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 Detaljplan för 

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

Vaxholms stad 

Samrådsredogörelse 

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. Inför 
plansamrådet har förslag till detaljplan utarbetats.  

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 
församråd. 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. Samråds-
handlingar/Information om samrådet har sänts till berörda sakägare enligt fastighetsförteck-
ning samt remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna har under samrådstiden visats på 
stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1 tr, på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B samt 
på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se  

Ett samrådsmöte har hållits den 8 juni 2009. Mötet finns sammanfattat i minnesanteckningar. 
Inkomna samrådsyttranden finns samlade i planakten, vilken går att ta del av på stadsbygg-
nadsförvaltningen.   

Under samrådet har totalt ca 60 yttranden inkommit. Många fastighetsägare är positiva till 
förslaget som helhet. Många framför synpunkter på trafiksäkerheten och redovisade alternativ 
till utformning av korsningspunkt och placering av busshållplatser. Föräldraföreningen som 
representerar 120 medlemmar samt åtta enskilda fastighetsägare förordar rondellalternativet. 
27 likalydande yttranden och 4 enskilda yttranden förordar att busshållplatserna ligger kvar 
vid livsmedelsbutiken (ICA).  
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Några fastighetsägare framför också detaljerade synpunkter på utformning av vägarna, dag-
vattenhanteringen och önskemål kring den egna fastigheten. Vägverket och SL framför syn-
punkter och önskar diskutera utformning av vägar och placering av busshållplatser. Vid möte 
framförde Vägverket och SL att alternativet med cirkulationsplats var att föredra bland annat 
utifrån trafiksäkerhet.  SL bedömer att det ytterligare skulle förbättra trafiksäkerheten att sära 
på in- och utfart från infartsparkeringen mitt emot skolan.  

E.ON framför att ytterligare en transformator behövs. SRMH tillstyrker planförslaget med 
undantag för den del som avser icke störande småindustri då den kan innebära störningar för 
kringliggande bostäder. Stockholms läns museum anser att busshållplatserna inte bör placeras 
framför kyrkan av hänsyn till kulturmiljövärdet.  

Skrivelser utan anmärkning mot förslaget har inkommit från Länsstyrelsen och Stadsbygg-
nadsnämnden.  

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. 

 
Inkomna yttranden 

Remissinstanser och föreningar  Anmärkning 
S 1.  Länsstyrelsen i Stockholms län Utan erinran 
S 2.  E.ON  
S 3.  Trafikförvaltningen (f d SL)  
S 4.  Norrvatten  
S 5.  Stadsbyggnadsnämnden Noterar info 
S 6.  Lantmäteriet  
S 7.  Stockholms Läns museum  
S 8.  Trafikverket (f d Vägverket)  
S 9.  Roslagsvatten AB  
S 10.  Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH)  
S 11.  Närpolisen i Åkersberga/Vaxholm  
S 12.  TeliaSonera Skanova Inkom efter 

samrådet 

 

Fastighet/Adress Anmärkning 
S 13.  Fastighetsägare till Ytterby 4:131  
S 14.  Boende på Löjviksvägen 32 (Ytterby 4:626)  
S 15.  Fastighetsägare till Ytterby 4:171  
S 16.  Fastighetsägare till Ytterby 4:701  
S 17.  Fastighetsägare till Ytterby 4:411  
S 18.  Fastighetsägare till Ytterby 4:430  
S 19.  Fastighetsägare till Ytterby 4:69  
S 20.  Fastighetsägare till Ytterby 4:174  
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S 21.  Fastighetsägare till Ytterby 4:624, 4:179  
S 22.  Fastighetsägare till Ytterby 1:141  
S 23.  Resarö föräldraförening  
S 24.  Fastighetsägare till Ytterby 4:183  
S 25.  Fastighetsägare till Ytterby 4:62  
S 26.  Fastighetsägare till Överby 6:17  
S 27.  Fastighetsägare till Överby 1:60  
S 28.  Fastighetsägare till Överby 1:180  
S 29.  Fastighetsägare till Överby 2:3  
S 30.  Fastighetsägare till Överby 1:48  
S 31.  Fastighetsägare till Överby 1:178 , 1:144  
S 32.  Fastighetsägare till Överby 6:54  
S 33.  Fastighetsägare till Överby 1:32  
S 34.  Fastighetsägare till Överby 1:98  
S 35.  Fastighetsägare till Överby 1:77  
S 36.  Fastighetsägare till Överby 19:2  
S 37.  Fastighetsägare till Överby 1:172  
S 38.  Fastighetsägare till Överby 1:182  
S 39.  Fastighetsägare till Överby 1:42  
S 40.  Fastighetsägare till Rindö 3:278  
S 41.  Fastighetsägare till Överby 1:102  
S 42.  Fastighetsägare till Överby 29:7  
S 43.  Fastighetsägare till Överby 1:148  
S 44.  Fastighetsägare till Överby 1:134  
S 45.  Fastighetsägare till Överby 29:40, 29:49  
S 46.  Fastighetsägare till Överby 1:181  
S 47.  Fastighetsägare till Överby 6:34  
S 48.  Fastighetsägare till Överby 1:109  
S 49.  Fastighetsägare till Överby 1:23  
S 50.  Fastighetsägare till Överby 1:57  
S 51.  Fastighetsägare till Överby 6:11  
S 52.  Fastighetsägare till Överby 29:42  
S 53.  Fastighetsägare till Överby 1:76, 6:55  
S 54.  Fastighetsägare till Överby 1:158  
S 55.  Fastighetsägare till Överby 1:146  
S 56.  Fastighetsägare till Överby 29:22  
S 57.  Fastighetsägare till Överby 1:117  
S 58.  Fastighetsägare till Överby 1:97  
S 59.  Fastighetsägare till Överby 1:80  
S 60.  Fastighetsägare till Överby 25:1  
S 61.  ICA Resarö ( 3 yttranden) Ett yttrande 

inkom efter 
samrådet. 
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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 
redovisas i kursiv stil. Kontorets svar markeras med indragen vänstermarginal.  
 
S 1. Länsstyrelsen i Stockholms län:  
Länsstyrelsen har för närvarande inget att tillföra planförslaget enligt 5 kap 22§ PBL.  
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte torde innebära 
betydande miljöpåverkan. 
 

Informationen noteras.  
 

Remissinstansernas synpunkter  

S 2. E.ON Elnät Sverige AB: 
Ytterligare ett E-område behövs, om 6 x 6 meter (se bifogad fil.) E-området ska vara fritt från 
hinder som försvårar normalt underhåll, plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa 
att det minsta avståndet på 5 meter till brännbar byggnadsdel och brännbart upplag upprätt-
hålls. Det ska också vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt for-
don. Det finns också önskemål om u-område för befintlig högspänningskabel enligt bifogad 
fil. E.ON elnät föreslår att det i genomförandebeskrivningen införs kostnader för flytt av våra 
anläggningar, samt extrakostnader som uppstår om våra anläggningar måste ges annat utfö-
rande än normal standard bekostas av den som det begär.  
 

Planen kompletteras med E-område placerad vid parkeringsplatsen vid Resarövä-
gen mittemot Resarö skola. Plankartan kompletteras med u-områden för ledningar. 
Fördelning av kostnader för flytt av ledningar regleras i avtal.  

 
 
S 3. Trafikförvaltningen (f d AB Storstockholms Lokaltrafik): 
Vid dimensionering av fasad och fönster, mot gator och vägar med busstrafik, bör Socialsty-
relsens riktvärden (SOSFS 2005:6) för lågfrekvent buller vara vägledande mot störningar 
från tung trafik.  
 
Gång- och cykelvägar till SL-trafiken ska utformas säkra, trygga gena, attraktiva och till-
gängliga för personer med funktionshinder. Utformningen ska utgå från ett barnperspektiv.  
Vi förutsätter att kommunen samråder med SL om utformningen av hållplatser vid Ytterby. I 
alternativet med cirkulationsplats så krävs hållplatsläge sydväst om cirkulationen, i riktning 
mot Överby. Hållplatsen behövs för genomgående linjer samt för reglering för bussar som 
vänder i Ytterby.  

 
Stadsbyggnadsförvaltningen har vid möte med Vägverket och SL diskuterat alter-
nativa trafiklösningar och konsekvenser för trafikering och trafiksäkerhet utifrån 
förslagen. Sammantaget framförde Vägverket och SL att alternativet med cirkulat-
ionsplats var att föredra bland annat utifrån trafiksäkerhet. SL bedömer att det ytter-
ligare skulle förbättra trafiksäkerheten att sära på in- och utfart från infartsparke-
ringen mitt emot skolan. SL gör bedömningen att samtliga bussar kommer att vända 



VAXHOLMS 
     STAD 

 

                                                                                                                                      
 
 
 
Samrådsredogörelse för förslag till detaljplan för del av Ytterby och Överby,  Resarö Mitt mm, 
dp 382  

 

Sida 5 av 24 
 

vid Överbyslingan inom en relativt snar framtid. Föreslagen utformning har stude-
rats vidare med anledning av framförda synpunkter.  
Samråd kommer att ske med SL vid utformning av hållplatser. Socialstyrelsens 
riktvärden (SOSFS 2005:6) för lågfrekvent buller ska beaktas för bostäder. 
 

S 4. Norrvatten:  
I det aktuella planområdet ligger Norrvattens huvudvattenledning av dimension 300 mm  
som är inritad på bifogad karta. Ledningen är av typen segjärn. För arbeten som berör hu-
vudvattenledningen enligt ovan krävs avtal med Norrvatten om utförandet samt ett godkän-
nande av bygghandlingar och ritningar. När projektering påbörjas av kommande anlägg-
ningar, vägar och byggnader m.m. inom eller intill området, skall handläggare på Norrvat-
ten kontaktas.  
 

För ledningen finns u-område på kvartersmark inritat på plankartan. Kontakt 
kommer att tas med Norrvatten vid projektering av anläggningar, vägar mm. 

 
S 5. Stadsbyggnadsnämnden: 
Informationen noteras till protokollet. 

 
S 6. Lantmäterimyndigheten, Stockholms län: 

Upprättat detaljplaneförslag stödjer endast alternativ A vad gäller trafiklösningar. Om alter-
nativ B väljs måste plankartan ändras så att vägmarken läggs ut som allmän platsmark. Rut-
nät saknas på kartan och grundkartan är ej daterad. Traktnamn borde framgå på blad 1. 
Lantmäteriet kan inte bilda officialservitut för gångväg med stöd av beteckning x i detalj-
plan. Avtalsservitut kan dock tecknas och skrivas in. Gemensamhetsanläggning: Andra 
stycket föreslås att andra meningen tas bort. Fastigheterna Ytterby 4:183 och 4:766 har re-
dan befintliga utfarter som kan fortsätta användas efter plangenomförandet. Vid vändplanen 
i västra delen av planområdet finns en gammal avstyckningsplan, 01-APL-321. Denna plan 
borde också upphävas inom planområdet.  
 

Detaljplanen anpassas till valt alternativ med cirkulationsplats. Planhandlingarna 
justeras enligt önskemål. Utfarter till angivna fastigheter ingår inte i planområdet. 
Angiven avstyckningsplan avses upphävas. Beteckningen x  för allmän gångväg fö-
reslås utgå. 
 

S 7. Stockholms läns museum: 
Hela Resarö har ett kulturhistoriskt värde och omfattas av 3 kap PBL. Byggnaderna inom det 
berörda planområdet har uppförts under olika tider och med olika karaktär. Länsmuseet an-
ser att det framförallt är småskaligheten som är viktig att ta fasta på i den kommande exploa-
teringen.  
Det ena förslaget innebär att hållplatserna placeras vid vägen, öster om kyrkan. Länsmuseet 
framhåller att kyrkan har haft, och fortsättningsvis bör ha, en central och synlig plats i en 
traditionell bebyggelsemiljö. Placeras hållplatsen framför kyrkan får denna en sekundär 
framtoning, eftersom kyrkobyggnaden då blir mindre synlig bakom busskurer och annat som 
hör en hållplats till. Länsmuseet förordar förslaget där hållplatserna förläggs invid ICA-
butiken.  
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Synpunkterna noteras. Sammantaget bedöms hållplatslägen på Resarövägen som 
det bästa alternativet. Busshållplatser illustreras  på plankartan på västra sidan av 
Resarövägen vid Resarö skola och på norra sidan av Överbyvägen vid livsmedels-
butiken. Placeringen av busshållplatser kommer att studeras i samråd med trafik-
förvaltningen f d SL. 

 
S 8. Trafikverket (f d Vägverket):  
Vaxholms stad tar över huvudmannaskapet för del av väg 1006, Överbyvägen, i samband 
om/när detaljplanen vinner laga kraft. Förslagen innebär att nya busshållplatslägen behöver 
anläggas, nya infarter anslutas samt i ett fall även en cirkulation. Förtydliganden behövs för 
hur trafikströmmarna och befintligt vägområde påverkas.  
Vägverket har dock inga planer eller möjligheter att genomföra åtgärder för att tillmötesgå 
den planerade utvecklingen. Kommunen måste därmed vara beredd på att ta kostnadsansva-
ret för utvecklingen. De förbättringsåtgärder som behövs kring korsningspunkten bör vara 
klargjorda i samsyn med Vägverket och SL innan nästa skede. Ett avtal, som reglerar såväl 
åtgärderna som att annan än Vägverket bekostar förändringen, ska vara undertecknat innan 
planen antas.  

 
Stadsbyggnadsförvaltningen har vid möten med Vägverket och SL diskuterat alter-
nativa trafiklösningar och konsekvenser för trafikering och trafiksäkerhet utifrån 
förslagen. Sammantaget framförde Vägverket och SL att alternativet med cirkulat-
ionsplats var att föredra bland annat utifrån trafiksäkerhet. Beslut har tagits om in-
riktning cirkulationsplats, 2010-03-10, för trafiklösningen i förslaget till detaljplan 
för Resarö Mitt, Dp 382. Föreslagen utformning har studerats vidare med anledning 
av framförda synpunkter.  
 

S 9. Roslagsvatten AB:  
Planen ligger innanför dagens verksamhetsområde för vatten och spillvatten förutom fastig-
het 4:289 samt delar utav område söder om fastigheterna 4:594, 4:601 samt 4:701.  
Allmänna ledningar finns i Överbyvägen, Ytterbystrandsvägen, Lillvägen, Krokvägen samt 
Resarövägen. Vid fastighet 4:183 saknas ett U-område för de bef. VA ledningarna.  
När det gäller parkområdet utefter Resarövägen ligger det en allmän vattenledning. Vid 
korsningen Resarövägen/Överbyvägen vid fastighet 4:176 korsar vatten samt spillvatten.  
I genomförandebeskrivningen sid 2(6) skall Roslagsvatten ersättas med Vaxholmsvatten. 

 
Fastigheten Ytterby 4:183 omfattas inte av denna detaljplan. Eventuellt behov av u-
område kommer att studeras i nästa detaljplaneetapp. Inom planområdet finns u-
områden för ledningar på kvartersmark. När ledningar är förlagda i allmän plats-
mark behövs inget u-område.  
 
Genomförandebeskrivningen justeras enligt önskemål.  
 

S 10. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd: 
Tillstyrker planförslaget med undantag för den del som avser icke störande småindustri. På 
fastigheten Ytterby 1:473 finns idag entreprenadverksamheten Resarö Propellertjänst. Verk-
samheten där har maskinpark med traktorer m.m. Erfarenhetsmässigt ger en sådan verksam-
het upphov till bl.a. buller som kan störa omkringboende. Några klagomål har inte inkommit 
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till miljö- och hälsoskyddskontoret men kontoret tycker inte det är lämpligt att planlägga för 
småindustri i nära anslutning till bostäder.  
 
Nämnden förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten och anser att det i planarbetet ska 
säkerställas att den kommande byggnationen i anslutning till våtmarken Alkärret inte kommer 
att påverka dess vattennivå eller flora och fauna. 
 
Planområdet är klassat som låg- eller normalriskmark vilket kräver att byggnader byggs ra-
donskyddade. I det fortsatta planarbetet bör man utreda vilka olika alternativa energisystem 
med låg inverkan på miljön som är möjliga för den nytillkommande villabebyggelsen. Kon-
toret se positivt på utbyggnaden av gång- och cykelvägar eftersom det kan leda till att biltra-
fiken minskar. 
 

För att säkerställa att bostäderna inte placeras för nära verksamheten så föreslås att 
område där enbart uthus och garage får uppföras läggs ut inom verksamhetstomten. 
På verksamhetstomten föreslås även bestämmelsen, m1, verksamheten får inte vara 
störande eller innebära risk för omgivningen. Inom detta område ska naturvårds-
verkets riktlinjer följas för externt industribuller. Detaljplanens bestämmelse tyd-
liggör att icke störande verksamhet kan tillåtas med anledning av närheten till bo-
städer. På plankartan föreslås markanvändningen, JC, småindustri och centrum, vil-
ket innebär en ändring från samrådet. Vid samrådet föreslogs markanvändningen, 
J1BH, småindustri, bostäder och handel. Beteckningen, JC, ger möjlighet att nyttja 
fastigheten för småindustri och annan verksamhet som t ex butiker, kontor genom 
beteckningen C, centrum.  
 
I planen föreslås lokalt omhändertagande av dagvatten. För planområdet har dag-
vattenutredning utförts av Sweco Environment AB.  
 
Synpunkterna kommer att beaktas i det fortsatta planarbetet. Bostäder ska uppfylla 
riktvärden för radon. I detaljplanen anges att miljövänliga lösningar bör väljas för 
uppvärmning av nya bostäder.  
 
 

S 11. Närpolisen i Åkersberga/Vaxholm: 
Inkom med yttrande efter samrådstidens utgång. Har inget att erinra mot förslaget till detalj-
plan. Framför att man är mest intresserade av trafikfrågan och konstaterar att man i förslaget 
”tänkt på det mesta”. Cirkulationsplatsen är nog ett måste och även en cykel och gångväg 
utmed Överbyvägen. Infartsparkering är väl bra och en förutsättning om man vill att befolk-
ningen ska använda kommunala färdmedel. Konstaterar att trafiken ökat på Vaxholmsvägen, 
vilket betyder att många idag tar bilen till och från Vaxholm.  

 
Beslut har tagits om inriktning cirkulationsplats, 2010-03-10, för trafiklösningen i 
förslaget till detaljplan för Resarö Mitt, Dp 382. Parkeringar finns i centrala delen 
av Resarö Mitt för butik och skolverksamhet. 
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S 12. TeliaSonera Access AB: 
Inkom med yttrande efter informationsmöte den 24 september 2013. Vill uppmärksamma oss 
på att markförlagda och luftbundna ledningar finns inom planområdet för Resarö mitt. För 
ledningssamordning kontaktas Skanovas förvaltare. 
 

       Informationen noteras. U-områden har lagts in för ledningar på kvartersmark inom     
       planområdet. 

 
 

Synpunkter från föreningar, fastighetsägare, boende och övriga 
 
S 13. Fastighetsägare till Ytterby 4:131:  
Möjligheterna till säker hämtning och lämning av barn vid skolan (med bil) behöver utö-
kas/förbättras jämfört med idag. Busshållplats bör läggas på östra sidan så att befintlig parke-
ringsficka på västra sidan kan behållas och helst utökas.  

 
Trafiklösningen har studerats vidare. Busshållplats och avlämningsficka har place-
rats på den västra sidan av Resarövägen vid skolan och busshållplats finns även vid 
livsmedelsbutiken. 

 
S 14. Boende på Löjviksvägen 32, Vaxholm :  
Bra förslag! Resarö behöver flerfamiljsboende så att möjligheten finns för våra äldre som vill 
bo kvar på ön där man kanske bott hela sitt liv men det är för tungt att bo kvar i villan och för 
våra ungdomar som är uppvuxna på ön och vill bo kvar när man flyttar hemifrån. Idag är det 
för dessa grupper en omöjlighet att finna boende på Resarö. Vår ICA affär på Resarö kommer 
att bli än mer populär med lite större ytor och kanske kan vi också hoppas på något mer i 
affärsväg/matställe. Jag och min familj hoppas att detta förslag kan förverkligas. 
 

I planförslaget ges möjlighet till utbyggnad av flerfamiljshus, småhus och radhus. 
Här ges även möjlighet till tillbyggnad av ICA-butiken. 

 
S 15. Fastighetsägare till Ytterby 4:171:  
Överbyvägen är den väg på Resarö som har hastighetsbegränsningen 70 km/h. Om man bryter 
raksträckan vid Lillvägen och lägger farthinder ca 100 meter nordväst därom kan trafikens 
hastighet begränsas i området. Förslaget har förutom ökad trafiksäkerhet och mindre slitage 
flera viktiga fördelar.   
A. Ett trafikhinder t.ex med upphöjning som medger busstrafik utan gupp kan motive-
ras och utföras som överfart till skolan. Den kan göras omedelbart och i anslutning till på-
gående vägarbeten trots att väg till skola ännu inte beslutats. Kanske blir det en liten cykel-
parkering och en gångstig. Det är mycket lättare på detta vis att få förståelse för ett farthin-
der när man tänker på skolbarnen.  
B. Situationen med Propellertjänst tomt på båda sidor av vägen är inte löst och kan ta 
år att lösa eller kosta mycket pengar. Ett markbyte borde vara bäst för båda parter. De får en 
bit av vägen och kommunen får deras mark. Krokvägen svänger inte ner utan Överbyvägen 
svänger upp. Sikten blir inte skymd (upp till 50 km/h). Cykelvägen får staket i svängen (alt 
rakt fram). Pengar och tid kan sparas. 
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C. Helt nya möjligheter för centrumplaneringen där t.ex. bussarna kan stå på nuva-
rande vägens nordvästra sida utan att ta plats i centrumområdet. 
Förslagen hindrar inte den ökande trafikmängden att passera genom centrum, skola, kyrka 
och butik men det är en väsentlig miljöförbättring och det är mycket kostnadseffektiv i avvak-
tan på att den nya vägen nordväst om skolan kan byggas så att centrum avlastas all genom-
fartstrafik till Överby. Möjligen kan förslagen genomföras oberoende av detaljplanens fast-
ställande. Förtydligande skiss har bifogats. 
 

Detaljplanen möjliggör förbättringar på Överbyvägen. På plankartan illustreras av-
smalningar. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer att studeras vidare i kom-
mande projektering.  
 
I planen föreslås den norra delen av verksamhetstomten (Ytterby 4:173) tas i an-
språk som allmän plats vägområde. 
 
En ny väg väster om skolan bedöms inte lämplig eller ekonomiskt försvarbar endast 
med anledning av utvecklingen på norra Resarö. En sådan ny väg har dock diskute-
rats och kommer att finnas med i fortsatta diskussioner kring utvecklingen av Kil-
lingområdet.  
 

S 16. Fastighetsägare till Ytterby 4:701:  
Den tilltänkta villan som är tänkt att byggas intill vår tomtgräns kan flyttas till kärret mycket 
mer. Det är en 2-plans villa och vi bor i en 1-plansvilla, det kommer vara högst 8 meter mel-
lan och vi får full insyn i vårat hus och våra uteplatser…En annan sak som vi haft stora pro-
blem med i fastigheten är avloppet….om det kommunala avloppet byggs till och utökas är ett 
önskemål att vårt system i vårat hus kunde ses över. Huset ligger i lägre nivå än avloppet vid 
gatan och en pump ska skjuta iväg till anslutningen vid vägen…Ansvarig för kommunala vat-
ten/avlopp bör få denna information. Dels ska befintliga björkar mot Överbyvägen finnas 
kvar, då dessa suger mycket vatten. Vid mycket regn eller vårar är vår grusplan som en insjö. 
Denna sida (kärrets sida) är mycket fuktig och blöt. Med förhoppning att önskemålen kan 
tillgodoses fastighetsägare. 
 

Detaljplanen föreslår samma byggrätt på Ytterby 4:701 och 4:411. Förslaget styr 
inte i detalj placering av byggnader utan reglerar minsta avstånd med mera.   
 
När det gäller avloppet så är Vaxholmsvatten huvudman för det kommunala VA-
systemet med de allmänna ledningarna i vägen. Om det är problem med den en-
skilda anläggningen inom fastigheten svarar fastighetsägaren för detta. Kontakt bör 
tas med Roslagsvatten AB för att utreda dessa frågor.  
 
Dagvattenhanteringen kommer att ses över ytterligare i samband med fortsatt plan- 
och projekteringsarbete. Höjdsättning och omhändertagande av dagvatten inom re-
spektive fastighet svarar respektive fastighetsägare för. Dagvattenutredning har ut-
förts för området av SWECO Environment AB. 
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S 17. Fastighetsägare till Ytterby 4:411:  
Överbyvägen 
Vi har idag utfarter mot Överbyvägen, en på södra sidan och två på norra sidan, då fastigheten 
ligger på bägge sidor av vägen. Vi är beroende av dessa utfarter. Tekniska enheten  lovade i 
samband med utbyggnaden av cykelbanan längs Överbyvägen, 2009, att dessa /utfarter skall 
vara kvar.  
 
I planbeskrivningen anges : ”För att förbättra trafiksäkerheten ger planen möjligheter för 
åtgärder såsom avsmalningar, trädplanteringar med mera på Resarövägen.” Borde inte såd-
ana åtgärder vidtagas även på Överbyvägen…Hastigheten borde vara 30 km/h på hela Över-
byvägen. 
 
Varför har man inte projekterat en väg från Engarn via skogen till Överby med tanke på alla 
den byggnation som sker i Överbyområdet. 
 
Dagvatten 
Vissa tider av året kan inte vår infart på Västerskogsvägen/Krokvägen användas. Den norra 
delen av vår tomt har blivit alltmer vattensjuk. Detta beror på att allt vatten från övre delen av 
Västerskogsvägen samt från Krokvägen förs över genom ett cementrör under vägen till vår 
sida. Vattnet rinner inte undan utan blir delvis stående och infiltreras i marken. Diket är  
dessutom nästan obefintligt längre ner på Krokvägen.  
 
I protokollet från Resarö Vägförenings årsmöte 2009 framgår att mängden vägvatten har ökat 
under de senaste åren i takt med att fastighetsägare tar ned träd och hårdgör/belägger alltmer 
tomtyta. Detta gör att vatten från tomterna i större utsträckning än tidigare rinner ut på väg-
områdena vilket i hög grad gäller Västerskogsvägen. Vi har vid flera tillfällen tagit upp med 
Resarö Vägförening att vi får in så mycket vatten på vår tomt. Styrelsen har avfärdat det med 
att det var vårt ansvar.  
 
I genomförandebeskrivningen anges att dagvattenhanteringen från kringliggande vägar är ett 
gemensamt ansvar för kommunen och Resarö Vägförening…I planbeskrivningen anges att 
dagvatten från vägar skall avledas till öppna diken till lägre liggande naturmark, men att kor-
tare kulverteringar kan bli nödvändiga. Vi anser att vägföreningen/  kommunen bör göra en 
kulvertering utefter den sträcka på vår tomt som nämnts ovan, så att vår tomt inte undermind-
eras totalt.  
 
För Överbyträsket (Resarö våtmark) anges i planbeskrivningen att det är av stort vikt att dag-
vattnet så långt möjligt omhändertas inom respektive fastighet för att inte påverka vattennivå-
erna i Resarö våtmark. Vattennivåerna är redan höga vissa tider av året och vår fastighet på 
södra sidan av Överbyvägen har blivit mer vattensjuk. Avrinningen mot Ytterbyhållet funge-
rar inte utan allt vatten rinner mot Resarö våtmark. Hur tas dagvattnet om hand från skolom-
rådet? Allt vatten från diket under cykelbanan som byggs på norra sidan av Överbyvägen ska 
dessutom ledas över till södra sidan, om inte utdikning sker kommer läget sannolikt att förvär-
ras.  
 
Kommunen planerar bostäder på fastigheten Ytterby 4:601 och del av 4:594 samt anläggande 
av en väg på fastighet 4:601. Vi befarar att utfyllnad av 4:601 då sker, vilket skulle innebära 
att hela vår fastighet söder om Överbyvägen kommer att ligga lägre och bli mer vattensjuk. Vi 
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anser vi att något måste göras från kommunens sida så att avrinningen på Överbyvägens södra 
sida fungerar. 
 
Bebyggelse vid Resarö våtmark (s 8/13 i planbeskrivningen). 
Planförslaget innebär att nya bostäder får byggas på kommunens mark intill Resarö våtmark 
och vår fastighet på södra sidan av Överbyvägen. Det är inte roligt att få så tät bebyggelse 
ovanför oss på berget, vilket kommer att göra vår tomt mindre attraktiv som villatomt. Vi 
kanske också kunde få möjlighet att bygga grupphus på denna del av tomten? …..Får dessa 
gruppbyggda småhus respektive mindre flerbostadsvillor byggas, bör det ju innebära att även 
fastigheter som inte ägs av Vaxholms kommun kan styckas i mindre arealer än 1500 kvm.  
Vägen till de  nya bostäderna ser ut att ligga väldigt nära vår gräns, precis bredvid vår nuva-
rande infart till nackdel för oss. Det är inte så trevligt att ha trafik på två håll. 
 
Det borde vara rimligt att vi får stycka av vår fastighet norr om Överbyvägen, om vi får ett 
antal småhus till grannar. Eftersom enligt sid 7 (13) i planbeskrivningen ”bebyggelsen karak-
täriseras av mindre tomter ………borde en styckning av vår fastighet på norra sidan av Över-
byvägen kunna godkännas, då det ej skulle ändra karaktären i området.…  
 
Annan rätt till mark (sid 3/6 i genomförandebeskrivningen) 
En hörnavskärning föreslås på vår tomt vid Västerskogsvägen 1/Krokvägen. I andra kommu-
ner förekommer vägar med mindre korsningar och mindre sikt. Vi anser inte att en hörnav-
skärning är nödvändig.  
 
Vår fastighet korsas av Överbyvägen och kommunen nu önskar överföra marken för vägen till 
kommunen. Vår tomtyta kommer därigenom att minskas. Man breddar även vägen. Vi anser 
att vi har rätt till ersättning för den mark som ska övertas av kommunen.     
 

Detaljplanen reglerar inte exakt läge för utfart, däremot om utfart inte får ske. Ut-
fart får enligt planförslaget för fastigheten Ytterby 4:711 ske på både södra och 
norra sidan av Överbyvägen. Fastigheterna Ytterby 4: 397 och 4:171 norr om 
Överbyvägen föreslås däremot enligt planen få utfartsförbud mot Överbyvägen för 
att minska antalet utfarter mot Överbyvägen och korsningar med gång- och cykel-
vägen. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har studerats inför framtagandet av utställ-
ningshandlingar för planförslaget och kommer att studeras vidare i kommande pro-
jektering av Överbyvägen.  
 
En ny väg väster om skolan är inte ekonomiskt försvarbar endast med anledning av 
utvecklingen på norra Resarö. En sådan ny väg har dock diskuterats och kommer att 
finnas med i fortsatta  diskussioner kring utvecklingen av Killingenområdet.  
 
Problemen med dagvatten kommer att studeras vidare i samband med fortsatt plan- 
och projekteringsarbete. Dagvattenutredning finns framtagen för området av 
SWECO Environment AB.  
 
Att stycka fastigheten norr om Överbyvägen bedöms inte lämplig med hänsyn till 
karaktären på ön. Liksom på övriga delar av Resarö bör inte tomtstorleken vid 
styckning understiga 1500 kvm. Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömning-
en att det kan vara lämpligt att pröva en något tätare bebyggelse kring skolan, söder 
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om Överbyvägen. Förslaget för kommunens fastighet innebär att området kan be-
byggas med t ex gruppbyggda småhus eller mindre flerbostadshus. För samtliga 
fastigheter söder om Överbyvägen föreslås i planen förutom, B, bostäder markan-
vändningen, C, centrum som ger möjlighet att uppföra verksamheter av olika slag. 
För två fastigheter föreslås även D, vård och S, skola och förskola. 
 
Hörnavskärningen tas bort vid Västerskogsvägen /Krokvägen.  
 
Fastigheten Ytterby 4:411 delas i två delar av den befintliga Överbyvägen.och norr 
om fastigheten ligger Västerskogsvägen. Del av fastigheten ingår i vägområdet för 
Överbyvägen. I genomförandebeskrivningen framgår att eventuell ersättning be-
stäms av lantmäteriet vid lantmäteriförrättning för de fastighetsägare vars fastighet-
er till del i planförslaget läggs ut som område för allmän plats (L-VÄG, Lokalväg) 
för Överbyvägen.  
 

S 18. Fastighetsägare till Ytterby 4:430:  
Jag anser att en rondell är enda sättet att erhålla en trafiksäker lösning. Affären bör få en 
bilparkering på nuvarande busshållplats samt på den grönyta som finns därintill. Flytta buss-
hållplatsen till söder om rondellen och bygg en hållplats på var sida vägen. Ta bort befintlig 
plats vid vägen för att lämna barnen till skolan. Gör en riktig avlämningsplats för barnen på 
den befintliga parkeringen bredvid gångtunneln. En minirondell skulle underlätta infarten till 
parkeringen. Gör utfarten från ovannämnda plats på ett smidigt sätt så att bilarna ej behöver 
vända för att komma ut igen. Om det dessutom blir ett trafikljus vid affären för att komma 
över Överbyvägen så torde en optimal söker trafiklösning finnas. 
 

Beslut har tagits om inriktning cirkulationsplats 2010-03-10 för trafiklösningen i 
förslaget till detaljplan för Resarö Mitt, Dp 382. Förslaget till trafiklösning anger 
busshållplats och avlämningsficka vid skolan samt parkering mittemot skolan 
och vid kapellet. Parkering för livsmedelsbutiken illustreras i planförslaget på 
bussvändslingan och busshållplats på Överbyvägen vid butiken. Utformning av 
parkering mm får studeras vidare i det fortsatta arbetet.  
 

 
S 19. Fastighetsägare till Ytterby 4:69: 
Alterntiv B är ur trafiksynpunkt att föredra då rondeller får ner hastigheten och tydliggör 
företrädesrätten. Busshållplatsen och infarten till skolan är mycket bra placerad. Busshåll-
platsen på Överbyvägen kan vi inte acceptera då den är placerad utanför infarten till mitt 
föräldrahem fastigheten Ytterby 4:174. 
Vi skulle önska att Ytterbystrandsvägen viker av över befintlig busshållplats mot nya rondel-
len och att Ytterbystrandsvägen mot Bygårdsvägen tas bort. Det skulle minska hastigheten på 
Ytterbystrandsvägen och fyrkorsningen på Ytterbyvägen skulle då försvinna. Parkeringen 
skulle kunna läggas i den triangel som bildas mellan Ytterbyvägen och Ytterbystrandsvägen. 
Infarten till parkeringen bör läggas från Ytterbyvägen, där den påverkar oss boende i Resarö 
mitt minst. Ytan mellan ICA och Ytterbystrandsvägen bör vara en torgyta för olika aktiviteter. 
Elstationen begränsar del av ytan och bör flyttas. Pappers- och glasåtervinningskärlen måste 
ha en ny placering.  
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Beslut har tagits om inriktning cirkulationsplats, 2010-03-10, för trafiklösningen i 
förslaget till detaljplan för Resarö Mitt, Dp 382. Fastigheten Ytterby 4:174 har 
köpts av kommunen. Utformningen av cirkulationsplatsen framgår av illustrationen 
på plankartan. Cirkulationsplatsen ligger i korsningen mellan Resarövägen-
Överbyvägen och Ytterbyvägen. Parkering till livsmedelsbutiken illustreras på 
plankartan i dagens bussvändslinga med infart från Ytterbystrandsvägen. Flytt av 
transformatorstation är kostsamt och bör undvikas. Placering av återvinningskärl 
får studeras i samband med utbyggnaden av parkeringen. 
 

 
S 20. Fastighetsägare till Ytterby 4:174: 
Jag kan inte acceptera att man lägger en busshållplats utanför infarten till min fastighet. Det 
skulle skapa stora olägenheter för mig då den skulle komma att blockera in- och utfarten till 
fastigheten. 
 

Synpunkten noteras. Detaljplanen reglerar inte placering av busshållplatser utan re-
dovisar möjliga alternativ. Exakt placering sker i samband med kommande projek-
tering i samråd med SL. Fastigheten har köpts av kommunen.  
 

S 21. Fastighetsägare till Ytterby 4:624, 4:179: 
Vi tycker att alternativet med rondell är den absolut bästa lösningen på Resarö… Vi tycker att 
busshållplatserna skall vara endast på Resarövägen. Angående nya ICA butikens placering 
tycker vi att butiksägarens bifogade förslag är det bästa för oss som närmaste grannar. Vi vill 
även att ICA butiken utnyttjar tomtmarken yteffektivt genom att flytta ICA byggnaden mot vår 
tomtgräns Ytterby 4:624 för att slippa störande aktiviteter på nätterna. Detta borde inte vara 
något problem ur brandskyddssynpunkt då avståndet från vårt hus till befintligt plank är 8.20 
m…Vi vill absolut inte ha en transportväg för varubilar mellan ICA och våra tomtgränser. 
Vi vill även att ICA/kommunen bekostar och utför ett bullerdämpande plank både mot ICAs 
lastkaj och ICAs parkering. Detta skall naturligtvis ske i samråd med oss. 
Vi anser att ordentliga krafttag görs för att få ner hastigheten på Överbyvägen i form av gupp 
eller dyl. Vilket bör ske redan idag! 
Vi förutsätter att fortsättningen på denna process sker i samråd med oss och så skyndsamt 
som möjligt. 
 

Livsmedelsbutiken har byggts till. I samband med tillbyggnaden har plank mot Yt-
terby 4:624 och 4:179 byggts. Farthinder regleras inte i detaljplanen, inte heller 
hastighetsbegränsning. Det kommer däremot att studeras vidare i den kommande 
projekteringen av Överbyvägen. 

 
S 22. Fastighetsägare till Ytterby 4:141: 
Det nya detaljplaneförslaget för Resarö Mitt verkar balanserat och väl avvägt i förhållande 
till Resarös övriga områden och kommande utveckling. 
Vi tycker att cirkulationsplats ska väljas istället för T-korsning. Gång- och cykelvägar bör 
markeras och/eller avskiljas väl från parkeringsplatser och vägar inom hela området. Livsme-
delsbutiken bör ges gott om utrymme för försäljning och kundparkering så att en investering i 
ny fastighet får möjlighet att bära sig och risken för olyckor vid kundparkering minimeras. 
Dessutom uppskattar vi om följande punkter beaktas 
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- Avlämningsrampen vid skolan måste finnas kvar. Det verkar rimligt att rampen och 
en ny busshållplats kan ”samsas” utmed vägen bara de är väl markerade.  
- 30 km som hastighetsbegränsning även på Resarövägens första sträckning vid 
skola och busshållplats bör införas.  
- Anlägg separat in och utfart vid grusparkeringen för att minska trafikkaoset på 
morgonen (gör också parkeringen så stor som möjligt). 
- Anlägg en enkel gång och cykelväg från korsningen Ytterbyvägen-
Ytterbystrandsvägen utmed Äppelängens daghem förbi grusparkeringen så att den ansluter 
till gångvägen vid tunneln till skolan för att avlasta antalet övergångar vid cirkulationsplat-
sens område. Denna gångväg kommer att användas av barn och föräldrar från Ytterbyområ-
det. 
- Rampen direkt från Resarövägen till skolan för varutransporter är smart tänkt, går 
det att vända lastbilarna också så är det perfekt.  
- En kombinerad gång- och cykelväg längs Överbyvägen är viktig för att kunna 
minska biltrafiken till och från skolan. 
- Trädplanteringar och små grönytor, utmed och i avsmalningar, på Resarövägen 
och Överbyvägen är bra för att sänka hastigheten och ger samtidigt möjlighet att skapa en 
lite vackrare miljö.  
Tack för ett bra planförslag! 
 

Beslut har tagits om inriktning cirkulationsplats, 2010-03-10, för trafiklösningen i
förslaget till detaljplan för Resarö Mitt, Dp 382. Busshållplats och avlämningsficka 
illustreras i planförslaget vid Resarö skola. Utformning av Resarövägen kommer att 
studeras vidare vid kommande projektering för cirkulationsplatsen liksom utform-
ning och placering av eventuella farthinder. Exakt placering av busshållplatser sker 
i samråd med SL i samband med kommande projektering. 
 
Beslut har tagits, 2011-01-27, att befintlig gång- och cykelväg längs Överbyvägen 
ska fortsätta på den norra sidan från Överby förskola mot bussvändslingan vid 
Överby. Separat ut- och infart möjliggörs i planförslaget för parkeringen mittemot 
Resarö skola. Ny väg för transporter till skolan avses ske från Resarövägen i den 
södra delen av skoltomten. Gångbana föreslås i planen från korsningen Ytterbyvä-
gen/ Ytterbystrandsvägen längs med förskolan Äppelängens tomt.  
 

S 23. Resarö föräldraförening:  
Resarö Föräldraförening företräder cirka 120 hushåll på Resarö och vårt mål är att Resarö 
ska vara en härlig plats för barn att växa upp på. Styrelsen har granskat detaljplaneförslagen 
utifrån barnens perspektiv och särskilt fokuserat på säkra skolvägar och maximal trafiksä-
kerhet. I den mån vi har egna åsikter om planen såsom fastighetsägare på ön så kommer 
dessa att kommuniceras separat. Rent generellt känns det nya detaljplaneförslaget mycket väl 
genomarbetat och våra synpunkter är följande: 
- Alternativ B, rondellalternativet tycker vi är absolut bäst ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
- Kombinerad gång- och cykelväg längs Överbyvägen är absolut högsta prioritet för att 
på sikt kunna minska biltrafiken till och från skolan. Övergång från sidan där förskolan lig-
ger över till sidan där fotbollsplanen och vidare Överbybadet ligger måste ordnas på ett för 
gångtrafikanter och cyklister säkert sätt.  
- Även med busshållplats vid Resarövägen vid kapellet så ser vi gärna att avlämnings-
rampen (5-minutersparkeringen som den kallas) finns kvar.  
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- Vi skulle vilja se 30 km hastighetsbegränsning även på Resarövägens första sträck-
ning förbi skola och busshållplats.  
- På grusparkeringen mitt över skolan ser vi gärna separat in- och utfart för att slippa 
problematiken med backande bilar. 
- Varutransporter till skolan direkt från Resarövägen ser vi som ett stort plus. Vi vill 
också se en vändplan vid skolområdet för att slippa backande tunga fordon. 
- Det är viktigt att gång- och cykelvägar tydligt avskiljs från parkeringsplatserna så att 
barn inte ska samsas med parkerande bilar tex vid Ica och vid skolans infarter 
- Avsmalningar, trädplanteringar mm på Resarövägen är bra för att förbättra trafiksä-
kerheten. Vi ser gärna att liknande åtgärder används på Överbyvägen.  
 

Beslut har tagits om inriktning cirkulationsplats, 2010-03-10, för trafiklösningen i 
förslaget till detaljplan för Resarö Mitt, Dp 382. Beslut finns även att gång- och 
cykelvägen ska fortsätta längs den norra sidan av Överbyvägen. Övergångsställe 
kommer att anordnas vid fotbollsplanen. 

 
                   Möjlighet till parkering för kunder till livsmedelsbutiken finns inom området som     

betecknas med C, centrumverksamhet. Parkering illustreras på plankartan på om-
rådet med dagens bussvändslinga. 
 
Avsmalningar, trädplanteringar etc kommer att studeras i den kommande projek-
teringen för Resarövägen och Överbyvägen liksom utformning av gång- och cy-
kelvägar.  
 
Separat ut- och infart möjliggörs i planförslaget för parkeringen mittemot Resarö 
skola. Vid Resarö skola avses även en ny väg för transporter anordnas i södra de-
len av skoltomten. Vid skolan illustreras på plankartan avlämningsficka för skol-
barn och busshållplats vid Resarövägen. 
 
Eventuell hastighetsbegränsning 30 km/h får behandlas i det fortsatta arbetet. 

 
S 24. Fastighetsägare till Ytterby 4:183:  
Viktigt att kommande byggnation av bostäder på Resarö har skärgårdskaraktär och träfasad, 
så att de passar in i omgivningen. Det skall inte kännas som en förort! 
Alternativ A är förmodligen det mest lämpade dvs att behålla bussvändslingan som den är 
idag. Alternativ B blir nog lite knepigt att få till gällande busshållplatser. Tänkt på att ”av-
lämningsrampen” redan idag är full många gånger vid morgonrusningen.  
Alternativ vägsträckning bör prioriteras. Lämpligt att göra en ny väg från Överby, förslagsvis 
från El-stationen till Löjvik (vid miljöstationen). Det skulle skapa bättre flyt i trafiken framför 
allt på morgnar och eftermiddagar i samband med lämning och hämtning av barn på nya 
förskolan på Överby. Detta skulle då minska trafiken vid korsningen ICA/busshållplats. 
 

Synpunkterna noteras. Beslut har tagits om inriktning cirkulationsplats, 2010-03-
10, för trafiklösningen i förslaget till detaljplan för Resarö Mitt, Dp 382. Vid skolan 
illustreras på plankartan avlämningsficka för skolbarn och busshållplats vid Resa-
rövägen och busshållplats vid Överby förskola/ fotbollsplanen. 
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Planbestämmelse föreslås i planen som anger att ny bebyggelse ska utformas med  
trä- eller putsfasader. 
 
En ny väg väster om skolan bedöms inte lämplig eller ekonomiskt försvarbar endast 
med anledning av utvecklingen på norra Resarö. En sådan ny väg har dock diskute-
rats och kommer att finnas med i fortsatta diskussioner kring utvecklingen av Kil-
lingenområdet.  
 
Se även svar under yttrande S 22 och S 23. 
 

S 25. Fastighetsägare till Ytterby 4:62:  
Av två erhållna förslag förordar jag alt. 2 men utan rondell då sådan tar för mycket plats och 
hör inte hemma på en skärgårdsö. Jag besväras av den omlastning som förekommer regel-
bundet runt ICA affären, även busstrafiken är störande. Busshållplatserna är även en slags 
ungdomsgård, det vore därför bra om hållplatserna kan flytta västerut.  
 

Beslut har tagits om inriktning cirkulationsplats, 2010-03-10, för trafiklösningen i 
förslaget till detaljplan för Resarö Mitt, Dp 382. På bussvändslingan föreslås parke-
ring för livsmedelsbutiken och busshållplats föreslås på Överbyvägen vid butiks-
tomten. Upplevda störningar från kringliggande verksamheter bör framföras direkt 
till miljö- och hälsoskyddskontoret. Övriga synpunkter noteras.  
 

S 26. Fastighetsägare till Överby 6:17: 
Trafiklösningen måste bli säker för både bilister och gångtrafikanter. Busshållplatsen skall 
ligga kvar på befintlig plats. Gång och cykelbanan måste byggas klart hela sträckan till 
Överby och inte bara till dagis. Vi vill förtydliga att vi anser att en planskild korsning (tunnel) 
med gång och cykeltrafik under Överbyvägen vid ICA vore att föredra. 
 

Beslut har tagits om inriktning cirkulationsplats, 2010-03-10, för trafiklösningen i 
förslaget till detaljplan för Resarö Mitt, Dp 382. Gång- och cykelbanan kommer att 
byggas ut till Överby. Om en gång- och cykeltunnel ska upplevas trygg och säker 
bör den utformas med god sikt igenom. Detta är svårt att uppnå utifrån befintliga 
nivåer i området. Synpunkterna noteras. Se även svar under yttrande S 22 och S 23. 
 

S 27. Fastighetsägare till Överby 1:60: 
Trafiklösningen måste bli säker för både bilister och gångtrafikanter. Busshållplatsen skall 
ligga kvar på befintlig plats. Gång och cykelbanan måste byggas klart hela sträckan till 
Överby och inte bara till dagis. VÅRA BARN CYKLAR OCH GÅR OCKSÅ TILL BOLLPLA-
NEN OCH ICAAFFÄREN. 
 

Beslut har tagits om inriktning cirkulationsplats, 2010-03-10, för trafiklösningen i 
förslaget till detaljplan för Resarö Mitt, Dp 382. Gång- och cykelbanan kommer att 
byggas ut till Överby. Synpunkterna noteras. Se även svar under yttrande S 22 och 
S 23. 
 

S 28– S 32, Fastighetsägare till Överby 1:180, 2:3, 1:48, 1:178, 1:144, 6:54 
S 34-S 37, Fastighetsägare till Överby 1:98, 1:77, 19:2, 1:172,  
S 39, S 41-43, Fastighetsägare till Överby 1:42, 1:102, 29:7, 1:148,  
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S 46- S 50, Fastighetsägare till Överby 1:181, 6:34, 1:109, 1:23, 1:57,  
S 53- 57, Fastighetsägare till Överby 1:76 o 6:55, 1:158, 1:146, 1:117, 29:22 
S 59-60, Fastighetsägare till Överby 1:80, 25:1 
Trafiklösningen måste bli säker för både bilister och gångtrafikanter. Busshållplatsen skall 
ligga kvar på befintlig plats. Gång och cykelbanan  måste byggas klart hela sträckan till 
Överby och inte bara till dagis. 
 

Beslut har tagits om inriktning cirkulationsplats, 2010-03-10, för trafiklösningen i 
förslaget till detaljplan för Resarö Mitt, Dp 382. Gång- och cykelbanan kommer att 
byggas ut till Överby. Övriga synpunkter noteras. Se även svar under yttrande S 22 
och S 23. 
 

S 33. Fastighetsägare till Överby 1:32 
Trafiklösningen måste bli säker för både bilister och gångtrafikanter. Busshållplatsen skall 
ligga kvar på befintlig plats. Gång och cykelbanan måste byggas klart hela sträckan till 
Överby och inte bara till dagis. Vansinne om gång- och cykelbanan inte byggs hela vägen till 
Överby när den nu äntligen blir av. Med den förtätning som pågår med ökad trafik fungerar 
det inte. Ska en olycka behöva ske innan något händer/görs?! 
Avlämningsrampen vid Överby skola måste förlängas och stopptiden förkortas till 5 min så 
att det bara är de som ska lämna av större skolbarn som använder den. Som det är nu stannar 
folk längre än 15 min, tiden är för lång och rampen för kort = trafikkaos vid skolstarten 7.50 
-8.10. Det kanske går att förbjuda annat än av- och pålastning mellan dessa akuta tider? 
 

Synpunkterna noteras. Beslut finns taget, 2011-01-27, att gång- och cykelvägen ska 
fortsätta på den norra sidan från Överby förskola. Beslut har även tagits om inrikt-
ning cirkulationsplats, 2010-03-10, för trafiklösningen i förslaget till detaljplan för 
Resarö Mitt, Dp 382. Se även svar under yttrande S 22 och S 23. 
 
 

S 34- 37. Se S 28 m fl. 
 

S 38. Fastighetsägare till Överby 1:182: 
 Anser att gång- och cykelvägen måste byggas framtill Överby, samt att det räcker med en 
ändhållplats för bussen, då vid Överby.  
 

Synpunkterna noteras. Beslut finns taget, 2011-01-27, att gång- och cykelvägen ska 
fortsätta på den norra sidan från Överby förskola mot bussvändslingan vid Överby. 
 

S 39. Se S 28 m fl.  
 

S 40. Fastighetsägare till Rindö 3:278: 
Jag tycker att det är viktigt att Resarö mitt hålls så grönt som möjligt och att lösningen som vi 
har idag fungerar bra. Att mötas av en infartsparkering tycker jag inte är i linje med Resarös 
fridfulla, naturnära miljö. Mina förslag på ytterligare infartsparkeringar är att utöka befint-
liga alternativt anlägga en i anslutning till miljöstationen vid Löjvik där det idag är skräpigt 
och stökigt, något jag tror man skulle komma åt om det blev en yta som användes.  
Jag tycker också att det är viktigt att Resarö mitt hålls så litet som möjligt och att affären inte 
blir större…Jag tror att det är viktigt att det inte blir något centrum på Resarö som skapar 
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problem. Videobutik, pizzeria m.m. var inget kriterium för flytt till Resarö. Vi kom för det 
lugna tempot, miljön och naturen… 

Synpunkterna noteras. I planen föreslås inte speciella infartsparkeringar. I planen 
ges livsmedelsbutiken möjlighet att bygga ut. För butikstomten m fl fastigheter  
närmast butiken föreslås markanvändningen, C, centrum vilket ger möjlighet att 
anordna verksamheter som butiker och restaurang.    

S 41- 43. Se S 28 m fl. 

S 44. Fastighetsägare till Överby 1:134:  
Gång- och cykelbanan måste byggas klart hela sträckan till Överby och inte bara till dagis.  

Gång- och cykelbanan kommer att byggas ut till bussvändslingan i Överby från 
Överby förskola. 

S 45. Fastighetsägare till Överby 29:40, 29:49 – Överby gård:  
Behåll den relativa öppenheten- och bygg inte ner området. Tag vara på att det är vägar vi 
rör oss på med enkla lättbegripliga funktioner. Tillgodose behovet av parkeringsplatser (i st f 
husbygg) behåll busshållplats på norra sidan om Överbyvägen. Ifall att cykelväg byggs ut till 
buss och vändplan på Överby- fortsätt på nordöstra sidan om Överbyvägen, där det är fast 
mark och inte blir skador på våra ledningar. Dessa ligger känsligt för alla slags ändringar 
bortemot gamla skolan, som visade sig vid arbetena omkring ”dagis” i Slåtterhagen öster om 
idrottsplatsen. Hästhållningen skulle dessutom störas så allvarligt att den i nuvarande former 
riskeras, om cyklar o mopeder kommer på ”hästsidan”. 

Beslut har tagits om inriktning cirkulationsplats, 2010-03-10, för trafiklösningen i 
förslaget till detaljplan för Resarö Mitt, Dp 382. Beslut finns även att gång- och cy-
kelvägen ska gå på den norra sidan från förskolan till Lövuddsvägen. Parkeringar 
föreslås i planen vid kapellet och mittemot Resarö skola. Busshållplatser illustreras 
i planförslaget vid Resarö skola och vid livsmedelsbutiken. P-platser illustreras 
även på plankartan för livsmedelsbutiken på nuvarande bussvändslinga. 

S 46- 50. Se S 28 m fl. 

S 51. Fastighetsägare till Överby 6:11:  
Behåll busshållplatsens placering vid nuvarande bussvändslinga. Behåll också ängen öster 
om busshållplatsen. Infarten är öppen vilsam med växter och anger öns hela karaktär. En 
cirkulationsplats i korsningen förstör hela området och förvandlar det till någon sorts förort. 
Den är onödig. Ta bort den. Stryk parkeringsplatserna på Resarövägen. Det är orimligt att 
den enda infarten till ön ska blockeras av busshållplatser, parkeringar och rondeller. Man 
blir in-ut-stängd och måste forcera alla dessa hinder för att åka till och från sitt hus, ger ett 
instängt och snålt intryck som stämmer illa med vår lugna och väl fungerande ö. Tillfarten 
bör hållas öppen och fri från hinder. Trafiksäkerheten ökas knappast av att alla ska trängas 
genom olika komprimerande anordningar och slussar för att alls ta sig fram. Irritationen 
kommer bara att öka, i stället för att som nu alla tar hänsyn frivilligt.  
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Synpunkterna noteras. Beslut har tagits om inriktning cirkulationsplats, 2010-03-
10, för trafiklösningen i förslaget till detaljplan för Resarö Mitt, Dp 382. Enligt 
planförslaget möjliggörs parkeringar vid kapellet och mittemot Resarö skola. Om-
rådet för busshållplatsen föreslås i planen som del av område för C, centrumverk-
samhet. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer att studeras vidare i det fortsatta 
arbetet. Se även svar under yttrande S 22 och S 23.  
 

S 52. Fastighetsägare till Överby 29:42:  
Anser det bra med rondellmodell MEN själva funktionen kan uppnås genom en mindre ”mitt i 
korsningen arrangemang”. Ter sig oroande med busshållplats och lämna av barnen på 
samma ställe. Det är väsentliga orsaken till att hållplatsen bör vara kvar där den är idag. 
Viktigt med stor parkering som bör ligga till höger om vägen innan korsningen, så man kan 
använda gången under vägen till skolan.  
 

Synpunkterna noteras. Beslut har tagits om inriktning cirkulationsplats, 2010-03-
10, för trafiklösningen i förslaget till detaljplan för Resarö Mitt, Dp 382. I planen 
föreslås parkering mittemot Resarö skola. Se även svar under yttrande S 22 och S 
23. 
 

S 53- 57. Se S 28 m fl. 
 

S 58. Fastighetsägare till Överby 1:97:  
Vi protesterar mot att flytta busshållplatsen vid nuvarande ICA-affären på Resarö upp till Re-
sarövägen. Det vore förödande ur trafiksäkerhetssynpunkt med en sådan placering och moti-
ven som angetts för en eventuell flyttning är inte tillräckliga. Vi kräver därför att busshåll-
platsen ska ligga kvar där den är idag.  
 

Synpunkterna noteras. Beslut har tagits om inriktning cirkulationsplats, 2010-03-
10, för trafiklösningen i förslaget till detaljplan för Resarö Mitt, Dp 382. Se även 
svar under yttrande S 22 och S 23. 
 

S 59- 60. Se S 28 m fl. 
 
S 61. ICA Resarö:   
Yttrande 1: Framför att de inte har råd att stänga mer än ett par dagar. Därför ser vi som enda 
alternativ för oss en nybyggnad jämte den gamla butiken. På så sätt behöver vi inte ha stängt 
alls. Bifogar skiss till placering. 
 
Närmaste grannarna (4:624 och 4:179) är positiva till våra önskemål. Ägarna av 4:624 har 
även önskemål att vi bygger så nära deras tomtgräns det går för att undvika onödigt spring 
mellan tomterna. Självklart ser vi att nya butiken i möjligaste mån stämmer in i skärgårdstän-
ket. 
 
Vi har pratat med Telia och en inbyggnad av telestation är möjlig. Efter samtal med Miljö o 
Hälsa, Arbetsmiljöverket och Elverket så är den befintliga butiken under standarden och di-
verse krav på flera punkter. Det finns en vilja från dessa att tidpunkten för en förändring är 
inom snar framtid. Det måste hända något nu.  
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Att varutransporter och kunder skiljs åt är inget konstigt krav som behöver diskuteras vidare. 
På vår ritning skiljs de åt på ett bra och säkert sätt. Vi vill bygga en ny butik med ett impone-
rande färskvarusortiment. Med utökat sortiment, Post och paket, Svenska spel, Café eller an-
nan matservering så känner vi att vi kan ge kunderna en större anledning att stanna kvar i 
Vaxholm och handla istället för att åka till Arninge, som i sin tur ger oss anledning att an-
ställa fler. För att få igenom detta med ICA och banker så ligger det stor vikt vid att vi får 
köpa båda tomterna (4:598 och 4:597) till ett rimligt pris. Kundernas in och utfart kan vara 
som på den bifogade bilden. Vill man sära på dessa kan det vara lämpligt med infart tillsam-
mans med busslingan och utfart som på bilden. 
 
Med detta förslag och dess utformning så påverkas inte övriga planer och framtida placering 
av busshållsplats och annat som innefattar ”Resarö mitt”. Hur ”Resarö mitt”s övriga ut-
formning kommer att bli har vi inga synpunkter på i nuläget. Och därför skulle vår verksam-
het kunna etableras med detta förslag i ett tidigt skede. OBS Det ligger stor vikt för oss att få 
genomföra en ombyggnation så snart det går. 
 
Yttrande 2: Det har för oss nyligen uppdagats att en nyetablering av ICA-butik invid telestat-
ionen i nuläget är omöjlig. Vi har fått en uppgift att tidsplanen för en nybyggnad på denna 
tomt uppskattas till tidigast 2013….. Därför vill vi med detta brev klargöra att för att säkra  
vår långsiktiga överlevnad är det direkt avgörande att busslingan flyttar. Vi behöver denna 
yta för vår kundparkering och för att få tillräcklig byggyta. De framhåller vidare att de förut-
sätter att detta görs trafiksäkert och som på bästa möjliga sätt tar hänsyn till framkomlighet 
för dem och deras kunder. 
 
Yttrande 3 (inkommet efter samrådet): Framför intresse för att bygga butik på den mark som 
idag disponeras av förskolan Äppelängen, Ytterby 4:176 och 1:177. Intresseanmälan för detta 
har lämnats  tidigare i samband med möte angående planeringen av Resarö Mitt på Resarö 
skola 2013-09-24.  
 

I planen föreslås att bussvändslingan tas bort och att ytan kan användas som parke-
ring för livsmedelsbutiken på fastigheten 4:598. Bygglov för tillbyggnad av butiken 
har lämnats i okt 2010. Tillbyggnaden har utförts.  
 
Den mark (Ytterby 4:176-177) som disponeras av  förskolan Äppelängen omfattas  
av detaljplan för del av Ytterby 4:177 m fl, Dp 359. Inom planområdet för Dp 359 
finns ytterligare en förskola. Marken ägs av kommunen men arrenderas av försko-
lorna. Planändring krävs för livsmedelsbutik, då Dp 359 anger barnstuga som mar-
kanvändning. En ändring av detaljplan innebär att en ny detaljplan för området be-
höver tas fram som ersätter den tidigare och att de två förskolorna måste flyttas, 
därför bedöms förslaget inte vara aktuellt. 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning 
Med anledning av bland annat de synpunkter, som framfördes under samrådet, bör följande 
förändringar göras i förslaget till detaljplan och följande åtgärder vidtas. 

Föreslagna ändringar efter plansamrådet  

Allmänt 
 Genomförandebeskrivningen justeras enligt önskemål av remissinstanser.                                             
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 Kompletterande samråd genomförs med trafikverket (f d Vägverket) och trafikförvalt-
ningen (f d SL) för att ytterligare diskutera konsekvenserna av alternativa trafiklös-
ningar.  

 Utredning avseende dagvattenhanteringen kring Överbyvägen genomförs.  
 Kompletterande geoteknisk utredning bör genomföras i området närmast Resarö våt-

mark i samband med  utbyggnad av fastigheter söder om Överbyvägen.  

Planområdet ändras 

 Minskas vid Lillvägen och Krokvägen, så att dessa vägar inte ingår. Fastigheten Yt-
terby 4: 180 utgår och fastigheten Ytterby 4:181 tillkommer. 

 Ändras vid korsningen Ytterbyvägen/Ytterbystrandsvägen och den del av Ytterby- 
strandsvägen som tidigare ingick tas bort. 

 Park-område tas bort söder om Resarövägen. 
 Parkering vid Resarövägen utökas och transformatorstation flyttas. 
 B, området för nya bostäder och S, området för skolan utökas samt Natur-område till-

kommer i västra delen av planområdet. 
 Teknisk anläggning, pumpstation, i detaljplanen 379 tas med som E, område för tek-

nisk anläggning. 

Markanvändning ändras 

 Området för B, bostäder, ändras till BC, bostäder och centrum, samt BCD, bostäder 
centrum och vård, för mer centrala bostadskvarter vid livsmedelsbutiken, Lillvägen 
och söder om Överbyvägen. 

 Området för B, bostäder, ändras till BCDS, bostäder, centrum, vård, skola och för-
skola för fastigheter norr om Resarö skola vid Överbyvägen (Ytterby 4:172 och 
4:174).  

 Området för B, bostäder norr om skolan utökas och Natur-område tillkommer väster 
om de nya bostäderna. 

 Området med förskoleverksamhet öster om Resarövägen ändras till CS, centrum och 
förskola. 

 Området för Resarö skola, S, skola, förskola, utökas.  
 C1, kapell, ändras till C, centrum. 
 Området för H, handel, (livsmedelsbutiken) ändras till C, centrum.  
 E1, teknisk anläggning, transformatorstation, och E2, teknisk anläggning, telestation,  

ändras till E, tekniska anläggningar. 
 J1BH, icke störande småindustri, bostäder, handel, ändras till JC, småindustri och cent-

rum. 
 

Trafik 
 Utfart till Resarövägen från Resarö skola tas bort över GC-väg. Ny väg möjliggörs i 

södra delen av skoltomten. 
 Med anledning av inkomna synpunkter studeras alternativ B (med rondell) vidare till 

utställningsförslag. Ny trafiklösning med cirkulationsplatsen och GC-väg utmed norra 
sidan av Överbyvägen illustreras på plankartan. 

 Vägområdet för Överbyvägen breddas för att öka trafiksäkerheten och vägstandarden 
vilket möjliggör tillräcklig körbanebredd 7,0 meter för busstrafiken i centrala delen av 
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planområdet. Breddning sker på den södra sidan av Överbyvägen med hänsyn till ut-
byggd GC-väg. 

 Parkering nordost om kapellet ändras samt parkeringen öster om Resarövägen ändras  
           och utökas.  
 
Plankartan  och planbestämmelser ändras 

Användning av allmän plats 
 U-väg, uppsamlingsväg utgår. 
 Natur tillkommer. 

 
Användning av kvartersmark 
 B, C,  E1, E2, H, J1BH ändras till B, BC, BCD, BCDS, C, CS, E, JC 
 Handel utgår ersätts av C. 
 För B, bostäder, justeras lydelse för mindre störande verksamhet. 

 
Utformning av allmän plats 
 Bestämmelse för befintlig GC-tunnel tillkommer vid Resarövägen. 

 
Utnyttjandegrad 
 Bestämmelsen, e2, kompletteras med att 3D fastighetsbildning får ske utöver högsta 

antal fastigheter. Högsta antal tomter ändras söder om Överbyvägen. 
 Bestämmelsen, e3, ändras till största sammanlagda byggnadsarea är 20% av fastighet-

ens areal, dock högst 240 kvm byggnadsarea per byggnad. Detta anges för fyra tomter 
söder om Överbyvägen, tomt öster om Resarövägen och nya bostäder nordväst om 
Resarö skola. 

 Bestämmelsen, e4, största totala byggnadsarea, ändras för butikstomten från 900 kvm 
till 1000 kvm byggnadsarea. 

 Ny bestämmelse tillkommer, e5, största sammanlagda byggnadsarea är 20% av fastig-
hetens areal. Detta anges för två fastigheter norr om Lillvägen samt för verksamhets-
tomten och kapellet. 

 Ny bestämmelse tillkommer, e6, största sammanlagda byggnadsarea är 25% av fastig-
hetens areal. Detta anges för fastigheterna Ytterby 4:172 och 4:174 söder om Överby-
vägen. 
 

Begränsning av markens bebyggande 
 Lydelsen för prickmark ändras till: Byggnad får inte uppföras. 
 Lydelsen för kryssmark ändras till marken får endast bebyggas med uthus/garage. 
 x-område för allmän gångväg utgår. 

 
Markens anordnande 
 Parkering utgår som bestämmelse för Ytterby 4:483. Parkeringen illustreras. 

 
Placering, utformning, utförande 
Placering 
 Lydelsen för placering ändras. 
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Utformning 
 Friliggande hus flyttas till egen bestämmelse, fril, endast friliggande hus.
 Lydelsen för f1 ändras. Bestämmelsen f2 utgår och ersätts av f1.

 Byggnadshöjd utgår liksom anpassning till denna bestämmelse.
 Nockhöjd införs i bestämmelsen f1 för byggnader/ huvudbyggnader och för ut-

hus/garage/bostadskomplement. Byggnad i två våningar och suterrängvåning utöver
det utgår. Lägsta takvinkel 27 grader införs.

 Högsta tillåtna byggnadshöjd och högsta tillåtna totalhöjd utgår och ersätts av högsta
tillåtna nockhöjd. Detta anges för butiken och Ytterby 4:174.

Utfart och stängsel 
 Utfartsförbud införs för fastigheterna Ytterby 4: 397 och 4:171 norr om Överbyvägen

och  för del av Resarövägen fram till L-väg samt utmed Ytterby 4:597, 4:598 och 
4:483 (livsmedelsbutiken). 

Byggnadsteknik 
 Byggnader ska placeras terränganpassat utgår.

      Störningar 
 Ny rubrik ”Störningar” införs.
 m1,  ny bestämmelse för störningar avseende externt industribuller införs

på fastigheten Ytterby 4:173.

      Administrativa bestämmelser 
 Genomförandetid ändras till 5 år.
 Ändrad lovplikt utgår.
 Detaljplaner som upphävs inom området utgår som planbestämmelse.
 Ny bestämmelse införs att inom planområdet får 3D fastighetsbildning ske för sepa-

rata ändamål.

Planbeskrivningen har kompletterats vad gäller parkering och parkeringsnormer samt nytt  
avsnitt angående störningar. I övrigt ändras planhandlingarna (plankarta, planbeskrivning och 
genomförandebeskrivning) i enlighet med föreslagna förändringar och uppdateras med hän-
syn till ändrade förhållanden efter samrådstiden.  

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  (S), (FS)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:171 (S), (FS)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:173 (FS)
 Fastighetsägare till Ytterby  4:179 8S), (FS)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:183 (S), (FS)




