.  
3. I detaljplaneförslaget så står det att klassningen får Ytterby 4: 181 skall vara bcd, detta 
tycker inte jag, jag tycker klassningen skall vara endast bostäder på den övre delen (b), på 
nedre delen, nedan får min nedre tomtgräns kan den vara bcd. 



VAXHOLMS 
STAD 

 

s. 37(47)
 
Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl 
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382 

 
4. En synpunkt, när 4:181 skall exploateras skulle jag vilja köpa delen som är mot min tomt, 
ca 5-7 meter pga. Min tomt är väldigt smal, samt terrängen är anpassad så sedan tidigare. 
 

I planförslaget är infartsvägen till Ytterby 4:298 illustrerad utanför fastighetsgrän-
sen till Ytterby 4:298. Infartsvägen anges som gemensamhetsanläggning i planför-
slaget. 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, framgår att 
fastighetsägaren till Ytterby 4:298 fick ombesörja, bekosta och underhålla med per-
sonbil körbar väg till fastigheten intill dess att detaljplan omfattande stamfastig-
heten Ytterby 4:298 genomförs. 
 
Någon försäljning av del av den norra delen av Ytterby 4:181 är inte aktuell med 
hänsyn till att fastigheten här är relativt smal.  
 
Angående markanvändningen D se svar under U 23, yttrande från fastighetsägare 
till Ytterby 4:188. 
 

U 74. Fastighetsägare till Ytterby 4:216 och Överby 28:1: 
Det vore bedrövligt om det första vi möts av när vi kommer in på öns mitt skulle vara en par-
keringsplats. Rusningstrafiken till skolan är redan nu katastrof och det är mycket tack vare de 
frivilliga vid övergångsställena på morgonen som gör att det fungerar. Hur kommer det sig 
att en kommun som Vaxholm inte lägger mer vikt vid skönhet och säkerhetstänkande nu när vi 
expanderar så otroligt? Vi tycker absolut att Resarös föreningsliv ska samarbeta med Vax-
holms stad i den exploatering som måste ske för att våra barn ska kunna fortsätta bo i kom-
munen MEN vi är oxå väldigt måna om att hålla den historia som finns och den natur som är 
oss givna. 
Kan vi inte jobba tillsammans? 
Kan ni inte fråga efter idéer hos oss? Vi har både arkitekter och konstnärer på ön för att se-
dan samarbeta med stadsarkitekten? Med förhoppning hoppas jag att detta mottages utan 
suckar. 

 
I förslaget till detaljplan för Resarö mitt (DP 382) möjliggörs utbyggnad av trafik-
lösningen med cirkulationsplats som grundas på flera utredningar för att uppnå tra-
fiksäkerhet i området. De parkeringsplatser som föreslås i planen finns redan idag 
vid kapellet, ICA-butiken och mittemot skolan vid Resarövägen.  
 
Se även svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp. 
 

U 77. Fastighetsägare till Ytterby 4:183: 
En utredning bör göras av trafiksituationen/infrastrukturen runt Resarö Mitt. Ett förslag är 
att dra en väg bakom Resarö skola d.v.s från Överbyvägen upp mot Löjvik. Detta skulle 
minska belastningen runt ICA och göra det möjligt för föräldrar att lämna barnen från ovan-
sidan av skolområdet. Detta är ett sätt att sprida trafikflödet. 
 
Enligt nuvarande utställningsförslag kommer trafiksituationen runt ICA bli värre (sämre) än 
vad som är fallet i dag samt störa omkringliggande fastigheter. Med tanke på den planerade 
byggnationen kommer biltrafiken utökas och detta är också ett skäl till att ha alternativa 
vägar. 
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I förslaget till detaljplan för Resarö mitt (DP 382) möjliggörs utbyggnad av trafik-
lösningen med cirkulationsplats som grundas på flera utredningar för att uppnå tra-
fiksäkerhet i området. En ny väg bakom skolan enbart för norra Resarös behov är 
inte aktuell. En sådan ny väg har dock diskuterats och kommer att finnas med i dis-
kussioner kring utvecklingen av Killingområdet.  
 
Se även svar under U 8 och U10, yttrande från Resarö plangrupp respektive Resarö 
vägförening. 

 
U 81. Fastighetsägare till Ytterby 4:637: 
Vi hoppas förstås också att ni tar hänsyn till dessa infallsvinklar som kommer in från de bo-
ende på ön. Ett exempel skickas med på hur de boende på Dalarö bidragit till att bevara skär-
gärdskaraktären när ön exploateras. Bilder med beskrivningar bifogas om Dalarö strand. 
 
Synpunkter på planen 
1. Bevara ett lantligt intryck 
Förslaget till detaljplan anger inte hur intrycket av Resarös infart och centrala kärna kan be-
vara sin skärgårdskaraktär. Striktare krav på utformning av byggnader samt skisser på de 
byggnader som kommunen planerar att uppföra i "centrum" bör inkluderas i planförslaget in-
nan detaljplanen fastställs.  
Det bör anges vilka träd som ska bevaras och krav ställas i detaljplanen på att de äldre träden 
ska finnas kvar. Småskaliga byggnader bör uppföras även i centrum runt skolan och affären. 
Vi känner därför stor oro för den höga nockhöjden på byggnaden bakom kapellet och byggna-
derna för vård och omsorg bakom lCA. En så hög byggnad som12 m tar bort kvällssolen. 
 
2. Cykelvägen bör omges av träd. Vi ser mycket positivt på förslaget att inrätta en cykelväg 
utmed Resarövägen och Överbyvägen. Träd bör lämnas mellan den nya cykelvägen och vägen 
så att den blir trevlig att nyttja. Cykelvägen vid östra Kullön är ett bra exempel. Nu när explo-
atering sker försvinner lite den gröna tunnel som varit så fantastisk att cykla igenom.  
 
3. Ange striktare krav på arkitektur och utformning av ny byggelse Vid utformning av nya 
bostadsområden bör kommunen tydliggöra riktlinjer för de byggbolag som ska exploatera 
marken. Annars finns risk för att enbart likriktad bebyggelse uppförs av rent kommersiella 
skäl. Ett varierat byggnadssätt bör eftersträvas med skärgårdsinspirerad bebyggelse i likhet 
med den gamla delen av centrala Vaxholm. Färg- och materialval ska tydligt styras upp mot 
exploatören som köper mark eller får uppdraget att bygga på kommunens mark. Kommunen 
bör reglera bebyggelsen så att den ger ett småskaligt och varierat intryck. Krav bör ställas på 
träfasader och fönster med spröjs. Blandad bebyggelse i olika färger, verandor i trä, plåttak 
mm bidrar till att skärgårdskänslan bevaras. Glasbalkonger och putsade fasader bör undvikas. 
Gatlyktor bör införas som ger centrum en lantligare karaktär än lyktstolpar som idag finns ut-
med cykelvägen vid Engarn. Norrtälje kommun har satsat mycket på trevlig belysning. 
Hyreshus eller seniorbostäder kan med fördel uppföras som större villor med flera lägenheter 
i. Som exempel: Dalarös vänner har tagit fram alternativförslag för området Lyngåsa och Da-
larö Strand som Haninge kommun delvis har antagit. Detta är ett bra exempel på hur varsam 
exploatering av en skärgårdsö kan ske med ny blandad bebyggelse i trä.  
 
4. Rondellens utformning ska kännas naturlig 
Vi är positiva till en rondell i Ytterby för att öka trafiksäkerheten. De ser gärna att en skiss 
togs fram av kommunen så att själva visionen för centrum tydliggörs bättre. Vi skulle vilja att 
rondellen blir naturligt utformad med t ex gatsten som kanter och träd i mitten, så att den inte 
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känns för "anlagd". Resarö Mitt får inte bli en förort med alltför mycket asfalt och betong. Då 
förstör vi den vackra och charmiga miljön på Resarö som alla här gillar. Snälla! Lyssna på 
kommuninvånarna och de boende på ön innan ni antar denna detaljplan. Låt vårt engage-
mang för Resarös framtida utveckling användas till något konstruktivt för att utveckla kom-
munen till ett "best practise" för hållbar tillväxt. 
 

Förslaget till detaljplan möjliggör utbyggnad av ny bebyggelse i Resarö mitt. Ut-
formning av bebyggelsen bestäms till storlek, höjd och material genom planbe-
stämmelser. Storlek bestäms av planbestämmelse om utnyttjandegrad. Höjden be-
stäms av planbestämmelsen f1 där nockhöjden 9,5 meter anges för samtliga bygg-
nader utom där högsta nockhöjd anges. Det senare gäller fastigheten Ytterby 4:174 
där nockhöjden 12 m anges och fastigheterna med ICA-butiken där 9,5 m anges. 
Nockhöjden 9,5 m möjliggör tvåvåningshus och 12 m trevåningshus. Material be-
stäms av planbestämmelse om trä- eller putsfasader. 
 
Fortsättningen av gång- och cykelvägen längs Överbyvägen föreslås avskiljas från 
vägens körbana med en grönremsa för att kunna erhålla och behålla vegetation ut-
med vägen.  
 
Planområdet för Resarö mitt har en central placering, där finns olika servicefunkt-
ioner som skola, förskola och matvarubutik. Karaktärsdrag i området är varierad 
placering av huvudbyggnaden på tomten, att mindre tomter och tätare bebyggelse 
förekommer. Variation medför även att det föreslås annan användning än bostäder. 
Området för Resarö mitt ingår inte bland de områden som klassificeras som kultur-
historiska miljöer. Det innebär att kulturhistorisk värdefull bebyggelse saknas inom 
området vad gäller bostadsbebyggelse.  
 
Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyggelse 
bl a mindre flerfamiljshus inom det område som föreslås för bostäder väster om 
skolan. Vaxholms stad avser att genom markanvisning genomföra utbyggnad av 
bostäder på kommunal mark inom planområdet. I program för markanvisningen 
anges förutsättningar för och krav på utformning av bebyggelsen. 
 
Den i planen föreslagna trafiklösningen för Resarö mitt illustreras på plankartan. 
Planbeskrivningen kompletteras med ritning över denna trafiklösning under rubri-
ken ”Trafik”. Närmare utformning får studeras i samband med detaljprojekteringen 
av trafikplatsen.  
 
Se i övrigt svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp. 

 
U 82. Fastighetsägare till Ytterby 4:796: 
Det är glädjande att stadsbyggnadsförvaltningen har fört in många synpunkter som framkom 
på det samrådsmöte som skedde i Resarö skola i september 2013 i förslaget om detaljplanen 
för Resarö mitt (dp 382).  
 
Varsam exploatering 
Resarö kännetecknas av sin småskaliga skärgårdskaraktär och natur. Exploateringen bör 
därför ske så varsamt som möjligt. Likartad och alltför tät bebyggelse bör undvikas. 
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Bebyggelsen väster om skoltomten behöver därför begränsas till högst 20-25 stycken fastig-
heter. Alternativt begränsas antalet bostäder till flerfamiljshus i två plan men med ett maxi-
malt antal lägenheter om 30 stycken. Den maximala bygghöjden på fastigheten 4:174 ska inte 
dominera det visuella intrycket vid Resarö mitt. Därmed bör bygghöjden vara förenlig med 
övriga byggnader omkring Resarö dvs en maximal bygghöjd på 9,5 meter. 
 
Resarövägen fram till rondellen 
Resarövägen från Löjvik fram till rondellen utgör infarten till Resarö Mitt. Området behöver 
därför lyftas fram med växtlighet, ljussättning och eventuell utsmyckning som gör det 
välkomnande att anlända till ön. 
 
Transportväg till skolan 
I planförslaget från samrådet föreslogs en transportväg för leveranser till skolan direkt 
över gång- och cykelvägen (motsvarar nuvarande GC-väg), vilken var direkt trafikfarlig. Vid 
samrådsmötet i september 2013 hade kommunen ritat in en ny transportväg från södra delen 
av skoltomten, nedanför tomtens södra bergssluttning via fotbollsplanen och bakom skolan till 
köket. I föreslagen plankarta har ingen transportväg ritats in, men i informationen om planut-
ställningen finns en möjlig sträckning från södra delen av skoltomten. En sådan vägsträckning 
reducerar kraftigt möjligheterna för skolbarnen att utnyttja skogspartiet. Den långa vägsträck-
ningen skulle även bli onödigt dyr eftersom det finns alternativa vägsträckningar. Ett alterna-
tiv är att den dras via Överbyvägen t ex mellan fastigheten 4:174 och 4:175 eller från den nya 
vägen väster om skoltomten. Denna vägsträckning gör att trafiken genom rondellen till Över-
byvägen ökar något, men fördelarna med barnens tillgång till skogspartiet talar kraftigt för 
detta alternativ. Varutransporter mellan cirka 7.50-8.15 bör undvikas, då mycket trafik är kon-
centrerad kring skolområdet i samband med lämning av barn till förskola och skola. 
 
Avsläppsområde/busshållplats 
Det är viktigt att Vaxholms stad underlättar för pendling till arbetet. Många föräldrar åker 
delar/hela vägen med bil till sitt arbete och kombinerar detta med att släppa av sina skolbarn 
vid Resarö skola. Det behövs därför ett enkelt sätt att lämna av större skolbarn med bil såsom 
ett avsläppsområde på Resarövägen bredvid föreslagen GC-väg. Samtidigt minskar detta be-
hovet av parkeringsplatser omkring skolområdet främst mellan cirka kl 7.50-8.15. En utred-
ning behovs dock för hur trafiken tekniskt sett ska kunna lösas gällande avsläppsområde, pla-
nerad busshållplats och trafiksäkerhet. 
 
Barnperspektiv 
Vid planeringen av byggnationer på och intill skoltomten och fastigheter som också har 
beteckningen "S" samt trafiklösningar behövs att ett barnperspektiv tas med i arbetet. 
 

Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyggelse 
bl a småhus och mindre flerfamiljshus inom det område som föreslås för bostäder 
väster om skoltomten. Antalet bostäder som föreslås inom området bedöms inte in-
nebära alltför tät bebyggelse med hänsyn till områdets areal. I planförslaget anges 
planbestämmelser som reglerar utformningen av ny bebyggelse vad gäller storlek, 
höjd, fasadmaterial, takutformning och placering. Förslag till miljöprogram från år 
1992 ligger till grund för utformning av planbestämmelserna. Angående svar om 
utformning av ny bebyggelse samt kapellet se även svar under U8, yttrande från 
Resarö plangrupp. 
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Den i planen föreslagna trafiklösningen för Resarö mitt illustreras på plankartan. 
Planbeskrivningen kompletteras med ritning över denna trafiklösning under rubri-
ken ”Trafik”. Närmare utformning får studeras i samband med detaljprojekteringen 
av trafikplatsen. Se även svar under U10, yttrande från Resarö vägförening. 
 
I planbeskrivningen anges att tillfart för varutransporter till Resarö skola föreslås 
ske från Överbyvägen via den nya vägen till de föreslagna bostäderna nordväst om 
Resarö skola. Angående transportväg till skolan se även svar under U 8, yttrande 
från Resarö plangrupp. 
 
I aktuellt planförslag för Resarö mitt möjliggörs utbyggnad av trafiklösningen med 
cirkulationsplats, vilket grundas på flera utredningar för att uppnå trafiksäkerhet i 
området. I planförslaget anges att busshållplats och avlämningsficka för lämning 
och hämtning av skolbarn föreslås vid Resarövägen utanför Resarö skola. Se även 
svar under U8 och U10, yttrande från Resarö plangrupp respektive Resarö vägföre-
ning. 
 
Barnperspektiv kommer att finnas med i det fortsatta arbetet bl a med byggnat-
ioner kring skoltomten och på fastigheter där markanvändningen, S, skolverksam-
het föreslås samt vid projektering och utbyggnad av trafiklösningen för Resarö mitt.  
 

U103. Fastighetsägare till Ytterby 4:171: 
Yttrande 1 
Yttrande kan enligt handläggaren lämnas som mail. Är utomlands och åter i Sverige den 4 
april. Alternativ att göra en anmälan om yttrande och sedan komplettera. 
 

Synpunkter på planförslaget ska senast under utställningstiden ha inkommit till 
stadsbyggnadsförvaltningen, vilket framgår av utskickat brev med information om 
utställning. Synpunkter ska framföras skriftligt och kan skickas per post eller email. 
Utställningstiden för planförslaget var mellan 3 mars t o m 31 mars 2014.  
 

Yttrande 2 
Varje dag sker i olika förortsområden begränsningar för motorfordon. Det vanligaste är att 
gång- och cykeltrafik prioriteras genom minskning av körbana för bilar och farthinder. På ön 
Resarö med ambitionen småskalig skärgårdsmiljö, där varje boende betalar tusentals kr för 
att få behålla och inte exploatera vägnätet, föreslår kommunen en breddning av den redan 
bredaste vägen. Dvs man tycks vara helt ovetande vilka värderingar och prioriteringar som 
gäller och kör helt över de boendes önskemål. Den aktuella raksträckan som utgår från Resarö 
Mitt har inbjudit till fortkörning och ett antal åtgärder har gjorts för att stoppa farten. Är det 
bussbolaget som ska styra vår boendemiljö? Förslaget att alla bussar ska gå till Överby för 
att slippa vändplats i Resarö Mitt är inte utvärderat….  
Om man gör denna mycket miljömässiga försämring måste man åtminstone göra en trafiktek-
nisk- och konsekvensanalys. Hela förslaget med att leda den ökande genomgångstrafiken in 
en knutpunkt med skola, butik, kyrka och byggnadsföretag är otroligt amatörmässigt…… 
1. Bredda inte vägen. 
2. Led inte in ökad busstrafik utan ett underlag. Det räcker inte med en spekulation om mins-
kad biltrafik. 
3. Gör en väg för genomfartstrafiken från korsningen vid Överbyslingan,bakom skolan mot  
   Storäng och Engarn. 
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I aktuellt planförslag för Resarö mitt möjliggörs utbyggnad av trafiklösningen med 
cirkulationsplats, vilket grundas på flera utredningar för att uppnå trafiksäkerhet i 
området. Se även svar under U8 och U10, yttrande från Resarö plangrupp respek-
tive Resarö vägförening. 
 

 Planförslaget möjliggör breddning av Överbyvägen till 7,0 meter.  
Busstrafik går redan idag längs Överbyvägen. Ökad busstrafik leds inte in utan 
busstrafik möjliggörs till god standard enligt de riktlinjer som trafikförvaltningen 
har för körbanebredd.  
 
En ny väg bakom skolan enbart för norra Resarös behov är inte aktuell. En sådan 
ny väg har dock diskuterats och kommer att finnas med i diskussioner om utveck- 
lingen av Killingområdet i framtiden. 
 

Yttrande nr 3 
Under mer än 10 år har planering av Resarö Mitt skapat vrede och misstro på grund av poli-
tikernas dubbelspel att dels säga ja till en bibehållen småskalig skärgårdsmiljö, dels föreslå 
en förortsmiljö med förtätning och främmande byggnader.....Var finns förslag från arkitekter 
med erfarenheter från Trosa, Sandhamn, Västkusten eller alla vattennära, småskaliga sam-
hällen som växer fram i Europa? 
 
Här saknas politiker med perspektiv och en stadsarkitekt som kan stå emot och som borde ha  
förmedlat alla de fantastiska utvecklingsmöjligheter som nu sakta glider ifrån Vaxholm.  
I Vaxholm tror man fortfarande att förtätning är att bygga på höjden eller att fylla en äng 
som t ex i Lilläng med likadana små tomter och småhus…..I dag efterfrågas smågränder med 
balkonger och kanaler, integrerat båtliv, estetisk design, caféer och social, lokal närvaro utan 
avstånd och behov av transportmedel. Så skulle man kunna förtäta och samtidigt få en bättre 
ekonomi för kommunen! Vaxholm håller på att spela bort möjligheterna att upplevas som 
skärgårdsstad….. 
 
1. Antagandet bör uppskjutas till efter valet, då Resarö Mitt kommer att bli en valfråga. 
 
2. Samrådet bör ogiltigförklaras, dels på grund av lokalvalet som inte gjorde en dialog möj-
lig, dels på grund av att den ”fete a compli”-presentation som gjordes strider mot lagens in-
tentioner om samråd. 
 
3. Olagliga ingrepp på fastigheter rättas. 
 I samband med bygget av barackförskolan vid Överbyvägen gjordes en infart över mark- en 
7:141 utan tillstånd av markägaren. Om detta inte omedelbart regleras stoppas infarten till 
skolan den 1 juni. Kommunen kommer även att anmälas för olaga intrång.  
 
4. En trafikteknisk utredning måste genomföras innan beslut om detaljplanen. Att leda ut hela  
busstrafiken till Överby leder till kostnadsökningar och för boende längs vägen miljöförsäm-
ringar. Var är vinsterna? KRÄVER BEVIS. 
 
5. Ett räcke bör omedelbart uppföras på Överbyvägen vid förskolan längs med cykelbanan. 
Många sneddar över vägen och ibland ramlar barn ut i körbanan på grund av kanten mot 
vägen. 
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Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyggelse 
bl a småhus och mindre flerfamiljshus inom det område som föreslås för bostäder 
väster om skolan. Vaxholms stad avser att genom markanvisning genomföra ut-
byggnad av bostäder på kommunal mark inom planområdet. I program för markan-
visningen anges förutsättningar för och krav på utformning av bebyggelsen. En tä-
tare bebyggelse innebär högre utnyttjandegrad än vad som föreslås i planförslaget.  
 
Samråd för förslaget till detaljplan för Resarö mitt hölls under tiden 18 maj –  
7 augusti 2009. Samrådsmöte var den 8 juni år 2009. Mötet den 24 september 2013 
handlade om informationsmöte för förslag till detaljplan för Resarö mitt, Dp 382. 
  
Vägmarken för Överbyvägen är sedan tidigare ianspråktagen med vägrätt enligt 
väglagen med staten (trafikverket) som väghållare. Delar av fastigheter längs Över-
byvägen nyttjas redan idag genom vägrätt för allmän väg bl a del av fastigheten Yt-
terby 4:131. Fastighetsgränserna ändras inte vid vägrätt utan fastigheterna är oför-
ändrade till sin omfattning. Vägrätt innebär rättighet för väghållaren att utan hinder 
använda annans mark för allmän väg. Infart till fastigheten Ytterby 4:172 sker från 
Överbyvägen. 
 
Trafiklösningen med cirkulationsplats och placering av busshållplatser har studerats 
i samband med flera olika trafiktekniska utredningar. All busstrafik leds inte ut till 
Överby men däremot möjliggör planförslaget att detta kan ske. Se i övrigt svar un-
der U 8 resp U 10, yttrande från Resarö plangrupp respektive Resarö vägförening. 
 
Frågan om räcke längs Överbyvägen vid Överbyskolan regleras inte i samband 
med planförslaget för Resarö mitt.  
 

Underrättelse efter utställningen 
Revideringar efter utställningen föreslås. Berörda fastighetsägare, 2 st, har genom brev un-
derrättats om föreslagna revideringar efter utställningen och har fått en möjlighet att yttra sig 
över dem. Ändringarna är: 

 Byggrätten ändras för fastigheten Ytterby 4:174 från e6 till beteckningen e7, största 
sammanlagda byggnadsarea i kvm är 40% av fastighetens areal. 

 Markanvändningen kompletteras för området med tillfartsvägen från Överbyvägen till 
de nya bostäderna, B. Markanvändningen kompletteras med CDS till BCDS och om-
rådet utökas något samt kompletteras med beteckningen, g, marken ska vara tillgäng-
lig för gemensamhetsanläggning. 

 
Inkomna yttranden i samband med underrättelse 
U 104.  Fastighetsägare till Ytterby 4:175 (Vaxholms församling): 
Ingen erinran. 
 
U 105.  Fastighetsägare till Ytterby 4:173: 
I yttrandet under underrättelsen framförs liknande synpunkter som i yttrandet under utställ-
ningen, se U26. Sammanfattningsvis innebär detaljplanen med tillhörande handlingar att 
den verksamhet som bedrivs på Fastigheten, genom de bestämmelser som intagits, kan 
komma att tvingas lägga ner ………. Det finns anledning erinra om att dessa bestämmelser 
står i direkt strid med Måldokumentets övergripande syfte att främja ett bra företagsklimat i 
Vaxholms stad. På grund av det anförda vore det uppenbart oskäligt att genomföra Planför-
slaget och Deländringen i här berörda delar. Som förslag till lösning anges följande. 
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lanspråktagande av mark 
Vaxholms stad har erbjudit byte av mark, som avses bli allmän plats, mot mark ("Nya tom-
ten") belägen västerut, längs Överbyvägen och angränsande mot Naturområdet. Ett sådant 
byte kan godtas, under förutsättning att följande förutsättningar beaktas respektive gäller. 
Inledningsvis den tilltänkta allmänna platsmarken utgör cirka 540 kvm, att Fastighetens del 
söder om Överbyvägen utgör cirka 1 300 kvm och att mellanliggande vägområde utgör cirka 
240 kvm, totalt cirka 2 080 kvm. För verksamheten nyttjas för närvarande cirka 2 000 kvm. 
Utav äldre väghandlingar kan utläsas att lösenersättning till berörda fastighetsägare lämnats 
för en vägbredd av 5 meter.  
 
Nya tomten bör omfatta cirka 2 000 kvm och kunna nyttjas för småindustri, centrum och bo-
städer, dvs åsättas beteckningen JCB. Om detta byte kan äga rum, är Hultberg beredd att  
dels godkänna Planförslaget, dels medge Deländringen, dels avstå från tillkommande ersätt-
ning för vägbreddning, och dels avveckla verksamheten på Fastigheten inom två år. 
Allt under förutsättning att Vaxholms stad dels övertar den inbytta marken i befintligt skick, 
dels  medger  ändring  i Planförslaget  av  Fastighetens  nyttjande  till  bostäder, centrum, 
vård, skola och förskola, dvs beteckningen BCDS. Dels medger samma utnyttjandegrad för 
Fastigheten som för Ytterby 4:174, dvs att byggrätten är 40% av Fastighetens landareal. 
 
Ekonomiska villkor för ett markbyte m m, följande bör beaktas: 
Enligt besked från av staden anlitad sakkunnig är grundförhållandena på Nya tomten så un-
dermåliga att en grundförstärkning krävs för att kunna nyttjas för såväl upplag, transporter 
som nybyggnad. Kostnaden för pålning bedöms uppgå till 400 kr/kvm, dvs ca 800 000 kr. 
 
För Hultberg skulle, när verksamheten avvecklas på Fastigheten, en fullt fungerande byggnad 
med tillhörande VA och för verksamheten nödvändig oljeavskiljning, skrotas och en ny bygg-
nad betydligt mindre i storlek med anläggningar anläggas. Vidare måste uppföras ett industri-
stängsel runt Nya tomten. Nya tomten behöver avvattnas och dräneras med avledning till na-
turområdet på ett acceptabelt vis. Kostnaderna för allt detta är svåra att bedöma, men kom-
mer med all sannolikhet att vara betydande. 
 
Ett byte av mark bör med hänsyn härtill ske utan att Vaxholms stad betingar sig en mellangift 
för den större arealen på Nya tomten eller avgift för inkoppling till VA-nätet. 
 

Fastigheten Ytterby 4:173 har en total areal av 2003 kvm enligt  fastighetsinforma- 
tionsregistret (FIR). Av denna areal utgör ca 784 kvm allmän platsmark för L-väg i 
planförslaget, varav ca 268 kvm ligger norr om Överbyvägen och används som 
upplag mm. Den del av fastigheten, som ligger söder om Överbyvägen, som utnytt-
jas för verksamheten utgör ca 1227 kvm.  
 
Angående lösenersättning så redovisas på tvärsektioner för Överbyvägen  i arbets-
planen, från 1936, förutom körbana för vägen även diken och slänter. Av genomfö-
randebeskrivningen framgår att ersättningen för de fastighetsägare vars fastigheter 
till del läggs ut som vägområde bestäms i samband med lantmäteriförrättning  en-
ligt reglerna i expropriationslagen, ExpL. 

 
Den del som Hultberg anger som intressant för markbyte är del av fastigheten 
4:594, som ligger söder om Överbyvägen och betecknas med BC, bostäder och 
centrum på plankartan. Efter utställningen av planförslaget för Resarö mitt har det 
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framkommit i ett sent skede att markförhållandena i denna del av planområdet krä-
ver speciella åtgärder vad gäller grundläggningen. Med dagens teknik går det att 
bebygga marken men kostnaderna för grundläggning kommer att bli exceptionellt 
höga bl a med hänsyn till den utnyttjandegrad som föreslås i planen. Planförslaget 
avses antas av kommunfullmäktige den 23 juni 2014. Förslagsvis undantas den be-
rörda marken, delar av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och 4:601, från anta-
gande. I ett senare skede får planläggning av dessa delar återupptas. 
 

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 nå-
gon väsentlig ändring av planförslaget utan endast ändringar och kompletteringar som inte 
påverkar detaljplanens innebörd.  
 
Efter utställningen har följande ändringar utförts av planförslaget: 
Plankarta 

 Markanvändningen kompletteras för området med tillfartsvägen från Överbyvägen till 
de nya bostäderna, B. Markanvändningen kompletteras med CDS till BCDS och om-
rådet utökas något samt kompletteras med beteckningen, g, marken ska vara tillgäng-
lig för gemensamhetsanläggning. 

 Byggrätten ändras för fastigheten Ytterby 4:174 från e6 till beteckningen e7, största 
sammanlagda byggnadsarea i kvm är 40% av fastighetens areal. 

 Planbestämmelsen, m1, verksamheten får inte vara störande eller utgöra risk för om-
givningen. Ekvivalent och maximal ljudnivå får inte överstiga utomhusriktvärden för 
externt industribuller vid fastighetsgräns tas bort. 

 Planbestämmelsen, z, marken ska vara tillgänglig för slänt tas bort vid befintlig gång- 
och cykelväg för Ytterby 4:411 och 4:434. 
 

Planbeskrivning 
 Under ”Bebyggelseområden” kompletteras med uppgifter om kapellet som kyrkligt 

kulturminne. 
 Under ”Bebyggelseområden” ändras byggrätten för fastigheten Ytterby 4:174 från e6 

till beteckningen e7, största sammanlagda byggnadsarea i kvm är 40% av fastighetens 
areal. 

 Under ”Trafik” kompletteras med ritning över trafiklösningen utförd av MarkTema 
AB samt uppgifter om olika trafikutredningar som utförts under planprocessen. 

 Under ”Trafik” kompletteras och ändras uppgifter angående tillfarter till fastigheter 
(kapellet och skolan). 

 Under ”Dagvatten” kompletteras med karta över avrinningsområden och flödesvägar 
inom planområdet 

 Under ”Mark och vegetation” kompletteras med uppgifter om träd och vegetation. 
 Under ”Geoteknik” kompletteras med uppgifter om utredningen om geoteknik som 

utförts av Tyréns AB. 
 

Genomförandebeskrivning 
 Ett nytt avsnitt införs ”Avtal och överenskommelser” bl a angående föravtal med Tra-

fikverket. 
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 Under ”Gemensamhetsanläggning” kompletteras med uppgifter om tillfart till nya bo-
städer och skolan. 

 Under ”Väg” kompletteras med uppgifter om olika trafikutredningar som utförts un-
der planprocessen. 

 Under ”Geoteknik” kompletteras med uppgifter om utredningen om geoteknik som 
utförts av Tyréns AB. 
 

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 samrådsskedet (S), försam-
rådsskedet (FS) eller programsamrådet (P) 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 till Ytterby 4:171 (FS), (S), (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:173 (FS), (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby  4:179 (FS), (S) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:183 (FS), (S), (U) 

 Fastighetsägare till Ytterby 4:184 (P), (FS) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:186 (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:188 (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:297 (FS) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:298 (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:411 (FS), (S), (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:434 (S), (FS) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:483 (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:591 (FS) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:597 (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:598 (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:624 (FS), (S) 

 Fastighetsägare till Ytterby 4:670 (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:701 (S), (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:730 (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:745 (FS) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:766 (FS) 
 Fastighetsägare till Överby 6:2 (FS) 
 Fastighetsägare till Överby 29:40,29:49 (P), (FS),(S), (U) 
 Fastighetsägare till Överby 29:51 (U) 
 Fastighetsägare till Överby 29:54 (P), (FS) 
 ICA Resarö (FS), (S), (U) 




