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§ 25 Antagande - Dp 382, detaljplan för Resarö mitt, Vaxholms stad

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Utlåtande efter utställning nummer 2 godkänns med föreslagna revideringar.

Kommunstyrelsen planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Föreliggande planförslag antas med föreslagna revideringar.

Ärendebeskrivning
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslutade i §166/2004-12-01 att 
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för Överbyvägen.. 

Planområdet, som ligger centralt på norra Resarö, är den sjunde etappen i planläggningen av norra 
Resarö. Planområdet omfattar Överbyvägen i nordväst, området vid Resarö skola i väster, Resarövägen 
och området närmast Resarövägen i öster samt området vid livsmedelsbutiken och Lillvägen i norr.  
Delar av planområdet är idag obebyggt. Kommunen äger större delen av marken inom planområdet. 

Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär och att 
reglera byggrätter och ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse samt att området i framtiden ska kunna 
användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verksamheter. I planen möjliggörs även viss 
tillbyggnad av befintlig dagligvarubutik samt bekräftas och utökas pågående skol- och 
förskoleverksamhet. Vid Resarövägens korsning med Överbyvägen och Ytterbyvägen möjliggörs en 
cirkulationsplats samt längs norra sidan av Överbyvägen en gång- och cykelväg som ansluter mot 
befintlig gång- och cykelväg längs Överbyvägen och Resarövägen. I planen föreslås kommunen som 
huvudman för allmän plats.

Enligt beslut i APU §10/2006-02-01 har församråd skett om skiss för ny bebyggelse. Församrådet ägde 
rum under tiden 20 februari – 12 april  2006. Inkomna yttranden har sammanställts i särskild 
församrådsredogörelse. Ett församrådsmöte har hållits den 8 mars 2006.

Ett förslag till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 18 maj – 7 augusti 2009 enligt beslut i 
kommunstyrelsen §29/2009-04-02. Inkomna yttranden har sammanställts i särskild 
samrådsredogörelse. Ett samrådsmöte har hållits den 8 juni 2009. 

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut §11/2014-02-20 har förslaget till detaljplan 
varit utställd. Utställningen genomfördes under tiden den 3 mars – 31 mars 2014. Inkomna synpunkter 
och ändringar av planförslaget framgår av utlåtandet efter utställningen, daterat 2014-05-26. 

Planförslaget togs upp i kommunstyrelsen 2014-06-12 för beslut om att överlämna planförslaget till 
kommunfullmäktige för antagande med undantag för del av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och 4: 
601. Kommunstyrelsen beslutade enligt §50/ 2014-06-12 att återremittera ärendet till 
planeringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats. 

Tidigare revideringar och ändringar av planförslaget framgår av utlåtandet efter den första utställningen, 
daterat 2014-05-26. I ett tillägg till detta utlåtande, daterat 2017-10-18, framgår de revideringar och 
ändringar som utförts efter 2014-06-12. 
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I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut § 41/2017-10-18 har planförslaget ställts ut 
på nytt. Under utställningstiden 22 november- 19 december har 164 yttranden inkommit varav 14 från 
remissinstanser. Revidering av planförslaget föreslås ske efter utställning nr 2. Fastighetsägare till en 
fastighet har underrättats om detta. Inkomna synpunkter under utställningstiden har sammanställts i ett 
utlåtande efter utställningen, daterat 2018-05-08. De ändringar som föreslås efter den andra 
utställningen framgår av utlåtandet på s. 76-78. 

Planförslaget överensstämmer med riktlinjerna i kommunens översiktsplan 2030 och fördjupad 
översiktsplan för Resarö (antagen 1993-09-27). Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära 
någon betydande miljöpåverkan som kräver en miljökonsekvensbeskrivning. 

Planarbetet finansieras genom planavgift i samband med att bygglov söks.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg om ”med föreslagna revideringar” i 
båda beslutsmeningarna samt att kommunstyrelsen ska besluta om godkännande om utlåtande efter 
utställning nummer 2. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-05-081.
Plankarta för Resarö mitt, Dp 382,  2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-18, 2.
rev 2018-05-08, del 1 och del 2
Planbeskrivning för Resarö mitt, Dp 382, 2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-18 ,3.
rev 2018-05-08
Genomförandebeskrivning för Resarö mitt, Dp 382, 2014-02-20, rev 2014-05-16, 4.
rev 2017-10-18, rev. 2018-05-08
Utlåtande efter utställning nr 2, 2018-05-085.
Tillägg till utlåtande efter utställning nummerr 1,  2017-10-18 6.
Utlåtande efter utställning nummerr 1, 2014-05-267.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Paula Sund, sbf


	_top
	 beslut
	Ärendebeskrivning
	_top
	OLE_LINK28
	OLE_LINK27
	Yrkanden
	_GoBack
	Handlingar
	Kopia på beslutet till
	_top

