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Detaljplan för Norrberget Dp 410

Vaxholms stad, Stockholms län

Granskningsutlåtande
Kommunstyrelsen beslöt den 28 april 2015 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta
förslag till detaljplan. Inför plansamrådet har förslag till detaljplan utarbetats.
I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 30 november 2017, §55 2017‐11‐30,
har granskning hållits om förslag till detaljplan. Granskning har ägt rum under tiden den 7 december
2017 –7 januari 2018 . Granskningshandlingar/Information om granskning har sänts till berörda
sakägare enligt fastighetsförteckning samt remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna har under
granskningsstiden visats på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr, på stadsbiblioteket,
Hamngatan 19B samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se
Under granskningen inkom 64 yttranden varav 48 stycken från fastighetsägare och boende inom
området. Inkomna granskningsyttrandena finns samlade i planakten, vilken går att ta del av på
stadsbyggnadsförvaltningen.
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Myndigheter, organisationer,
föreningar
Länsstyrelsen i Stockholms län
Lantmäteriet
Sjöfartsverket
Trafikverket region Stockholm
Trafikförvaltningen (SLL)
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
E.ON Elnät Stockholm AB
Roslagsvatten AB
Stockholms läns museum
Naturskyddsföreningen i Vaxholm
Seniorerna Vaxholm
Vaxholms Villaägareförening
Företagarna Vaxholm
Polismyndigheten i Täby
Besqab
Vänsterpartiet i Vaxholm
Fastighetsägare
Norrberget 22
Fiskläget 10
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Norrberget 24
Skarpö 1:405
Släggan 4
Norrberget 19, Kasinot 3, Kasinot 9,
Skepparen 19, Tallen 4
Konstapeln 8
Taltrasten 25, Nybyggaren 16,
Björken 21
Vasen 18
Badhuset 8
Havstruten 13, Båten 5 (person 1)
Roddaren 23
Skepparen 19 (person 1),
Styrmannen 2
Båten 5 (person 2)
Skepparen 18
Kornknarren 4
Rindö 3: 216
Kasinot 2 (3 personer)
Repslagaren 23
Minören 2
Skepparen 19 (person 2)
Koltrasten 11
Rindö 2:138
Lönnen 7 (person 1)
Lönnen 7 (person 2)
Minören 2, Ytterby 4:726
Terra nova 2
Skutviken 1
Gräsanden 13
Framnäs 5
Norrskär 16
Rindö 2:252
Lägerhöjden 4
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Svar om befolkningsökning/bebyggelsetakten i kommunen
Översiktsplanen Vaxholm 2030 hänvisar till en kommunal bostadsbyggnadsprognos som sträcker sig
från 2013 till 2030. När översiktsplanen togs fram handlade det om ett tillskott på 1800 bostäder
sammanlagt, eller i genomsnitt 100 bostäder/år. Bostadsbyggnadsprognosen har i sin tur används
som underlag för den befolkningsprognos som beräknade att Vaxholm skulle ha 16 000 invånare år
2030.
Stadbyggnadsförvaltningen bedömer att ett tillskott på i genomsnitt 100 nya bostäder per år fram till
2030 förhåller sig väl till de demografiska bostadsbyggnadsbehoven, uttryckta i både den gällande
regionala utvecklingsplanen RUFS 2010 och utställningsförslaget till RUFS 2050. I RUFS 2010 anges
det två scenarier, ett lågt respektive högt behov, medan det i RUFS 2050 är formulerat efter tre
scenarier. Det demografiska bostadsbyggnadsbehovet i förslaget till RUFS 2050 bygger på
sysselsättnings‐ och befolkningsframskrivningar för regionen Östra Mellansverige som även de är
framtagna efter scenarierna låg, bas och hög.
Bostadsbyggnadsbehov fram till 2030
Låg
Bas
RUFS 2010
50
‐
RUFS 2050*
80
100

Hög
100
120

Det demografiska bostadsbyggnadsbehovet 2030‐2050 i RUFS 2050 anges för Vaxholms del vara 50‐
70 bostäder per/år. Landstinget har bland annat till följd av de senaste årens höga migration till
Stockholmsregionen rekommenderat att kommunerna förhåller sig till det högre scenariot för RUFS
2010 fram till dess att en ny plan är antagen.
Enligt den senaste bostadsbyggnadsprognosen ligger det genomsnittliga bostadsbyggandet fram till
2030 resp. 2030‐2050 i linje med RUFS 2050. Än så länge har bostadsbyggandet i kommunen
däremot varit lägre än det förväntade genomsnittet). Under perioden 2013‐2016 har snittet för
antalet nya bostäder varit 54 st /år vilket inbegriper lägenheter i nybyggda hus samt ombyggda
lägenheter i flerbostadshus.

Svar om planprocessen
Norrberget har hittills varit ute på två samråd och en granskning där allmänheten och
remissinstanser har haft möjlighet och tycka till om planen. Synpunkterna från samråd 1, som pågick
19 september – 17 oktober 2016, har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Efter det
första samrådet ordnade staden en markanvisningstävling där allmänheten fick vara med och rösta
på fem olika förslag. Besqab Projekt och Fastigheter AB korades till vinnare. Besqab har samarbetat
med arkitektkontoren ETTELVA Arkitekter och Södergruppen arkitekter för att ta fram det förslag på
bebyggelse som ligger till grund för förslag till plankarta och planbestämmelser. Planhandlingarna var
ute på extra samråd den 4–27 september 2017 där synpunkterna sammanställs och bemöts i en
samrådsredogörelse. Allmänhetens och remissinstansernas synpunkter låg till grund för det
detaljplaneförslag som gick ut på granskning i december‐januari 2017‐2018. Det innebär att
allmänheten på nytt fick möjlighet att tycka till om förslaget. Med hänsyn till yttrandena från den
första granskningen behöver ändring av planförslaget göras, bland annat måste lösningarna för
omhändertagande av dagvatten förtydligas och trafiklösningar ses över. Detaljplanen går därför ut på
en förnyad granskning innan detaljplanen kan antas. Efter antagandet finns det möjlighet att
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överklaga beslutet i tre veckor efter att protokollet från kommunfullmäktige justerats. Om inga
överklaganden lämnas in vinner förslaget laga kraft.

Utöver detaljplaneprocessen har även en rådgivande folkomröstning ägt rum. Valresultatet har
analyserats och samtal har förts med oppositionen. Det har resulterat i att
stadsbyggnadsförvaltingen 2017‐10‐27 fick i uppdrag av kommunstyrelsen att hitta en lämplig plats
för ett särskilt boende, samt undersöka möjligheterna för ändamålsenliga lokaler för biblioteket inom
planområdet. Detta innebär att såväl förskola, särskilt boende inryms på en viktig och central plats
för Vaxholmsborna.
Planprogrammet kommer inte att antas innan Norrbergsplanen går upp för antagande.
Planprogrammet behöver revideras innan det går upp för godkännande. Planprogrammet berör
Vaxön och inte bara kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i lagen på att ett planarbete behöver
inledas med ett program.

Svar om Blynäs reningsverk
Vaxholms stad har bett Roslagsvatten återkoppla med avseende på ett par yttranden som inkommit i
samband med granskningen av detaljplanen för Norrberget rörande Blynäs avloppsreningsverk.
Roslagsvatten lämnar därför följande förtydligande.
Tillstånd och nuvarande belastning på Blynäsverket
Den yttrande skriver att avloppsreningsverk utan kväverening ska komma upp till en kvävereduktion
på 30‐55%. Det stämmer inte, generellt ställs inga krav på kväverening för avloppsreningsverk med
tillstånd för anslutning av <10 000 pe, och inte krav alls för avloppsreningsverk (även större) som är
belägna norr om Norrtälje. Undantag finns om tillståndsmyndigheten bedömer att det finns särskilda
skäl. Den tabell som den yttrande hänvisar till är en förenklad bild av verkligheten och kan inte
användas för att dra slutsatser om olika verk, för mycket information om de olika verkens lokalisering
och förutsättningar saknas. Roslagsvatten har även svårt att tro att det är sannolikt att man kan
uppnå så stor kväverening utan att verket är specifikt byggt för detta.
Att många verk i samma storlek har en bättre kvävereduktion är däremot sannolikt, eftersom många
verk mellan 2 000‐10 000 pe, till skillnad från Blynäs avloppsreningsverk, inte har rötning av
avloppsslam som en normal del av anläggningen. Utan rötning hade utsläppen av kväve blivit lägre.
Vid reningen avskiljs ca 30‐40 % av det inkommande kvävet med det suspenderade materialet till
slamhanteringen. Ca 50 % av kvävemängden som leds vidare till rötning frigörs till rejektvattnet1.
Eftersom rejektvattnet återförs in i Blynäs avloppsreningsverk återförs därmed en del av det kväve
som tidigare avskilts. Därför är en kvävereduktion vid reningsverket på 14,4 % rimlig. Rötning av slam
ingår som en del av processbeskrivningen i reningsverkets tillstånd. Rötning av slammet har
fördelarna att slammet stabiliseras, att mängden slam minskar och att verket ökar sin självförsörjning
på hållbar energi (rötgas) som alternativ till oljeeldning. Att slammet stabiliseras gör det lättare att
1

Svenskt Vatten Utveckling, Rapport Nr 2017‐11
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avvattna och ger mindre upphov till dålig lukt. Rötningen innebär därför positiva miljöeffekter som
måste ställas mot kväveutsläppen, inom ramen för nuvarande tillstånd som inte ställer något krav på
kväverening.
Hur många kan anslutas till Blynäs avloppsreningsverk och när är den maximala kapaciteten
uppnådd?
Roslagsvatten tittar på kapacitetsfrågan ur flera olika perspektiv. I avloppsreningsverket mäts den
aktuella belastningen genom provtagning och flödesmätning enligt ett av tillsynsmyndigheten
godkänt kontrollprogram. Det görs också en långsiktig belastningsbedömning, i form av beräkning av
Max gvb. Den baserar sig på antalet folkbokförda personer, industripåverkan, semestervariationer
men rymmer också kommande belastning från kommunens samtliga planerade detaljplaner, projekt
och kommunens bostadsbyggnadsprognos. Max gvb är en siffra som inte ska behöva uppdateras
varje år utan vara konstant under en längre tid. Eftersom vi ser att Max gvb närmar sig
tillståndsgränsen 8000 pe så har kommunen och Roslagsvatten redan sedan flera år
påbörjat utredningar för att säkerställa att det finns kapacitet även i framtiden. Utifrån
bedömningarna förs en kontinuerlig dialog med kommunen om vad som ryms inom befintligt verk
och dess tillstånd och vad som behöver anstå till dess att det finns en utbyggd
avloppsreningskapacitet.
Framtida avloppsrening
Käppala är fortfarande det primära spåret vad gäller den framtida avloppsreningen. Som andra
alternativ finns möjligheten att ta i anspråk det erhållna tillståndet för att bygga ut Blynäs
avloppsreningsverk till 13000 pe. Skälet till att det senare alternativet inte har satts i bruk trots den
försenade tidsplanen för Käppala är att Käppala fortfarande bedöms som det bästa alternativet för
Vaxholm, även om det innebär förseningar för vissa av kommunens kommande utbyggnadsprojekt.
Roslagsvatten räknar med att ett beslut kommer att tas under 2018 om huruvida Käppala fortsatt
förblir plan A eller om istället en utbyggnad av Blynäs avloppsreningsverk ska verkställas. Det
vägvalet berör dock inte Norrberget utan först efterkommande planer och frågan är därför inte
avgörande för Norrbergets genomförande.
Kostnaderna för Käppala eller en utbyggnad av Blynäs är liksom tidsplanen av stor vikt, men är inte
heller det en central fråga för Norrbergets detaljplan som sådan. Enligt Vaxholms VA‐plan finns det
ett antal omvandlingsområden som enligt lagen om allmänna vattentjänster har rätt till allmänt VA,
vilket innebär att avloppsreningskapaciteten kommer att behöva byggas ut oavsett om Norrbergets
detaljplan genomförs eller inte.
Störningar från Blynäs avloppsreningsverk
Roslagsvatten har dagligen personal på Blynäs avloppsreningsverk, och luktstörningar förekommer
mycket sällan, med viss reservation – eftersom lukten avleds via en skorsten är det möjligt att lukten
vid vissa vindar trycks ner vid bostäder längre bort, även om det inte noteras i direkt anslutning till
verket. Vid vissa nödvändiga och planerade åtgärder på verket kan onormala luktproblem
förekomma, dessa kan dock ses som en tillfällig störning sett ur ett miljöbalksperspektiv och är
tillåtna inom gällande lagstiftning.
Vår bedömning är inte att lukten kommer att öka under hand som belastningen på verket ökar inom
befintligt tillstånd. Vid en utbyggnad av Blynäs avloppsreningsverk är det sannolikt att
luktstörningarna blir större. Därför, bland annat, är Käppala det primära alternativet för att lösa
Vaxholms framtida avloppsreningskapacitet.
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Påverkan på recipient
Den yttrande skriver att situationen har förvärrats men utan att hänvisa till en grund för detta och
vad det är som har förvärrats. Utifrån VISS, Vatteninformation Sverige, vattenmyndigheternas,
länsstyrelsernas och Havs och vattenmyndighetens databas, är den ekologiska statusen måttlig, men
att utläsa en förändring över tid är svårare. Bedömningen om påverkan på Vaxholmsfjärden och vad
som är lämpligt tillstånd för Blynäs avloppsreningsverk bör bedömas/besvaras av
tillsynsmyndigheten.

Svar om riksintresse och gestaltning
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte påtagligt skadar förståelsen och upplevelsen av de
försvarshistoriska landmärkena och inte heller upplevelsen av den äldre stadskärnan i öster, varken
från vattnet eller inom denna del av staden. En påverkan uppstår på parkområdet Lägret, vars namn
anknyter till att det var ett militärt övningsfält utanför stadskärnan innan det blev park på 1900‐talet.
Storstugan i parkens norra kant kommer att upplevas annorlunda genom att bebyggelse kryper
relativt tätt inpå. Genom planförslaget får Lägret troligen en något mer sluten, stadsmässigt
parkrumskaraktär. Länsstyrelsen bedömer dock att Lägret och Storstugan har en begränsad roll som
militärhistoriska uttryck i riksintresset, och att en visuell påverkan därmed kan accepteras ur
riksintressesynpunkt. Länsstyrelsen understryker dock betydelsen av att närliggande bebyggelse
anpassas i form och färg för att mildra intrycket från exploateringen. Det är även viktigt att den
arkitektoniska kvaliteten säkerställs i planen.
För att säkerställa den arkitektoniska kvaliteten i området har ett gestaltningsprogram tagits fram.
Gestaltningsprogrammet blir en bilaga till köp‐ och genomförandeavtalet och ska följas av
exploatören. Det är ett avtal mellan Vaxholms stad och exploatören. I gestaltningsprogrammet
beskrivs vilka gestaltningsprinciper som ska användas för bebyggelsen, gårdar och gator etc. samt hur
dessa knyter an till den befintliga bebyggelsen.
Efter granskning nr. 1 har höjderna i området setts över och anpassats för att stämma med
tävlingsförslaget. I kvarteret vid korsningen Roddaregatan‐Hamngatan närmast villabebyggelsen har
ett hus sänkts en våning. En siktlinje från Storstugan fram till vattnet har säkerställts i detaljplanen.

Svar om förskolorna på Norrberget
Långsiktig planering:
Barn‐ och utbildningsnämnden antog 2017‐09‐18 ett strategiskt lokalprogram för förskolor, Änr BUN
2017/130.600. Lokalprogrammet ska vara ett riktningsdokument i det fortsatta planeringsarbetet
gällande förskolelokaler. Ett motsvarande strategiskt lokalprogram för skolor planeras antas av barn‐
och utbildningsnämnden under våren 2018.
Flytt av förskolelokaler under planerad byggnation på Norrberget:
För att kunna genomföra den föreslagna exploateringen på Norrberget måste befintliga byggnader
för skol‐ och förskoleverksamhet rivas. För att ersätta dessa kommer tillfälliga lokaler för
förskoleverksamheterna att ordnas. Förskolan Lillstugan, som används av Montessori Vaxholm,
kommer att få tillgång till tillfälliga lokaler i en paviljong med tre mindre avdelningar i
Johannesbergsparken enligt beslut i kommunstyrelsen 2017‐11‐30, Änr KS 2017/201.25. Den
kommunala förskolan Lägerhöjden kommer att få tillgång till tillfälliga lokaler på tomten Vitsippan
enligt beslut i kommunstyrelsen 2018‐02‐08, Änr 2018/14.052.
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Den planerade permanenta förskolan på Norrberget:
För att rymma den planerade bostadsbebyggelsen och det särskilda boendet på Norrberget kommer
de befintliga två förskolorna att ersättas med en ny förskola på sex avdelningar i två plan.
Uppstartsbeslut för nybyggnationen fattades av kommunstyrelsen 2017‐10‐18, Änr KS 2017/155.251.
I den nya förskolan på Norrberget uppnås inte Boverkets rekommenderade friyta utomhus. Förskolan
gränsar mot parken vid Storstugan, ligger intill parken Lägret och har närhet till naturmiljö, viket kan
kompensera något för att riktlinjerna inte uppnås.
Parkeringsplatser och angöringsplats för att lämna och hämta barn är tänkt att delvis ske på den
kommunala gatan intill förskolan.
Brandsäkerhetsfrågor och övriga krav enligt gällande lagstiftning kommer att hanteras i
bygglovsskedet.

Svar om trafiken
Efter granskningen har synpunkter på bland annat trafikfördelningen mellan Lägergatan och
Eriksövägen framkommit. En översyn av trafikutredningen har gjorts där anpassningar av
planförslaget har legat till grund för en ny körspårsanalys för utryckningsfordon, sopbilar och
personbilar. Dock har ingen ny trafikfördelningsanalys gjorts för Lägergatan. En trafikutredning är
inte ett förslag från stadens sida utan en teoretisk konsekvensbeskrivning av vilken väg trafikanter
kommer att välja om inga åtgärder görs i befintligt vägnät. I utredningen blir utfallet en stor andel på
Lägergatan eftersom det är den kortaste vägen.
Vaxholm stad vill inte ha en ökad trafik på Lägergatan och är beredd att vidta åtgärder för att den
inte ska öka. Lägergatan har byggts om med skarpare farthinder för att den skall bli mindre attraktiv
att välja för nya trafikanter. Vaxholm stad har förbjudit all avtalad byggtrafik att köra Lägergatan och
vi kommer att följa upp trafiken på Lägergatan. Det kan bli aktuellt att reglera trafiken men då detta
innebär att även befintlig trafik påverkas väljer vi att avvakta med andra åtgärder i första hand. Om
trafiken ökar kommer Vaxholm stad att vidta åtgärder.
Inkomna yttranden i sin helhet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer
Nedan följer alla inkomna skrivelser med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i ljusgrått.

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar
1. Länsstyrelsen i Stockholms län:
Förslag till detaljplan har översänts till Länsstyrelsen för granskning. Planområdet omfattar
fastigheterna Lägerhöjden 1, Lägerhöjden 3 med flera. Syftet med detaljplanen för Norrberget är att
möjliggöra bostadsbebyggelse, skola och vård samt andra verksamheter.
Detaljplaneförslaget är upprättat med utökat förfarande enligt plan‐ och bygglagen (2010:900), PBL.
Av 5 kap. 22 § PBL följer vad länsstyrelsen ska yttra sig om i granskningsskedet för detaljplaner. Där
framgår bl.a. att länsstyrelsen ska yttra sig över planförslaget, om förslaget enligt länsstyrelsens
bedömning innebär att det finns risk för att miljökvalitetsnormer, MKN för vatten enligt 5 kap.
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miljöbalken inte följs. Detta var den synpunkt som Länsstyrelsen främst framförde i samrådsyttrande
29 september 2017 och den synpunkten som kvarstår i granskningsskedet.
För att klara miljökvalitetsnormer för vatten bedömer Länsstyrelsen att det krävs åtgärder som är
minst dimensionerade enligt vad som beskrivs i dagvattenutredningen, och att plankartan behöver
kompletteras med ytterligare planbestämmelser. Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan
Länsstyrelsen komma att ta upp planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma
att upphävas enligt 11 kap. 11 §.
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har i granskningsskedet följande återstående synpunkter av betydelse för
Länsstyrelsens överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL.
Miljökvalitetsnormer för vatten
För att klara miljökvalitetsnormer för vatten bedömer Länsstyrelsen att det krävs åtgärder som är
minst dimensionerade enligt vad som beskrivs i dagvattenutredningen (ÅF infrastruktur 2017‐11‐20).
Med hänsyn till vattenkvaliteten i fjärden kan dagvattenflödet även behöva minskas från
planområdet. Kommunen utgår i nuläget från att dagens flöde ska bibehållas.
För att vattenstatusen inte ska försämras, anser Länsstyrelsen att detaljplanen ska säkerställa detta
genom ytterligare planbestämmelser. Dessa kan t.ex. reglera infiltration och att mark ej ska
hårdgöras. Även bestämmelsen om parkmark kan kompletteras och specificeras. I sammanhanget vill
Länsstyrelsen också upplysa om att kommunens planbestämmelse b1 som avser reglera
fördröjningsvolym och rening av dagvatten saknar lagstöd. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen
att ta del av och använda råd och rekommendationer som finns på Boverkets temadel om dagvatten i
detaljplan på kunskapsbanken:
http://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar‐
detaljplan/dagvatten‐i‐detaljplan/ Med fördel kan även en grönytefaktor tillämpas i området. Denna
säkerställs exempelvis i genomförandeavtal, men kan gärna nämnas i planbeskrivningen.
Dagvattenutsläpp är en stor påverkansfaktor gällande vattenkvalitet och behöver därför åtgärdas så
långt det är möjligt inom planområdet. Om det inte går att reglera detaljplanens påverkan på
vattenkvalitet inom planområdet, behövs någon form av åtgärd utanför planområdet, t.ex. en
dagvattendamm eller en våtmark innan dagvatten släpps ut i fjärden. Detta behöver då regleras med
någon form av genomförandeavtal alternativt så ska det finnas ett politiskt beslut gällande
genomförande. Ett sådant avtal eller beslut måste i så fall föreligga innan detaljplanen antas.
SBF:s kommentar:
Dagvattenutredningen har uppdaterats och kravet på fördröjning förändrats till att dagvatten
från hårdgjorda ytor ska fördröjas och renas i hållbara dagvattensystem. Systemen ska
dimensioneras för att magasinera en volym på 20 mm nederbörd. Nya planbestämmelser som
är dimensionerade enligt den uppdaterade dagvattenutredningen har införts i plankartan. Det
handlar bl.a. om andel hårdgjord yta som tillåts, andel mark som ska vara tillgänglig för
infiltration samt att fördröjningsmagasin får anläggas. I parkmarken har en bestämmelse för
andel yta som inte får hårdgöras lagts till. Planbeskrivningen har även uppdaterats med en
noggrannare beskrivning av hur dagvattnet ska hanteras för att flöden och
föroreningsmängder ska minska efter exploateringen.
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Grönytefaktorn nämns i planbeskrivningen och det är en målsättning att en grönytefaktor på
0,6 uppnås. Grönytefaktorn utgör en av bilagorna i köp‐ och genomförandeavtalet.

2. Lantmäteriet
Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete:
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att med stöd av
detaljplanen bilda och ändra fastigheter och inrätta ev. gemensamhetsanläggningar, skapa servitut,
ledningsrätter mm.
Delar av planen som måste förbättras
Grundkarta
‐
Plankarta och bestämmelser
Bestämmelsen f1 anges som en egenskapsbestämmelse för kvartersmark men syftar till en tillåtelse
över allmän plats, där bestämmelsen även är lokaliserad. Det behöver ses över om bestämmelsen
istället ska anges som en egenskapsbestämmelse för allmän plats.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas och f1 finns nu både inom allmän plats och kvartersmark.
Användningsbestämmelser inom parentes ska användas då man vill tillåta olika
användningskategorier, det vill säga både allmän plats och kvartersmark, inom samma yta i olika
nivåer. Då P1 finns inom parentes för ett par användningar av kvartersmark ska därför P1 tolkas som
något annat än kvartersmark. Detta verkar dock inte vara syftet med bestämmelsen och detta
behöver därför ses över.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. Garagemöjligheterna i planområdet har begränsats för att förbättra
infiltrationsmöjligheterna på gårdarna.
En strandpromenad ska anläggas inom allmän plats för PARK som hamnar inom strandskyddet.
Sådana åtgärder kan påverka strandskyddet och det bör därmed upphävas även inom PARK.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas inte. Strandskyddet inträder inom parkmarken för att långsiktigt säkra
allmänhetens tillträde till parken. Eventuellt kan strandpromenaden, beroende på utformning,
kräva dispens. Dispens från strandskyddet ges av stadsbyggnadsnämnden.
Plan‐ och genomförandebeskrivning
Det behöver förtydligas ifall ledningsrätterna behöver omprövas eller inte. Det anges att de ska
bestå, men att omprövning ska ske på initiativ av ledningsägaren. Om ledningarna inte ska flyttas
behöver u‐områdenas utbredning ses över.
SBF:s kommentar:
Texten om ledningsrätterna har förtydligats med texten: ledningsrätterna för fjärrvärme
behöver omprövas då de behöver få en ny sträckning. U‐områdena på plankartan bedöms vara
lokaliserade till rätt plats.
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Det behöver förtydligas hur det påverkar blivande fastighetsägare att vägarna och
dagvattenhantering ska skötas genom gemensamhetsanläggningarna.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. I Planbeskrivningens genomförandedel har konsekvenserna av
gemensamhetsanläggningarna förtydligats.
Angående förrättningskostnader finns vid vissa typer av förrättningar regler som styr hur
förrättningskostnaderna ska fördelas. Det går inte alltid att avtala. Vid ledningsrättsåtgärder blir alltid
ledningsägaren ansvarig för förrättningskostnader.
Vad som avtalas om vart fakturan ska skickas är en annan fråga. Detta bör förtydligas.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas och skrivningen har förtydligats i planbeskrivning.
Det bör framgå att kommunen kan lösa in mark för allmänna platser, detta på grund av att
ägarförhållandena kan komma att ändras.
SBF:s kommentar:
Då kommunen redan äger alla mark i planområdet och ska vara huvudman för allmän plats
finns det inget behov av att lösa in mark. Den mark som säljs är endast kvartersmark.

3. Sjöfartsverket:
Sjöfartsverket har tagit del av ”Granskning av förslag till detaljplan för Norrberget, Dp 410” och har
inget ytterligare att tillägga till tidigare yttrande, det senaste daterat 2017‐09‐18.

4. Trafikverket:
Trafikverket har inget att erinra i ärendet.

5. Trafikförvaltningen
Vaxholms stad har sänt rubricerat ärende till landstingets trafikförvaltning för förnyat samråd.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en stadsutveckling av området med 2‐300 bostäder beroende
på exploateringsgrad. Planområdet skall även inrymma en förskola och allmän parkering.
Planområdet är beläget på den norra delen av Vaxön ovanför Hamngatan och inrymmer idag
Norrbergsskolan samt förskoleverksamheter. Närmaste busshållplats är Norrbergsskolan i direkt
anslutning till planområdet. Området ligger cirka 700 meter från Söderhamnsplan som idag trafikeras
med stomtrafik mot centrala Stockholm.
Trafikförvaltningens synpunkter
Detaljplanen har bl.a. justerats vad gäller planområdets gränser mot Hamngatan, trafikförvaltningen
bedömer att förändringarna inte påverkar möjligheten att behålla busshållplatsen vid
Norrbergsskolan.
Trafikförvaltningen har därav ingen erinran mot föreslagen detaljplan.
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SBF:s kommentar:
Staden har för avsikt att behålla busshållplatsen vid Hamngatan. Den exakta platsen kan dock
behöva justeras något.

6. MSB:
MSB avstår från att yttra sig i ärendet.

7. E‐ON elnät Stockholm AB
E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra.

8. Roslagsvatten
Avfall
Plan‐ och genomförandebeskrivning



s. 36. ”Avstånd ska i de flesta fall vara mindre än 50 meter, men i vissa lägen kan något längre
avstånd accepteras.” Här antas att det är gångavstånd som avses, vilket i så fall kan
förtydligas i texten.
Roslagsvatten önskar information i senare skede om exakt placering, val av avfallsbehållare
samt placering av miljöstugor för att kunna säkerställa att hämtning är möjlig.
SBF:s kommentar:
Texten om avfall på s.36 i planbeskrivningen har förtydligats
Avfallshanteringen är tänkt att lösas med kassuner vid kvartersvägarna i området. I
planbeskrivningen visas en skiss med körspår för sopbil och tänkt placering av avfallsbehållare.
Enligt trafikutredningen ska sophanteringen fungera i området.

VA
Plan‐ och genomförandebeskrivning


Dagvatten s. 15. Det står att anvisningar om dagvatten ska tas in i köp‐ och
genomförandeavtalet. Kraven mot exploatören bör stämmas av med Roslagsvatten för
samordning av vilka krav som ska anges i köp‐ och genomförandeavtalet respektive VA‐
exploateringsavtalet.
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. Kraven i avtalen med exploatören gällande dagvatten har stämts av med
Roslagsvatten.



Dagvatten s.15. Det står i tredje stycket att perkolationsmagasinen kommer att utrustas med
bräddfunktion. Är ”ska” ett bättre ordval eftersom kommunen inte själva kommer att
ansvara för det sker?
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas.

Granskningsutlåtande



2018‐03‐15
Änr 2015/56.214
12 av 101
Vatten och avlopp s. 36. Oklart vad som menas med näst sista meningen: ”Den ligger precis i
början av en brant som gör att det är möjligt att passera mellan vattenledningarna i
Hamngatan och stationen med god marginal.”
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas och meningen har förtydligats.



Kvartersvägarna s. 38. Det står att för kvartersvägarna och dagvattenmagasin kommer det
att bildas en gemensamhetsanläggning. Är ”ska” ett bättre ordval eftersom kommunen inte
själva kommer att ansvara för det sker?
SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas.

Plankarta
 Bör man ange krav/begränsningar för materialval för att minska föroreningsbelastningen till
dagvattnet, se dagvattenutredning kap 7.2‐7.3? I Gestaltningsprogrammet anges att trä
huvudsakligen ska användas som fasadmaterial, men det finns inget alls angett för tak och
det finns inga faktiska krav/begräsningar.
SBF:s kommentar:
Planbestämmelser med krav på att undvika vissa takmaterial för att minska föroreningar i
dagvattnet saknar lagstöd. Synpunkten beaktas inte. Dagvattnet tas om hand enligt den
reviderade dagvattenutredningen.

9. Stockholms läns museum:
Vad gäller utformningen av tillkommande bebyggelse vidhåller länsmuseet tidigare framförda
invändningar, vilka även framfördes av Wilund arkitekter och antikvarier AB. Rådande tendenser
inom modern, nutida arkitektur har fått för stort spelrum.
För att mer anknyta till Vaxholms befintliga bebyggelse finns skäl att i högre grad efterlikna den,
avseende exempelvis fasadmaterial, fönsterindelning och yttertak. Gestaltningsprogrammets
riktlinjer för färgsättning bör preciseras, genom att anvisa fasadpanel med sågad yta för slamfärg,
men fasadpanel med hyvlad yta för oljefärg.
Liksom tidigare beklagas planerad rivning av Norrbergsskolan.
SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.
Ambitionen är att använda slamfärg på sågad yta och oljefärg på hyvlad yta men eftersom
fasadfärg idag ofta varken är klassisk slam‐ eller oljefärg så blir det problematiskt att styra så
detaljerat.
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10. Naturskyddsföreningen i Vaxholm
1. Tidigare samråd
Naturskyddsföreningen noterar att stadsbyggnadsförvaltningen har tagit till sig av vår kritik och i
samrådsredogörelsen från det extra samrådet publicerat hela vårt yttrande. Vi ser också att vi i högre
grad fått svar på våra synpunkter (visserligen ofta med hänvisning till generella svar), men också att
vår begäran att få hänvisning till källor inte har blivit hörsammade. Vi kommer därför nedan att
förtydliga vilka källor som åsyftas.
2. Processen
I vårt förra yttrande konstaterade vi att de brister i dialog och demokratisk process som följt hela
planeringen av Norrberget till viss del kompenserats i och med folkomröstningen och det extra
samrådet. Processen skulle därför teoretiskt kunna uppnå en bättre demokratisk giltighet. Detta var
uppenbarligen en illusion, då kommunen struntat totalt i både folkomröstningens resultat och de
synpunkter som kommit in under samrådet. Vi skrev följande i förra samrådsomgången:
”Naturskyddsföreningen anser att kommunen av både sakliga och demokratiska skäl behöver beakta
inkomna yttranden på ett bättre sätt under den fortsatta samrådsprocessen.”
Stadsbyggnadsförvaltningen svarar i samrådredogörelsen: ”I denna samrådsredogörelse 2 försöker vi
bemöta alla yttranden så gått det går” (okorrigerat citat). Tyvärr har detta försök alltså totalt
misslyckats.
SBF:s kommentar:
Detaljplanen har hittills varit ute på två samråd och en granskning där allmänheten och
remissinstanser har haft möjlighet och tycka till om planen. Ett flertal förändringar har införts
med hänsyn till yttrandena från samråden och den första granskningen. De senaste
förändringarna som införts är främst kopplade till tydligare lösningar för omhändertagande av
dagvatten, sänkning av våningstal för bättre anpassning till närliggande bebyggelse och att
trafiklösningar har setts över.
Se även svar om planprocessen.
3. Befolkningsutveckling
Följande står att läsa i samrådsredogörelsen från första samrådet och upprepas i
samrådsredogörelsen från oktober 2017:
”Vaxholm växer [ ‐ ‐ ‐ ]. År 2030 beräknas vi vara cirka 16 000 invånare i kommunen – en positiv och
nödvändig utveckling för att Vaxholm ska fortsätta vara en levande och attraktiv stad och samtidigt
ha möjlighet att möta invånarnas behov och förväntningar på kommunal service.”
Naturskyddsföreningen har i samrådet till översiktsplanen visat att någon koppling mellan
befolkningsökning och attraktivitet och möjlighet att erbjuda service inte går att utläsa av offentlig
statistik. Vi undrar därför hur kommunen har kunnat dra slutsatserna i citatet ovan, och Naturskydds‐
föreningen har i flera olika tidigare sammanhang försökt få ta del av det underlag som har använts.
Det här är faktiskt en fråga som har enorm betydelse för hur kommunen ska utforma sin planering,
så den kan inte viftas bort.
Naturskyddsföreningen efterlyser de källor (statistik, utredningar eller rapporter) på vilka kommunen
bygger sin slutsats om att den kraftiga befolkningsökning som har skett och planeras ske är
nödvändig för att ”möta invånarnas behov och förväntningar på kommunal service”.
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SBF:s kommentar:
Se svar om ”Befolkningsökning/bebyggelsetakten i kommunen” för en redogörelse av det
underlag som legat till grund för den befolkningsprognos som redovisas i gällande
översiktsplan.
4. Planens syfte
Naturskyddsföreningen efterfrågade i tidigare samråd motiveringar till förändringen av områdets
syfte samt till att fungerande byggnader rivs.
I den senaste samrådsredogörelsen har en motivering till rivningen presenterats: ”Norrbergsskolan
byggdes 1953 och skolan svarar idag inte upp mot de moderna kraven på en skolmiljö, anpassad till
dagens pedagogik och energinormer. Idag ställs andra krav på lärmiljöerna i skolan, bland annat att
kunna variera gruppernas storlek och forma miljöer för olika typer av arbete, något som det saknas
möjligheter till i Norrbergsskolan.”
Naturskyddsföreningen kan konstatera att till exempel grannkommunen Danderyd har gjort helt
andra bedömningar. Skolor byggda på 1910‐ och 1920‐talet liksom ett flertal ungefär samtida som
Norrbergsskolan används och underhålls. Hur kan bedömningarna skilja så mycket? Dessutom finns
en mängd andra möjligheter att använda byggnaden än till skola, så Kronängsskolans kvaliteter
motsäger inte Norrbergskolans potential för andra ändamål. Motivering till att riva förskolorna
saknas helt, liksom motivering till att planens syfte ändras jämfört med de tidigare detaljplanerna.
Hur kan behov av centralt lokaliserade områden för allmänt ändamål minska med ökande
befolkning?
Naturskyddsföreningen motsätter sig förändringen av områdets syfte samt till att fungerande
byggnader rivs. Vi efterlyser källor (statistik, utredningar eller rapporter) till 1) bedömningen att det
inte är långsiktigt hållbart att behålla Norrbergsskolans byggnader samt 2) det generella påståendet
att ”erfarenheter från andra kommuner visar att renovering av äldre fastigheter inte varit
ekonomiskt försvarbart” (citat från pressmeddelande publicerat på kommunens hemsida 2017‐10‐
17).
SBF:s kommentar:
Vaxholms stad gör bedömningen att befintliga byggnader för skol‐ och förskoleverksamhet
måste rivas för att möjliggöra detaljplanens syfte och kunna genomföra den föreslagna
exploateringen på Norrberget. Se svar om förskolorna på Norrberget för mer information.
5. Strandskydd
I granskningsförslaget åberopas numera endast två av de särskilda skäl som krävs för att kunna
upphäva strandskyddet, nämligen:
a) Platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften. (7 kap 18 c § MB p1)
b) Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området. (7 kap 18 c § MB p5)
Det är minst sagt pikant att dessa två skäl motsäger varandra. Platsen är i nuläget ianspråktagen för
att i enlighet med gällande detaljplaner användas för angelägna allmänna ändamål, nämligen skola
och förskolor. Om byggnaderna rivs kan området i rimlighetens namn inte kallas ianspråktaget, och
det är inte omöjligt att återskapa ett område som uppfyller strandskyddets syften. Att
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strandområdets värden för friluftslivet såväl som växt‐ och djurliv en gång har åsidosatts betyder inte
att de är för evigt förlorade.
Av oklara skäl anses nu bostäder vara mer angelägna just på denna plats än de allmänna ändamål
som hittills har gällt, men området är inte ianspråktaget för bostadsändamål. Skäl a) kan bara sägas
gälla för det allmänna ändamålet, och om skäl b) skulle gälla faller skäl a). Kommunen har i
granskningsförslaget dock inte lyckats förklara varför bostadsändamålet skulle vara mer angeläget än
det allmänna ändamålet. Alltså är inget av de två skälen giltigt.
Naturskyddsföreningen anser att området (förutsatt att nuvarande byggnader rivs) skulle ha ett stort
värde som rekreationsområde för de boende i centrala Vaxholm, speciellt som många andra
attraktiva områden på Vaxön för närvarande håller på att försvinna. Det finns andra områden i
Vaxholm som kan bebyggas, och vi menar att en rejäl bit av det strandskyddade området ska få
behålla sitt skydd, inte bara en smal remsa vid bergskanten för en strandpromenad.
Naturskyddsföreningen yrkar således på att strandskyddet upphävs endast närmast
strandskyddslinjen och att den norra delen därmed undantas från exploatering. Om Norrbergsskolan
bevaras måste förstås strandskyddet upphävas för den ianspråktagna ytan.
SBF:s kommentar:
Befintlig markanvändning ligger till grund för bedömningen av om ett område är ianspråktaget.
Bedömningen är även att intresset att ta Norrberget i anspråk anses väga tyngre än
strandskyddsintresset för det område som planläggs som kvartersmark.
Delar av det område som idag betraktas som allmänt tillgängligt hyser dessutom låga värden
för friluftsliv och/eller växt‐ och djurliv. Det handlar framförallt om parkeringsplatsen,
asfalterade ytor, förskoletomten samt skolbyggnaden. Upphävandet av strandskyddet
omfattar inte det den norra delen av planområdet som behövs för att mellan strandlinjen och
byggnaderna säkerställa fri passage för allmänhet och bevara goda livsvillkor för djur‐ och
växtliv. Passagen är anpassad till de lokala förutsättningarna, bebyggelsetätheten och
landskapets karaktär.
6. Dagvattenhantering
Idag sker avrinning från området åt två håll. I den norra delen av området går flödet direkt mot Norra
Vaxholmsfjärden medan dagvattnet i den södra delen via brunnar förs bort i dagvattenledningar (se
Fig 3, sid 10 i Dagvattenutredningen) som så småningom mynnar ut nära Hembygdsgården. Det är
oklart om planen kommer att medföra att allt dagvatten kommer att samlas i dagvattenledningarna
eller om nuvarande uppdelning kommer att behållas. Oavsett vilket hamnar dock dagvattnet till slut i
Norra Vaxholmsfjärden.
Exploateringen kommer att medföra ökad avrinning och större mängder föroreningsämnen än i
nuläget. Dagvattenutredningen har underskattat ökningen eftersom man felaktigt antagit att
parkeringen i nordöstra delen är asfalterad (avrinningskoefficient 0,8) när den i själva verket består
av grus (avrinningskoefficient 0,2).
Dagvattenutredningen konstaterar att data om rördimensioner och lutning på dagvattenledningarna
som försörjer området saknas. Detta innebär att kapaciteten inte har kunnat beräknas, och det är
alltså inte klarlagt att befintliga dagvattenledningar kommer att klara av det ökade flöde som den
planerade exploateringen innebär.
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Meningen är att dagvattnet kommer att omhändertas lokalt, renas och fördröjas. I planen nämns
växtbäddar som ett sätt att rena och fördröja dagvattnet och detta förutsätts minska förorenings‐
mängderna, vilket i sin tur skulle bidra till att miljökvalitetsnormen för Norra Vaxholmsfjärden kan
uppnås. Inga beräkningar som visar detta presenteras dock.
I enlighet med PBL 2 kap 5 § och SFS 2015:516 bör dagvattenlösningar säkerställa att varken
dagvattenflödet eller föroreningshalterna ökar i jämförelse med förhållandena innan exploateringen.
Om planens genomförande medför att vattenförekomsternas biologiska, fysikaliska eller
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer påverkas negativt är detta ett brott mot icke‐försämringskravet
(SFS 2015:516, EU‐domstolen C‐461/13, ”Weserdomen”).
Dagvattnet hamnar således i Norra Vaxholmsfjärden med ekologisk status ”måttlig”. Den nordvästra
delen av fjärden är den separata vattenförekomsten Kodjupet som har ekologisk status
”otillfredsställande”. I själva verket krävs alltså åtgärder för att minska utsläppen av särskilt
förorenande ämnen (SFÄ).
Kommunen behöver troliggöra att de dagvattenåtgärder som kommer att genomföras också
möjliggör att miljökvalitetsnormerna i recipienten uppnås, annars är det Länsstyrelsens roll att
upphäva planen.
Med bakgrund av detta anser Naturskyddsföreningen att utsläpp till recipienten måste minskas
genom minskning av hårdgjord yta och ökade möjligheter till lokal infiltration, det vill säga i praktiken
minskad exploateringsgrad.
SBF:s kommentar:
Dagvattenutredningen har reviderats med större krav på rening av föroreningar samt minskat
flöde från planområdet. Dagvattenanläggningarna ska dimensioneras för att kunna magasinera
20 mm nederbörd. Detta innebär att ca 90 procent av årsnederbörden kan tas om hand och
föroreningsbelastningen från dagvattnet minskar vilket bidrar till att miljökvalitetsnormerna
för recipienten ska kunna följas. Detta innebär även att belastningen på det befintliga
dagvattennätet kommer att minska i jämförelse med dagens läge.
Planbestämmelserna för hantering av dagvatten har ändrats för att ge förutsättningar för de
dagvattenlösningar som föreslås i dagvattenutredningen. Dagvattnet kommer att omhändertas
lokalt genom rening och fördröjning. Dagvattenhanteringen kommer att säkerställas genom
köp‐ och genomförandeavtal.
7. Miljöbedömning
Vaxholms kommun har ett åtagande enligt vattendirektivet att vidta åtgärder bland annat för att
uppnå god vattenstatus i Kodjupet och Norra Vaxholmsfjärden 2027. Dessa har i dagsläget
otillfredsställande respektive måttlig ekologisk status. Eftersom förbättringar av ekologisk status går
mycket långsamt behöver åtgärder genomföras långt i förväg, det vill säga nu.
Klimatmål på internationell och nationell nivå, Sveriges miljökvalitetsmål samt Vaxholms kommuns
egna miljömål utgör också grund för miljöförbättrande åtgärder.
Kommunens kanske skarpaste verktyg för att genomföra miljöförbättrande åtgärder är just
detaljplanerna, och antalet nya sådana under de närmaste åren är förstås begränsat. De är därför
viktigt att åtgärder som föreslås i planområdet effektivt bidrar till en hållbar utveckling i högre grad
än ett nollalternativ, för att en exploatering av området över huvud taget ska kunna anses vara
motiverad.
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I Miljöbedömningen listas ett antal negativa miljöeffekter av planen. En negativ effekt som inte
nämns är de utsläpp av klimatgaser som rivningen av de befintliga högst funktionella byggnaderna på
Norrberget och därefter nybyggnation av området innebär.
Även positiva effekter anges, men de utgörs nästan uteslutande av kompensationsåtgärder eller olika
sätt att mildra de negativa effekterna. Därför är slutsatsen om nollalternativet obegriplig: ”Om
planområdet Norrberget inte genomförs innebär det färre bostäder på Vaxön samt att framkomna
positiva effekter uteblir”. Vad hände med de negativa effekterna? Frågan ställdes i förra samrådet
men fick inget svar i samrådsredogörelsen, eller ändring i miljöbedömningen.
Något ytterligare alternativ nämns inte trots att det är uppenbart att de negativa effekterna skulle
kunna minskas med en lägre exploateringsgrad. Till exempel skulle flöde av orenat dagvatten till
Norra Vaxholmsfjärden kunna undvikas om punkthus C och D inte byggs (se Dagvattenutredningen
sid 25).
Det är alltså uppenbart att Miljöbedömningen bygger på en prioritering av byggande av bostäder,
inte av några miljökriterier, vilket gör den helt missriktad.
Grönytefaktorn är ett beräknat mått på de samlade ekotjänsterna som de gröna ytorna ger i relation
till områdets storlek och ger en bild av hur attraktiv och hållbar stadsmiljön är. Således skulle detta
mått kunna användas som en del i bedömningen av områdets miljökvaliteter. I samrådsredogörelsen
konstateras dock att ”detaljerade beräkningar av grönytefaktorn genomförs först i projekteringen
och presenteras inte i planbeskrivningen”. Detta innebär, tillsammans med vad som ovan framförts,
att påståendet att de positiva effekterna överväger de negativa är en ren spekulation utan någon
saklig grund.
Naturskyddsföreningen anser att detaljplanen behöver ett tydligare fokus på miljöförbättrande
åtgärder på alla plan, och som följd av detta framtagande av ett alternativ med minskad
exploateringsgrad. Beräkningar (åtminstone översiktliga) av grönytefaktorn bör presenteras i
planbeskrivningen.
SBF:s kommentar:
I bedömningen av detaljplanens inverkan på miljön har förvaltningen uppskattat effekterna av
planförslaget sammantaget är positiva och att de positiva effekterna överväger de negativa
effekterna. Ett exempel är dagvattenhanteringen. I nollalternativet sker avrinningen främst
från byggnader, parkering och lokalgator, mot naturmark, parkområden där infiltration är
möjlig. Där infiltration inte är möjlig och vid stora flöden leds vattnet orenat direkt ut i fjärden
alternativt via dagvattenbrunnar och befintligt dagvattennät. Att säkerställa en hållbar
dagvattenhantering i nollalternativet innebär stora kostnader och lösningar med bl.a.
reningssfilter som inte är långsiktigt hållbara. Planförslaget ger möjlighet och förutsättningar
för en mer hållbar dagvattenhantering då nästan allt flöde från hårdgjorda ytor inom
planområdet förväntas avledas till dagvattensystemet efter fördröjning och rening. Detta
medför även att belastningen på recipienten minskar i jämförelse med nollalternativet.
Att detaljplanera för nya bostäder i ett område som till vissa delar består av park‐ och
naturmark medför negativa effekter på ett eller annat sätt då olika intressen måste vägas mot
varandra. I grunden följer förvaltningen uppsatta mål vilket medför att en avvägning måste ske
mellan olika värden, behov och ekonomi.
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8. Naturmiljö
En effekt av den höga exploateringsgraden i planförslaget är förstås att utrymmet för natur‐ och
parkområden blir ytterst begränsat. Idag har området, trots flera byggnader och en skolgård, en
relativt lummig inramning, speciellt längs Hamngatan. Planen sägs ha ambitionen att ”i största
möjliga mån ska karaktärsträd bevaras”. Detta klingar falskt när man samtidigt kan konstatera att
endast två (!) träd skyddas i planen. Med en lägre exploateringsgrad skulle betydligt mer av
karaktären av lummighet bevaras, tillsammans med de övriga ekosystemtjänster som träden ger i
form av till exempel rening av luft och vatten, markstabilisering, bullerdämpning och reglering av
mikroklimatet.
Naturskyddsföreningen anser att exploateringsgraden måste minskas så att natur‐ och kulturmiljön i
högre grad kan upprätthållas, och att de ekosystemtjänster som befintliga träd i området erbjuder
tas tillvara.
SBF:s kommentar:
En avvägning mellan olika intressen har gjorts. Anledningen till att ett flertal träd behöver
avverkas är för att möjliggöra huskropparnas placering samt byggande av garage. Av
byggnadstekniska skäl är det svårt att bevara träd i områden där garage byggs. Placering av
garagen har gjorts utifrån geologiska förutsättningar, kostnadseffektivitet och för att minimera
trafikalstringen i området
Ambitionen är att karaktärsträd i största möjliga mån ska bevaras och om så inte är möjligt ska
dessa kompenseras genom högre krav på återplantering och användande av grönytefaktorn.
9. Trafik och parkering
De synpunkter som Naturskyddsföreningen framförde kring trafik‐ och parkeringsfrågor i de förra
samråden, och som betonar åtgärder som minskar trafiken och leder till att befintliga
parkeringsplatser utnyttjas mer effektivt, är fortfarande giltiga men upprepas inte här.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna från tidigare samråd har noterats. På allmänna gator och torg kommer vissa
platser att vara tidsreglerade för att möjliggöra samutnyttjande.

11. Seniorerna Vaxholm:
Vaxholms stad har inbjudit till synpunkter på samrådsförslag ang. Dp 410 ‐ Norrberget. SPF
Seniorerna har tidigare lämnat yttrande ang. markanvisningstävlingen gällande byggnation på
Norrberget och vi vill nu återkomma med merparten av dessa synpunkter.
SPF Seniorerna i Vaxholm är angelägna om att behovet vad gäller äldre tillgodoses. Det vi framför allt
vill framföra är behovet av olika typer av boenden för äldre, såsom seniorbostäder och olika modeller
av bogemenskaper. Vi vet att kön till seniorboenden är långa och att väntetiden sträcker sig över
ansenlig tid. Att väga in detta behov i den framtida planeringen är av stor vikt. När ett nytt område
planeras borde det finnas goda förutsättningar för detta. SPF Seniorerna medverkar gärna med våra
erfarenheter och kunskaper i denna planering.
Vi kan med glädje konstatera att staden avser att planera för ett särskilt boende i området. SPF
Seniorerna medverkar gärna även i detta planeringsarbete.
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SBF:s kommentar:
Synpunkterna har förts vidare till ansvarig byggprojektledare för det särskilda boendet.

12. Vaxholms villaägareförening
Vaxholms Villaägareförening har till uppgift att verka för goda villkor för villaboende i
Vaxholm. Inför exploateringen av Norrberget har vi noterat stor oro hos de villaägare, som
bor på 2 1/2 av planområdets 4 sidor, både för förändringen av miljön och för den ökade
trafiken med åtföljande gatuparkering, en oro som vi finner befogad.
I tidigare yttrande har vi yrkat på att kommunen så gott det går i nuvarande planeringsskede
måtte verka för minskning av antalet lägenheter och minskning av husens höjd. I vårt senaste
yttrande föreslog vi dessutom, att kommunen måtte förmå arkitekterna att minska på den
konstlade variationen i fasaderna. Minskad exploateringsgrad skulle minska trafik‐ och
parkeringsproblemen, men vi menar, att parkeringsnormen i vilket fall som helst måste höjas
0.9 är enligt erfarenheter bland annat från Hammarby sjöstad orealistiskt.
Vi ber att få upprepa dessa våra yrkanden.
SBF:s kommentar:
Trafikutredningen har reviderats och i och med att ett av kvarteren blir särskilt boende minskar
fordonsrörelserna något jämfört med det ursprungliga planförslaget. Bebyggelsen närmast
omgivande villabebyggelse har anpassats med något lägre höjder och sänkts en våning.
Bebyggelsens utformning styrs dels med planbestämmelser men också i framtaget
gestaltningsprogram. Den tillkommande bebyggelsen är väl utformad och har stor variation
vad gäller färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär,
skala och höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.
Vaxholms stad har antagit en parkeringsnorm och det är den som förslaget har utgått ifrån och
som tillämpas vid bygglovsprövning. Gällande parkeringsnorm för området klaras.

13. Företagarna Vaxholm (har kommit efter den 7 januari)
Företagarna Vaxholm tackar för remissförfrågan. Som förening tar vi inte ställning i debatten om
Norrbergsskolans vara eller icke vara. För oss ligger fokus på den ständigt aktuella frågan att
verksamheter/ verksamhetsytor inte ges utrymme/trängs undan till förmån för bostäder, vilket
påverkar livs‐ och utvecklingskraft negativt.
Företagarna Vaxholms vision är ett levande samhälle för alla som bor och verkar här liksom för de
som besöker oss. Året runt. Vi tror definitivt inte på Vaxholm som en sovstad där invånare måste
pendla ut och arbeta någon annanstans. I de samtal som vi löpande initierar med de politiska
partierna i Vaxholm tycks vi överlag vara eniga i den visionen. Av många skäl är ”pendlarförorten”
inte långsiktigt hållbar. Trafiken tätnar, bilköerna växer, transporttiderna ökar på fritidens och
livskvaliténs bekostnad, miljön tar stryk på grund av utsläpp och den miljöpåverkan som en stor
transportapparat kräver (naturresurser, vägar, parkeringar osv). En stad som dagtid endast befolkas
av skolbarn och pensionärer är inte en komplett stad. Möjligheterna måste finnas att försörja sig
utifrån en lokal bas för de som vill.
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Plan‐ och bygglagen, PBL, är styrande för kommunen i planprocesser. Miljölagstiftningen ställer likaså
krav, precis som lagar om barn, förskola och skola, omsorg om äldre och människor med olika behov.
Lokalt kan en kommun också besluta om t ex parkeringsnormer (antal p‐platser per bostad).
Vad och vem säkerställer att det finns arbetsplatser här? Att förutsättningar finns och ges till ett
friskt, utvecklingsbart näringsliv som skapar nödvändig service i så många branscher, åt så många
invånare och andra företag? Likaväl som det till exempel finns en parkeringsnorm vore det önskvärt
med motsvarande norm för ”antal arbetsplatser per bostad”. Det borde vara möjligt att tydligare
sätta och kommunicera ett sådant mål vid exploatering och nyproduktion. På stadens webbplats
framgår att staden inlett förhandlingar med Besqab om villkor för förvärvet av marken och
genomförandet av detaljplanen. I planförslaget är ett av syftena ”lokaler för verksamheter i
markplan” arbeta aktivt för verksamheter, branscher, variation… Det är mycket angeläget att det i
dessa förhandlingar ingår krav på Besqab att undersöka intresse och förutsättningar för företag att
etablera sig i de nya lokalerna samt att marknadsföra detta och medverka till att rekrytera företag.
Hur tillgodoses inriktning och mål i den av kommunfullmäktige beslutade Näringslivsstrategin? Är
Näringslivsberedningen och näringslivsansvarig i förvaltningen remissinstanser i planfrågor?
Det är viktigt att komma ihåg att företag genererar och föder fler företag. Detta är strategiska
utvecklingsfrågor som måste drivas proaktivt.
Vi vill understryka att våra ståndpunkter inte är ”företag mot boende”, det är företag FÖR
boendemiljön. Idag är det omodernt att bygga ohållbara samhällen.
SBF:s kommentar:
Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på verksamheter i Norrberget och planen tillåter
centrumverksamheter i bottenplan i de flesta kvarter. Detaljplanen har däremot inga
tvingande bestämmelser om detta.
Näringslivsberedningen har lagts till som remissinstans.

14. Polismyndigheten i Täby (har kommit efter den 7 januari)
Polismyndigheten önskar att ett brottsförebyggande tänkande finns med i detta tidiga skede av
planering. Vi önskar också att det i den slutgiltiga planbeskrivningen av området bör få finnas med ett
stycke som upptar det brottsförebyggande/trygghetsrelaterade tänkandet. Kanske i form av en
rubrik av typen ”Bebyggelseinriktade hinder mot brott”.
Bakgrund
Att begå brott underlättas av:
 enkel och direkt tillgänglighet till objektet
 säkra och varierade flyktvägar
 ostörd ”arbetsmiljö” där man varken syns eller hörs
 obefolkade ‐ eller överbefolkade – platser
 anonymitet och diffust ansvar för miljön
 dåligt underhållen miljö
Inom kriminologin finns något som kallas beslutsteorin. Enkelt uttryckt tar denna upp fyra olika
inriktningar på hur vi kan bekämpa brottslighet:
 öka upptäcktsrisken
 försvåra genomförandet av brott
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 minska utbytet av brott
 försvåra bortförklaringar
Polismyndigheten tar här fram förslag på de två första punkterna – öka upptäcktsrisken och försvåra
genomförandet av brott. En ökad upptäcktsrisk försvårar också genomförandet av brott.
Informell kontroll
Informell kontroll utövas av alla människor i samhället. Människor känner sig tryggare med en
naturlig informell kontroll än utan. Det känns bra att jag från min bostad kan se ut genom fönstren på
det som händer utanför. Det känns också bra för dem som finns ute att veta att man kan bli sedd av
dem som är inne ‐ om något skulle hända. Därför är det viktigt med en informell kontroll.
Brottsförebyggande tänkande.
Polismyndigheten är för en blandad bebyggelse, d v s arbetsplatser och bostäder i samma område.
Detta gör att området är befolkat dygnet runt med informell social kontroll. Gärningsmännen vill inte
bli sedda. En blandad bebyggelse med informell kontroll dygnet runt gör att chansen för upptäckt
ökar.
Byggnaderna bör utformas och placeras så att gärningsmän inte kan gömma sig eller begå brott på
insynsskyddade ställen. Som exempel kan nämnas att fastigheterna inte utformas med prång utan
insyn, att garagen placeras så att en gärningsman kan observeras vid garaget (och bostaden) av den
boende eller dess grannar, att parkeringsplatserna (med målade rutor) placeras så att man kan se
mellan parkerade bilar.
Då det byggs nytt är det också bra om det redan från början installeras ett ordentligt skalskydd. Med
skalskydd menar vi från fabriken monterade låsbara terrass‐ och fönsterhandtag‐ samt dörrlås med
hakregel. Dörrar bör vara försänkta i huslivet så att en negativ brytvinkel uppstår. Det är också viktigt
att området får överblickbarhet och rätt belysning. Den informella kontrollen stärks genom visuella
samband och siktlinjer mellan rörelsestråk och byggnader och omvänt. Eftersträva därför att platser
och stråk är väl överblickbara för att inte skapa lägen gynnsamma för rån och överfall. Undvik
nischer, vrår, hörn eller vegetation intill gångvägar där det går att gömma sig.
Platser och stråk ska vara ändamålsenligt belysta, utan att blända, för att undvika känslan av
utsatthet och otrygghet. Belysningen ska vara utformad så att mötande personer kan känna igen
varandra samt så att människor kan urskiljas från den omgivande bebyggelsen. Belysning utomhus
behöver inte vara stark och energikrävande. Även ytor vid sidan av rörelsestråk bör belysas så att
gående kan överblicka området de rör sig igenom och så att de inte enbart själva blir belysta
”måltavlor”.
Människor är i högre grad observanta på vad som sker och även beredda att ingripa om de känner en
personlig tillhörighet till och ansvar för det egna området. Vid planeringen av området är det därför
en för‐del att försöka dela in området i privata, halvprivata, halvoffentliga eller offentliga rum genom
portaler, häckar och dylikt. De boende bör få möjlighet att sätta personlig prägel på sin miljö och
därmed signalera sin hemvist”. Känslan av att vara på privat mark kan få en gärningsman att avstå
från att begå brott.
Koncentrera trafiksystemen. Samla gärna olika trafikslag såsom bilar, cyklar och gående synliga intill
varandra i parallella stråk för att stärka den informella bevakningen. Minimera gångvägarnas antal
och längd. Lokalisera dessa till angränsande stadsdelar för att höja närvaron av människor.
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Förbindelse mellan kollektivtrafik och bostad, arbete och service bör ske längs bostadsbebyggelse. En
in‐ och utfart till området, för biltrafik, ökar upptäcktsrisken.
Vi som er polis, i Lokalpolisområde Täby, ställer oss självklart till ert förfogande om ni önskar få
ytterligare synpunkter vad gäller trygghet och brottsförebyggande åtgärder.
Polismyndigheten önskar, i ett senare skede, även ha en brottsförebyggande dialog med utsedd
byggherre.
SBF:s kommentar:
Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på en brottsförebyggande dialog med utsedd
byggherre. Ett stycke om ”Bebyggelseinriktade hinder mot brott” har lagts in i
planbeskrivningen.

15. Besqab
Efter granskning av detaljplan för Norrberget DP410 inkommer vi med följande yttranden som
kommer att utgöra hinder för att kunna genomföra det vinnande förslaget från tävlingen I Hamn.
Nedanstående punkter anser vi utgöra hinder för genomförandet.
Anslutningen för sopbil till Norrbergsgatan kan inte ske över parkmark
Betäckningen f1 utgör en egenskapsbestämmelse och bör vara markerad på kvartersmark.
Kvarteret Skutan är flerbostadshus i tävlingsförslaget och skall markeras med B1 P1 i DP. Skall ändras
enligt bifogat granskningsunderlag.
Betäckningen N3. Texten kan inte ange en höjd på överbyggnaden. Det står även får överbyggas
vilket innebär att texten blir förvirrande. Texten (Marken får underbyggas med planterbart bjälklag
dimensionerat för ett jorddjup om minst 0.8m) Skall tas bort ur texten.
Största exploateringen m2 bruttoarea ovan mark i kvarteren stämmer ej med tävlingsförslag. Skall
ändras enligt bifogat granskningsunderlag.
F4 i bestämmelsen står takfotshöjd angivet. Skall ändras enligt bifogat granskningsunderlag.
Nockhöjder stämmer ej med tävlingsförslag. Skall ändras enligt bifogat granskningsunderlag.
Betäckning B2P1 i kv Berghällen stämmer ej med tävlingsförslag. Skall ändras enligt bifogat
granskningsunderlag.
Betäckningen f2 saknas. Skall ändras enligt bifogat granskningsunderlag.
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SBF:s kommentar:
Synpunkterna har i stora drag beaktas däremot beaktas inte ökningen av byggrätter.

16. Vänsterpartiet
Det är uppseendeväckande att processen med dp 410, nu med ”Granskning”, fortlöper som om
folkomröstningen om Norrberget inte ägt rum. Ett stort deltagande och ett tydligt resultat borde fått
processen att stanna upp och ge tid för eftertanke och diskussion. Den förhandling som påbörjades
efter valet avbröts ensidigt av majoriteten.
Vi yrkar på att arbetet med detaljplan 410 Lägerhöjden läggs ner.
Både tjänstemännens arbete och all möda som läggs ner på att bemöta planens utformning blir
meningslös om sedan resultatet av folkomröstningen tas på allvar och tillämpas. Resultatet av
folkomröstningen var mycket tydlig: av kommunens invånare har 51 % röstat och av dem har 54,9 %
röstat mot den detaljplan som vi nu ska granska.
Vänsterpartiet anser att NEJ‐resultatet är så starkt att det är utom allt rimligt tvivel att en kommun
som tar demokrati på allvar måste följa resultatet: att använda Norrberget till kommunala ändamål
och inte arbeta på en helt ny detaljplan. En folkomröstning som så tätt anknyter till detaljplan 410
bör få större tyngd än den insyn och påverkan medborgarna ges genom PBL 5 kapitlet 12 §.
Motiveringen är följande:
 Ett större deltagande och en tydligare opinionsyttring än folkomröstningens besked kan
knappast ett samråd eller en granskning få.
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SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Se svar om planprocessen.


Syftet med den nya planen är att ändra den nu gällande planen från allmänna ändamål till i
huvudsak bostadsändamål (240 bostäder plus ett särskilt boende). Detta i ett läge när
kommunen ställer upp paviljonger för skolverksamhet och letar så intensivt efter tjänsterum
för anställda inom kommunen att pensionärsföreningarnas enda kontorsrum varit på tal.
SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.



Vid bedömningen av en ny detaljplan prövas alltid strandskyddet, och med dagens strikta
villkor kanske inte länsstyrelsen kommer att bevilja ett upphävande. Om området rivs och
den nya planen inte beviljas dispens från strandskyddet, kommer stora delar av de redan nu
bebyggda delarna inte kunna ersättas med andra byggnader.
SBF:s kommentar:
Befintlig markanvändning ligger till grund för bedömningen av om ett område är ianspråktaget.
Bedömningen är även att intresset att ta Norrberget i anspråk anses väga tyngre än
strandskyddsintresset för det område som planläggs som kvartersmark.
Delar av det område som idag betraktas som allmänt tillgängligt hyser dessutom låga värden
för friluftsliv och/eller växt‐ och djurliv. Det handlar framförallt om parkeringsplatsen,
asfalterade ytor, förskoletomten samt skolbyggnaden. Upphävandet av strandskyddet
omfattar inte det den norra delen av planområdet som behövs för att mellan strandlinjen och
byggnaderna säkerställa fri passage för allmänhet och bevara goda livsvillkor för djur‐ och
växtliv. Passagen är anpassad till de lokala förutsättningarna, bebyggelsetätheten och
landskapets karaktär. Länsstyrelsen delar bedömningen.



Det saknas en utredning som belyser för‐ och nackdelar med rivning kontra ombyggnad ur
olika hållbarhetssynvinklar enligt stadens antagna direktiv om ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet.
SBF:s kommentar:
Rivningen är en förutsättning för exploateringen och byggnationen av nya bostäder, nytt
särskilt boende och ny förskola.



Samma miljökrav och ekonomiska synpunkter gäller Lillstugan och Lägerhöjden, där
detaljplan 410 anger att de ska rivas (p.g.a. dåligt underhåll!) för att det sedan ska byggas en
förskola på lika många avdelningar, men med mindre plats för barnens utomhuslek. Planen
föreslår en förskola i två plan med plats för 120 barn. I dagsläget finns 62 + 42 barn i
nuvarande förskolor. Rödmarkerad area avsatt för förskolan är ca 3300 m2 totalt. PBL
rekommenderar en lekyta på ca 40 m2/förskolebarn (= 4800 m2) dock helst inte mindre än
3000 m2. Se PBL samt Mårtensson, Boldemann, o.a. 2009. Friytan bör vara så rymlig
att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna varierande terräng
och vegetationsförhållanden. Även om området framför Storstugan och själva
Norrberget ligger nära kan det aldrig kompensera barnens egen lekyta där de får vara
”utan koppel”.
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SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.


Både med tanke på miljön och från en ekonomisk synpunkt är det orimligt att riva en
fungerande byggnad som Norrbergsskolan, utan att först utreda möjligheten att utnyttja
anläggningen till annan verksamhet, exempelvis bostäder för nyanlända, kommunhus,
bibliotek mm. Befintligt kök och matsal skulle kunna bli gemensamhetsutrymmen i ett
seniorboende i Vaxholm. Själva byggprocessen av ett nytt hus är så energislukande att det tar
40 – 60 år att tjäna in den. Det lönar sig att använda redan byggda hus.
SBF:s kommentar:
Rivningen är en förutsättning för exploateringen och byggnationen av nya bostäder, nytt
särskilt boende och ny förskola. I framtaget gestaltningsprogram framgår att projektets
miljömål inbegriper hållbar energianvändning. Den nya bebyggelsen ska uppnå miljöbyggnad
silver eller motsvarande.

Om Kommunfullmäktige trots folkomröstningens massiva opinionsyttring ändå beslutar att
genomföra arbetet med en ny detaljplan Dp 410 vill vi framföra följande:
Upplåtelseformer
I Länsstyrelsens yttrande över Program för detaljplanering för Vaxholm från 2015 uttrycker
man sitt ogillande kristallklart när det gäller att Vaxholms kommun förordar bostadsrätter i
alla lägen. Dessutom påpekar man att kommuner utan eget bostadsföretag, men med egen
mark, kan – om viljan finns – vid markanvisning föreskriva att det ska byggas hyresrätter. I
dokument som Mål och riktlinjer för Bostadsförsörjning 2017 – 2020 och i Översiktsplanen
2030 framhålls att svaga grupper på bostadsmarknaden har svårt att hävda sig i Vaxholm.
Därför behövs inga fler bostadsrätter utan fler hyresrätter. Vi vill framföra att även i det
alltmer kärva läget för bostadsrätter finns det skäl för att i markanvisningsavtalet kräva
hyresrätter på Norrberget.
I det generella svaret nr 2 anger kommunen att Vaxholm behöver växa och att byggnationen
ger inkomster. ”… och samtidigt ha möjlighet att möta invånarnas behov och förväntningar
på kommunal service.” Att nya invånare ställer utökade krav finns inte med. Denna idé om
att möta underskott i kommunkassan med försäljning av kommunalägd mark, som bebyggs
med bostäder och som ökar invånarantalet, har visat sig vara en ohållbar lösning. Se bl.a.
forskningsrapport av Jonas Fjerrtorp m fl, Lund 2012.
SBF:s kommentar:
En ökad befolkning innebär ett ökat skatteunderlag som möjliggör exempelvis underhåll och
satsningar. Det kan handla om genomförande av olika renoveringar av befintliga
verksamhetslokaler, upprustningar av lekparker, möjliggöra gång‐ och cykelvägar, större
satsningar i våra kärnverksamheter mm. Fler unga ger större elevunderlag vilket medför att vi
enklare kan locka hit speciallärare för exempelvis språk, då vi har underlag och kan erbjuda
heltidstjänster. Vi kan fylla upp i klasser och få en starkare ekonomi i våra verksamheter. Och
fler invånare som förhoppningsvis handlar i våra butiker, äter på restauranger och nyttjar
andra lokala företagare. Enligt en promemoria från SKL 2014‐04‐17, dnr:14/2556. Ger tillväxt
ökade skattemedel. Naturligtvis tillkommer det kostnader, men staden bedömer att det
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genererar ett nettotillskott för Vaxholms del. Se svar om
befolkningsökningen/bebyggelsetakten. Se även svar om planprocessen.
I markanvisningstävlingen var det fri upplåtelseform. Det vinnande förslaget bestod dock av
bostadsrätter. Detaljplanen i sig kan inte styra upplåtelseform.
Hushöjder / gestaltning
Planen innehåller en rad spetsfundiga och vilseledande lösningar som tillåter husen att bli högre och
större än den höjdbegränsning som läsaren tror gäller vid första anblick. Detta är mycket olyckligt
och riskerar att urholka medborgarnas förtroende för planen.
Dp 410 tillåter att hushöjderna ska beräknas från vissa fasader och inte från medelmarknivån som
annars är brukligt. Det betyder att hustaken i kvarteren är ritade asymmetriska och att takfoten tillåts
vara högre mot gårdarna. Detta gäller också de fyra punkthusen mot norr, vars enda sida som ska
mätas från, är den mot land/söder. De kallas trevåningshus med vindsvåning. 16,2 m till nock över
marken men 4 m lägre (12,2 m) mot söder. För högt, anser vi, för att ligga inom riksintresset.
Dessutom framkom i svaren på Samråd 1 att brandkåren inte har stegar som kan rädda människor
högre än för fyra våningar. Vi anser att även detta styrker att de fyra husen mot sjösidan bör sänkas.
Citat ur granskningshandling: 8. Den nya bebyggelsens bedömda siluett, sett från Norra
Vaxholmsfjärden, upplevs inte högre än Norrbergets höjd och harmoniserar med stadens formspråk.”
”Den nya bebyggelsen kommer inte att konkurrera i höjd med Norrbergets högsta punkt och kommer
att anpassas tämligen noga till den befintliga stadsstrukturen” ”2. Mindre byggnadsvolymer på de
delar av området som ligger närmast småstadsbebyggelse.”
För kvarteret Norrbergets nordöstra hörn, som skall planeras för radhus, ger detaljplanen möjlighet
till en nockhöjd om 12,5 m.( Det är alltså fråga om 3‐våningshus fast man talar alltid om två våningar
plus tak/vindsvåning). Radhusen ligger på höjdkurvan 19‐20 m. Radhusen, genom sin höjd, kommer
även att dominera över intilliggande bebyggelse på Norrbergsgatan. Detta innebär att husen kommer
att sticka upp cirka 5 m högre än Norrbergets högsta punkt som är 27 m över havet.
Hur motiveras det att så höga hus som 12,5 m tillåts byggas intill existerande småhusbebyggelse?
Hur motiveras att hus som kan vara 5 m högre än Norrbergets höjd inte skulle upplevas som högre än
Norrbergets höjd?
Citat ur granskningshandlingen:
”Bestämmelsen f3 innebär fasader mot norr (parkmark ) får inom en sammanhängande sträcka av
maximalt 60% av fasadlängden /vara/ högre än byggnadshöjd men inte överskrida nockhöjden. Detta
innebär att Kv Inloppet får ha extra bred och extra hög fasad mot sjön. Oacceptabelt!
Bestämmelsen f4 innebär fasader mot norr och söder får inom en sammanhängande sträcka av
maximalt 60% av fasadlängden överskrida takfotshöjd. Detta innebär att Kv Utsikten får ha den
övervägande delen av fasaden mot sjön högre än 12,2, dock ej högre än 16,2 m. ”Takkupor får
uppföras. Takkupor får uppta max 50% av fasadlängden. Takkupor får ha en maxbredd på 2,8 m. Om
de är indragna från fasadliv minst 60 cm är maxbredden 3,8 m” Enligt vedertaget språkbruk
(J.T.Ahlstrand Arkitekturtermer) är takkupor alltid indragna från fasadliv, däremot fortsätter en
frontespis upp över takfoten i liv med fasaden.
I Besqabs bilder till sitt vinnande förslag har husen inget takutsprång. Det formspråket är inte något
som anknyter till Vaxholms trätradition utan känns mer som en eftergift åt dagens mode.
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SBF:s kommentar:
Höjdbestämmelserna har setts över generellt och nya och omformulerade f‐bestämmelser har
lagts in för att säkerställa gestaltningen.
Avlopp
Anslutningen till Käppala är ett projekt på lång sikt. Även om Blynäsverket, enligt Roslagsvatten, rent
formellt har kapacitet att ansluta de nya bostäderna så skall (enligt Naturvårdsverkets tabell D1
2008) ett kommunalt reningsverk utan kväverening ändå komma upp till 30 – 55 % kvävereduktion.
Blynäsverket kommer upp till en kväverening på 14,4 % . Detta innebär en stor belastning på Norra
Vaxholmsfjärden om ytterligare 250 bostäder ansluts. Vi behöver förbättra – inte försämra – vattnen
runt Vaxön.
SBF:s kommentar:
Se svar om Blynäs reningsverk.
Fjärrvärme
Enligt förslaget ska alla nya byggnader på Norrberget värmas genom Eons fjärrvärmeverk på
Kullön. Vi förväntar oss en utredning om hur detta ska gå till eller om annan uppvärmning
kommer i fråga. Värmeverket på Kullön ska dessutom värma 100 lägenheter i Skutvikshagen
och behöver redan nu kapacitetsförstärkning med olja vid kylig väderlek. Hur påverkar detta
kommunens ambitioner att minska CO2‐utsläppen?
SBF:s kommentar:
Detaljplanen kan inte styra val av uppvärmning. E.ON. håller på med både kapacitets ‐och
stabilitetshöjande åtgärder i Vaxholm just nu och känner sig därför trygga med kommande
tillväxt. Om kapaciteten inte är tillräcklig för fjärrvärme är det exploatörens uppgift att lösa det
genom andra uppvärmningssätt.
Trafik och trafiksituationen i Vaxholm och på väg 274
Planerna på 400 nya bostäder på Rindö, 60 – 90 bostäder på Storäng, ett femtiotal på Resarö
Mitt, 100 nya i Skutvikshagen samt ytterligare förtätning av befintlig bebyggelse ger en
trafiksituation som behöver utredas och konsekvensbedömas. Det går inte att blunda för att
trafiken stundtals kryper fram i 20 km i timmen mellan Engarn och Ladvik. Bussarna går
redan nu var 4 – 5 minut i rusningstrafik och är fulla.
Trafikutredningen ÅF171124 har angivit Lägergatan som tillfartsväg till Norrbergsområdet. Detta
är ett ansvarslöst förslag då Lägergatan under sommaren har byggts om och försetts med
avsmalningar med övergångställen i trottoarnivå som är både höga och branta och passerar
dessutom förbi en F‐6‐skola! Vidare anger trafikutredningen att trafiken från Norrberget skall
ledas västerut via Hamngatan/Eriksövägen. Hur detta skall styras framgår inte och får anses
osäkert då maxhastigheten på Eriksövägen är 30 km/tim.
Hur mycket tätare blir t.ex. trafiken på Eriksövägen, som är smal och slingrig och med dålig
bärighet vid bron vid Kolerakyrkogården? Denna vägsträcka kommer redan utan exploatering
av Norrberget att få en avsevärt ökad belastning från nybyggnationen vid Skutvikshagen.
I samrådsredogörelsens generella svar nr 6 står: på förmiddagen är utflödet högre och på
eftermiddagen är inflödet högre, men i medeltal är det jämnt fördelat. Detta är ju nonsens!
Det är ju när det klumpar ihop sig som det blir irritationer, förseningar och farliga
trafiksituationer! Denna slutsats till hur man löser ett trafikproblem är minst sagt korkad.
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Om man förstärker och jämnar ut cykelvägen mellan centrum och Eriksövägens hållplatser på väg
274 (bredare och med cykelställ under tak) kan man kanske få fler att cykla till bussen från både
Skutvikshagen och Norrberget.
Om fler människor ska bosätta sig i Vaxholm måste antingen fler arbetsplatser skapas här (så
att färre måste arbetspendla) eller trafiksituationen lösas på annat sätt. Sannolikheten att
båttrafiken skulle kunna ta en större del av kollektivresenärerna är inte stor. Om alla nya
Rindöbor ska ta vägfärjan och passera Vaxholm blir belastningen på väg 274 så stor att
boende som försöker ta sig dit från Eriksövägen och från Resarövägen aldrig kommer ut. Fler
färjor ger en jämn ström av bilar utan pauser. Fler bussar kommer att nosa varandra i
bakluckan i mycket långsam fart.
SBF:s kommentar:
Trafikutredningen har reviderats. Se svar om trafiken.
Dagvatten
Ungefär hälften av nuvarande markanvändning är hårdgjord medan resten utgörs av
parkområde och naturmark. Många nya hus och fler hårdgjorda ytor än det som redan nu är
berg ökar behovet av anläggningar för att fördröja dagvattenavrinningen till Norra
Vaxholmsfjärden. Fler bilar och parkeringsplatser ökar smutsen på marken som rinner ner i
vattnet när det regnar. Det finns avancerade förslag i planen på hur detta ska lösas, men
innebär tillsammans med underjordiska garage, antagligen en hel del sprängning av berg.
Anläggningar som kräver kontinuerligt underhåll riskerar alltid att utsättas för besparingar.
Sammantaget är detta knappast förbättring av vår ekologiska status.
SBF:s kommentar:
Dagvattenutredningen har reviderats och högre krav på fördröjning och rening har lagts in. I
det nya förslaget ska förslaget fördröja 20 mm regn vilket är en förbättring mot nuläget.
Dagvattenutredningen förespråkar i första hand öppna och gröna dagvattensystem som
växtbäddar och liknande på gårdar. Dagvattenhanteringen säkerställs med planbestämmelser
och med köp‐ och genomförandeavtal.
Att spara miljön
I planen står att husen ska ha träfasader. Det är positivt och vaxholmskt. Om man ska bygga nytt och
tänka på miljön borde även stommen utgöras av förnyelsebart material: t ex. trä och isoleringen av t
ex kork, ull eller lin. (Otvättad ull motstår angrepp av mal.)
SBF:s kommentar:
I framtaget gestaltningsprogram framgår att projektets miljömål inbegriper hållbar
energianvändning. Den nya bebyggelsen ska uppnå miljöbyggnad silver eller motsvarande.
Däremot styrs inte isoleringsmaterialet i detalj i detaljplanen.
Träd och grönska
Två av alla befintliga träd har markerats med n1 respektive n2, som betyder ”träd inte får
fällas utan marklov”. Det står i planens genomförandebeskrivning att träd med diameter
större än 50 cm ska ha marklov för att få fällas. Vanligtvis använder man omkretsen 1 m över
mark och inte diametern. Ett rejält träd med 1 m i omkrets 1 m över mark har en diameter på ca 30
cm. Vi kräver att detta mått ska gälla som minimum för krav på marklov för att fällas. Befintliga träd
är inmätta och syns på planen men bara två träd är skyddade, resten ligger under huskroppar.
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Ett riktigt speciellt litet naturområde är den trädbevuxna berghäll som finns utanför
Norrbergsskolans matsal. Den borde skyddas. Även den trädridå med lönnar och ekar, som
finns mot Hamngatan borde skyddas. Om dessutom trafikutredningen påpekar att (parkerade
bilar och) planterade träd utgör hinder för sopbilar och utryckningsfordon riskerar antalet träd
reduceras om inte planen glesas ut.
I kulturmiljöutredningen för Norrbergsskolan 2016 02 09 utförd av Wilund arkitekter & antikvarier
står:
"Den nya bebyggelsen på Norrberget bör ha en småstadskaraktär med relativt låga och
nedbrutna volymer som förhåller sig till kvarteret Skutviken och bebyggelsen vid Lägret
längs Hamngatan och Lägergatan. Omgivande miljöers skala och bebyggelsemönster kan
utgöra inspirationskälla för den nya bebyggelsens struktur både avseende skala, täthet,
gatumönster och förhållandet byggnad/tomt eller byggnad/gata, terräng och topografi och
material."
Vänsterpartiet anser att detaljplanen behöver tydligare fokus på miljöförbättrande åtgärder på alla
plan, och som följd av detta en minskad exploateringsgrad. Beräkningar av grönytefaktorn bör
presenteras.
SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen är väl utformad och har stor variation vad gäller färgsättning,
fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och höjd är
anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt efterlikning av
befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Höjderna i förslagets har
generellt setts över och närmast villabebyggelsen vid korsningen Roddaregatan‐Hamngatan
har huset sänkts en våning. Siktlinjen från Storstugan mot vattnet har säkrats upp i
detaljplanen.
I det nya granskningsförslaget har fler träd placerats i gaturummet, se illustrationsplan.
Bestämmelsen om de två skyddade träden har ändrats till: Marklov krävs för fällning av
skyddade träd med en omkrets på 1 meter på en höjd av cirka 1 meter över mark. Se
bestämmelse n1 och n2. Gestaltningsprogrammet anger att befintlig naturmiljö ska behållas så
långt som möjligt. Den berghäll som bevaras ligger i planområdets sydvästra del inom
användningen PARK.
Grönytefaktorn utgör en bilaga till köp‐ och genomförandeavtalet.
Detaljerade beräkningar av grönytefaktorn genomförs först i projekteringen och presenteras
inte i planbeskrivningen. Vaxholms stads grönytefaktor‐modell är baserad på Täby kommuns
modell för Täby park med enstaka tillägg. Täby parks modell är anpassad till gröna ytor ovan
bjälklag vilket lämpar sig bra för de innergårdar som ska byggas ovanför garagen i Norrberget.
Skyddsrum
Under Norrbergsskolan finns nu skyddsrum för över 400 personer. I planen står att skyddsrummen
ska rivas.
Enligt plan‐ och bygglagen ska motivering till att ett rivningsbeslut framförs i en detaljplan motiveras.
Motivering saknas i dp 410 om varför skyddsrummen ska rivas.
Skyddsrummen ska ersättas i enlighet med MSBs beslut. Det är i nuläget oklart om de nya
skyddsrummen ska vara färdiga innan de gamla rivs. Detta kan bli dyrbart, svårgenomförbart på den
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lilla areal som står till förfogande och tidsödande. Vi förordar att man behåller skyddsrummen som
finns, minskar behovet av underjordiska garage genom utglesning av planen och därmed färre
invånare.
SBF:s kommentar:
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB )
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt
antal skyddsrumsplatser.
Buller
Bullerutredningen behandlar trafikbuller och byggbuller. Det är anmärkningsvärt att
detaljplanen inte begränsar vilken typ av företag som kan flytta in och bedrivas i
bottenvåningarna.
SBF:s kommentar:
För att inte motverka en effektiv konkurrens är huvudregeln att handel inte får begränsas
genom regleringar i detaljplan. Om någon verksamhet skulle anses störande i området regleras
detta med annan lagstiftning.
Till skillnad från nuvarande placering av lekytor utomhus för förskolorna blir det en mindre
utomhusyta för ännu fler förskolebarn och nu placerad enbart söder om själva
skolbyggnaden. Det kommer att koncentrera ljudet från lekande barn och kan ge störningar
för dem som bor i äldreboendet Lägerbacken. Det är verkligen inte barnperspektivet som
varit vägledande i denna plan.
SBF:s kommentar:
Boverkets rekommendationer är 40 m2 per barn. I den nya förskolan på Norrberget uppnås
inte dessa rekommendationer. Det är svårt att få till såna ytor i tätbebyggda områden.
Förskolan angränsar dock mot park vilket kan kompensera något för att riktlinjerna inte
uppnås.
I tätorter får man generellt räkna med visst ljud från olika verksamheter etc. Om ljudnivån från
förskolan överstiger gällande riktvärden får det lösas med bullerdämpande åtgärder. Ej
hårdgjord mark och vegetation är en viktig faktor för att dämpa ljudet. På nämnd plats finns
redan en förskola idag. Arbetsmiljön inom förskolan styrs även av pedagogerna genom att dela
upp barnen i olika grupper exempelvis. Se även svar om förskolorna på Norrberget.
Sammanfattning
Vänsterpartiet anser att folkomröstningens resultat ska gälla, dvs. att Norrberget används för
allmänna ändamål och att därmed detaljplan 410 dras tillbaka och allt arbete med den upphör.
Om planen ändå ska genomföras yrkar vi på följande förändringar:
• Motiven till förändringen av områdets syfte tydliggörs med avseende på Vaxholms olika
Hållbarhetsmål.
SBF:s kommentar:
Ett av syftena i planen är att åstadkomma en bättre dagvattenhantering än nuläget.
• Orsakerna anges varför fungerande byggnader och skyddsrum måste rivas.
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SBF:s kommentar:
Norrbergsskolan har i den kulturhistoriska konsekvensanalysen som Vaxholms stad tagit fram
främst haft lokala värden och därför blir bedömningen att skolan kan rivas för att skapa nya
värden i området. Exploatering och byggande av ca 250 bostäder samt särskilt boende anses
väga tyngre än Norrbergsskolans kulturhistoriska värde.
Norrbergsskolan byggdes 1953 och skolan svarar idag inte upp mot de moderna kraven på en
skolmiljö, anpassad till dagens pedagogik och energinormer. Idag ställs andra krav på
lärmiljöerna i skolan, bland annat att kunna variera gruppernas storlek och forma miljöer för
olika typer av arbete, något som det saknas möjligheter till i Norrbergsskolan. I den nya
Kronängsskolan skapas en öppen miljö med stora och små rum samt öppna ytor i anslutning till
varandra. De glasade väggytorna dem emellan ger insyn och genomsyn. Fördelarna med
Kronängsskolan och dess placering är att det skapas en modern skolmiljö med en samlad plats
för skola, idrott och kultur. Norrbergsskolans planlösning saknar den öppenhet som ur såväl
pedagogiskt som ur säkerhetsmässigt perspektiv förväntas för modern undervisning. Det andra
skälet till att skolan ska rivas är på grund av skicket på de tekniska installationer som finns i
Norrbergsskolan. Sammantaget bedömer staden det inte långsiktigt hållbart att behålla
Norrbergsskolan.
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB )
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt
antal skyddsrumsplatser.
• Kulturmiljöutredningen måste få ligga till grund för utformningen av Norrberget med
glesare bebyggelse, att fasadhöjden på tillåtna byggnader minskas till 8 ‐10 m och att
exploateringsgraden sänks från 250 lägenheter till ca 100 lägenheter.
SBF:s kommentar:
Se tidigare svar.
• En utredning klargör om fjärrvärmeverket klarar 300 – 400 nya bostäder utan att ta till
olja.
SBF:s kommentar:
E.ON. håller på med både kapacitets ‐och stabilitetshöjande åtgärder i Vaxholm just nu och
känner sig därför trygga med kommande tillväxt. Om fjärrvärmeverket inte har kapacitet
kommer alternativa hållbara uppvärmningsmetoder att användas.
• Barnperspektivet ska få råda och ge förskolebarnen mycket mer utrymme utomhus.
SBF:s kommentar:
Se tidigare svar.
• Konsekvenserna klargörs av den ökning av trafiken som uppstår när det byggs 300 ‐
400 nya bostäder på Vaxön och 400 ‐ 600 nya på Rindö och Resarö.
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SBF:s kommentar:
Se svar om trafiken och reviderad trafikutredning.
• Att man avvaktar med genomförandet av dp 410 tills en pålitlig tidplan tas fram, vilken visar
hur/om/när förbindelsen med Käppala reningsverk blir klar att användas till den nya
bebyggelsen på Norrberget.
SBF:s kommentar:
Se svar om Blynäs reningsverk.

17. Norrberget 22
I detaljplanen påtalas på flera ställen betydelsen av den demokratiska processen och hur
medborgarnas synpunkter ska tas tillvara. Utgångspunkten för den fortsatta planeringen måste
därför vara, menar vi, att stor hänsyn tas till Folkomröstningens resultat. Om inte hänsyn tas till
Folkomröstningens resultat, som hur den än tolkas, måste ses som en stor tveksamhet mot
Norrbergets exploatering, är det bättre att kommunledningen är tydlig med att man inte tänker ta
hänsyn till folkets önskemål, utan att man anser att man själv bättre kan bedöma vad som är bäst för
kommunen. Att påstå sig ta hänsyn till den demokratiska processen, utan att göra det på djupet,
skulle bara skada demokratin på lång sikt.
SBF:s kommentar:
Se svar om planprocessen.
Mer specifikt vill vi lyfta fram följande aspekter:
1) Behov av skyddsrum: Viktigt att denna fråga är löst innan rivningen av Norrberget påbörjas. Att
låta befolkningen stå utan skyddsrum, om än för en begränsad tid, känns inte förtroendeingivande.
SBF:s kommentar:
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB )
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt
antal skyddsrumsplatser.
2) Vid presentationen av de fem alternativen för exploateringen av Norrberget, fick man lätt
intrycket att flera av alternativen, inklusive det vinnande, försökte kringgå förutsättningen om
”småskalighet”, genom att beskriva hus som ”3‐våningshus”, men istället ha dubbla vindsvåningar...
Småskalighet i dess rätta bemärkelse är nog en förutsättning för att skapa en atmosfär som kan bestå
över tid i Vaxholm, annars riskerar nybyggnationen att inte bli långlivad. Hellre färre antal lägenheter
som kan bidra till Vaxholms småskalighet, än att försöka pressa in 250‐300 lägenheter och därmed
förlora småskaligheten.
SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen är väl utformad och har stor variation vad gäller färgsättning,
fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och höjd är
anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt efterlikning av
befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.
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3) Viktigt med grönområden, och om möjligt försöka bygga någon slags strandpromenad som
fortsättning på den brygga som börjar strax bakom hembygdsgården.
SBF:s kommentar:
Exploateringen medför att grönområden kommer att tas i anspråk men samtidigt kommer nya
att skapas, främst på kvartersgårdarna. Strandpromenaden kommer att anläggas mellan
Roddaregatan och Norrbergsgatan. Eventuell anslutning ner till Norra hamnen ses över men
ligger utanför planområdet.
4) Naturskyddsföreningens kommentarer känns relevanta. Viktigt att dessa blir tydligt utredda, och
inte bortviftade med en generell formulering om att ifall exploateringen inte blir av så går Vaxholm
miste om miljömässiga förbättringar. Detta känns inte förtroendeingivande utan kan uppfattas som
att kommunstyrelsen försöker dölja något.
SBF:s kommentar:
Se svar på yttrande 10 Naturskyddsföreningen.
5) Beskrivningen av hur bilvägar från och till Norrberget samt utbyggnad av parkeringsplatser är
planerad behöver bli mera tydlig och konkret.
SBF:s kommentar:
Trafikutredningen har reviderats och förtydligats med parkeringsplatser, körspår, gatubredd,
och in och utfarter i området. Parkeringen i området är tänkt att lösas i garage och på längs
kvartersvägarna i området. Den för Vaxholms stad beslutade parkeringsnormen om 9 p‐platser
på 1000 BTA ska klaras. Den allmänna gatan upp i området och till förskolan planeras för 19
parkeringsplatser. Vissa av dessa blir tidsreglerade och samnyttjade.
6) Viktigt att ha en tydlig plan hur tillräckligt med förskoleplatser och platser i skolan ska säkerställas,
både under ombyggnationstiden och på lång sikt, utan att man ska behöva använda sig av/förlänga
paviljongslösningar.
SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.
7) Det vore värdefullt med en beskrivning av hur lägenheter ska fördelas: Hur många hyresrätter resp
hur många bostadsrätter? Viktigt med en uppskattning av prisbilden. Jag tror att många Vaxholmsbor
hellre betalar mer en något högre skatt mot att det finns prisvärda lägenheter för våra ungdomar.
Men, som sagt, framförallt viktigt att kommunstyrelsen är tydlig med om, och hur, man tänker
respektera den demokratiska processen. Om man inte anser att det finns utrymme för detta på
grund av ekonomiska förutsättningar eller annat, så är mycket viktigt att man är tydlig och uppriktig
med detta!
SBF:s kommentar:
Det finns inte stöd i plan‐ och bygglagen att styra upplåtelseform i en detaljplan. I
markanvisningstävlingen innehöll det vinnande förslaget bostadsrätter.
Se även svar om planprocessen.
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18. Fiskläget 10
Efter att ha tagit del av den uppdaterade planen för Norrbergsområdet, som är föremål för samråd
nu och fram till i början av januari 2018, vill jag här ånyo ge del av min uppfattning. Jag har
fortfarande inga erinringar mot själva planförslaget och tycker dessutom att förtätning och byggande
i anslutning till befintlig bebyggelse är rätt väg. Planen är bra och förändringen med att inrymma
äldreboende är positiv. Dock anser jag att det är helt fel att sikta på att Vaxholm ska ha 16000
invånare år 2030, dvs 5000 tillkommande invånare. Om Vaxholm ska ha en tillväxt som genomsnittet
i Stockholmsområdet så blir vi ca 14000 invånare år 2030, dvs ca 2% tillväxt. Jag är övertygad om att
tillväxttakten har avgörande betydelse för kommunens karaktär och ekonomi. Det är obegåvat att
ange ett tillväxtmål på 16000 i den plan för samråd som nu går ut, särskilt som man redan lyckats
reta upp rätt många Vaxholmare.
Under dom över 40 år som jag tagit del i Vaxholms politik, har det funnits någon form av konsensus
om att Vaxholm ska utvecklas i en lugn och jämn takt och med ambition att bibehålla den blandade
struktur och karaktär som kännetecknar kommunen. Det har naturligtvis funnits olika meningar i
samband med olika projekt, som Fredriksberg, Kullö, Sundelinska tomten och Lägerbacken, men även
i många småprojekt. Under en period uppfattar jag dessutom att vänstern var mer pådrivande för
nyexploatering t.ex utmed vägen in mot Stockholm, medan den borgerliga sidan tidigare ofta varit
bromsande, men diskussionerna har oftast landat i någon form av samsyn ändå. Jag förstår inte
riktigt hur nu aktuella expansionsmål uppkommit och menar att det saknas stöd för ambitioner att
expandera Vaxholms kommun med 50% under åren till 2030.
Jag har under många år framhållit att Vaxholm naturligtvis måste vara med och ta ansvar för
Storstockholmsområdets tillväxt, men utan att varken äventyra Vaxholms karaktär eller
kommunalekonomi. Jag har länge efterlyst bättre kommunalekonomiska analyser vad gäller
kommunens tillväxt och nödvändig utveckling av infrastruktur. I samband med översiktsplanen,
framhöll jag att de kommunalekonomiska analyserna måste förbättras. Avloppsfrågan har dessutom
successivt blivit mer akut att klarlägga, både lokalt och totalt, uppfattar jag. Reningsverksfrågan är väl
långt ifrån löst, och hur ser den ekonomiska kalkylen ut.
Nu i samband med Norrbergsprojektet har jag både i eget yttrande om planen och i kontakter med
politiska förtroendemän framfört att tillväxtmålet måste belysas med faktaunderlag och sannolikt
omprövas. Även i yttrande över det virrigt formulerade bostadsbyggnadsprogrammet, som inte är
antaget, har jag framfört detta.
Jag har känt att det funnits en viss förståelse för att sänka tillväxtprognosen/målet, med ändå läser
jag nu i den nya Norrbergsplanen om 16000 invånare 2030! Samtidigt pågår byggnationen på Rindö
för fullt utan att trafikfrågorna på något sätt kommit närmare en lösning. Och hur är det med va‐
frågan. Genomfartstrafiken ökar dessutom hela tiden. Och någon kommunalekonomisk analys har
jag inte sett.
I ingressen till Norrbergsplanen finns följande text, utan någon som helst faktaunderbyggnad:
Varför behöver Vaxholm växa?
Vaxholm växer och under de närmaste åren kommer det att pågå byggprojekt på Vaxön, Rindö,
Resarö och Kullön. År 2030 beräknas vi vara cirka 16 000 invånare i kommunen – en positiv och
nödvändig utveckling för att Vaxholm ska fortsätta vara en levande och attraktiv stad och samtidigt
ha möjlighet att möta invånarnas behov och förväntningar på kommunal service.
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Mitt förra yttrande över den provisoriska planen för Norrberget avfärdades, som att yttrandet
egentligen inte har med själva planen att göra, vilket jag vet och delvis håller med om. Dock menar
jag att fastställandet av en plan medför en rätt att bygga, och det är just byggtakten jag opponerar
mot. Dessutom innebär en planläggning ekonomiska konsekvenser, vilka seriöst skall beskrivas. Jag
menar att Vaxholm ska vara med och ta ansvar för Storstockholms utveckling, men inte riskera
varken vår karaktär eller ekonomi genom att växa mer än med 2%, vilket innebär totalt max 220
invånare eller ca 70 lägenheter per år. Det kanske kräver senareläggning av Norrberget och/eller
broms av andra projekt t.ex på Rindö. Tillväxten ska beräknas på hela kommunen och inkludera även
enskilda villor, på Vaxön, Kullö, Resarö, Rindö, Skarpö, Tynningö, Ramsö, Karlsudd och andra öar
utan bilförbindelse. Tillväxt bör i huvudsak ske inom och i anslutning till redan bebyggda områden.
Man bör dessutom beakta vad som kan och bör hända med Tynningö. Vi bör alltså se till att det
kommer fram en bättre ekonomisk analys runt tillväxtfrågan innan planer sätts i genomförande.
Alltså önskar jag att utbyggnadstakten för Norrberget belyses mer och i relation till kommunens
totala tillväxt. Dessutom vill jag se en tydligare analys av planens inverkan på kommunens
ekonomi och infrastruktur.
SBF:s kommentar:
Se svar om den planprocessen.
Se svar om befolkningsökningen
Se reviderad trafikutredning.

19. Norrberget 24
Plats som lämpar sig för bostäder
Antal bostäder och maxhöjd kan förstöra Norrbergets unika miljövärde Stadsbilden förändras för
delar av Vaxön genom att ett skolområde med utevistelse ersätts med tät bebyggelse och högre hus,
det innebär att grönområden ersätts av hårdgjord yta, vilket medför minskad infiltration och
dagvattnet, som med sina föroreningar hamnar i den redan förorenade Norra Vaxholmsfjärden. Ökad
trafik medför höjda halter av växthusgaser och högre bullernivå.
SBF:s kommentar:
Dagvattenutredningen har uppdaterats och kravet på fördröjning förändrats till att dagvatten
från hårdgjorda ytor ska fördröjas och renas i hållbara dagvattensystem. Systemen ska
dimensioneras med volym på 20 mm. Nya planbestämmelser har införts bl.a. andel hårdgjord
yta som tillåts, andel mark som ska vara tillgänglig för infiltration samt krav på minsta volym
för magasinering. Planbeskrivningen har även uppdaterats med en noggrannare beskrivning av
hur dagvattnet ska hanteras för att flöden och föroreningsmängder ska minska efter
exploateringen.
Varför behöver Vaxholm Växa
Eriksövägens trafikbelastning med Skutskärshagen och planerad bebyggelse på Norrberget kommer
att bilda en trafikpropp vid anslutningen till väg 274. Bilköerna från färjan efter utbyggnaden av
Rindö och öarnas förtätning kommer att kräva ett genomtänkt förslag, med tanke på allt tätare
Färjetrafik. Förslag om allmän parkering förvärrar trafiksituationen ytterligare.
För att kommunens innevånare och de viktiga turisterna skall trivas och uppleva den lilla genuina
skärgårdsstaden, måste bebyggelse och trafik anpassas till verkligheten.
Bebyggelsen kommer att dominera Norrberget från land‐ och sjösida
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Vaxholm har under de senaste decennierna varit bland de främsta i landet i befolkningstillväxt,
vilket resulterat i provisoriska skolor och förskolor samt att sjuka äldre fått placeras i andra
kommuner.
SBF:s kommentar:
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte påtagligt skadar förståelsen och upplevelsen av de
försvarshistoriska landmärkena och inte heller upplevelsen av den äldre stadskärnan i öster,
varken från vattnet eller inom denna del av staden.
Förenlighet med miljöbalken
Riksintresset kan inte förbigås vid ändring från skola till bostäder, bland annat Norra
Vaxholmsfjärdens otillfredsställande ekologiska status.
Utsiktsmässigt från land‐och sjösidan har bebyggelsen stor miljöpåverkan.
Norrberget behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse, som inte , enligt kommunen,
kan tillgodoses utanför området. På Vaxön finns ett antal obebyggda tomter i ett register som
uppskattar lämpligt antal lägenheter på respektive mark.
SBF:s kommentar:
För att förbättra Vaxholmsfjärdens ekologiska status jämfört med nuläget har
dagvattenutredningen reviderats med högre krav på fördröjning och rening. Se även reviderad
dagvattenutredningen eller stycket om dagvatten i planbeskrivningen.
Konsekvenser för landskapet
Den nya bebyggelsen kommer att störa Norrbergets dominans i stadsbilden.
SBF:s kommentar:
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte påtagligt skadar förståelsen och upplevelsen av de
försvarshistoriska landmärkena och inte heller upplevelsen av den äldre stadskärnan i öster,
varken från vattnet eller inom denna del av staden.
Gator och trafik
Biltrafiken från bostäderna på Norrberget måste passera flera skol‐ och idrottsanläggningar för att
nå väg 274 vilket är stor risk för olyckor.
Fastigheten Lägerhöjden 2 STORSTUGAN skall inte ha gemensam lokalgata med bostäderna
till Hamngatan. Storstugan besöks av barn på cykel, moped och gående och bostädernas biltrafik
sammanfaller med besöken på Storstugan.
Norrbergsgatans reservgenomfart genom bostadsområdets lokalgata skall förses med bom och lås
som är tillgängligt för boende på Torggatan och Norrbergsgatan i nödsituation eller blockering av
gata, samt för Räddningstjänst och sophämtning.
SBF:s kommentar:
Biltrafiken till förskolan planeras ske via infarten från Hamngatan. Gående och cyklar har
förutom denna infart fler vägar upp till Storstugan att välja mellan.
Synpunkten om bom vid Norrbergsgatan beaktas. Sopbilen ska få möjlighet att köra ner på
Norrbergsgatan men inte persontrafik. För att hindra genomfart har staden för avsikt att sätta
upp en bom som hindrar obehörig genomfartstrafik.
Planprocessen och förfarande
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Med hänsyn till strandskydd, riksintressen och betydande intresse från kommuninnevånarna för
Norrbergsskolan, handläggs planen av kommunen utan hänsyn till resultat i folkomröstningen.
Kommunens kommentar är att förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en lämplig
Avvägning mellan olika intressen, vilket är en ensidig bedömning.
SBF:s kommentar:
Se svar om planprocessen.
Skyddsrum
Rivning av befintliga skyddsrum får ej ske innan ersättningsskyddsrum byggts.
SBF:s kommentar:
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB )
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt
antal skyddsrumsplatser.
Teknisk försörjning
Anslutning till Käppala reningsverk utlovades av allianspartierna inför valet 2014 till år 2018.
Ett slutgiltigt beslut är inte taget ännu, inte ens hur ledningen skall dras är avgjort och det blir
mycket dyrt. Enligt Käppalaförbundet kan vi räkna med anslutning tidigast 2023.
Vi är tills vidare beroende av Blynäsverket, ett omodernt och dåligt placerat reningsverk som
släpper ut ofullständigt renat avloppsvatten, reningsgraden för kväve är 14%, 86 % direkt ut i Norra
Vaxholmsfjärden.
Med tanke på andra stora bostadsutsläpp kan vi få försämrad vattenkvalitet kring Vaxholm och
ökade luktproblem för boende i Blynäsområdet fram till anslutning till Käppala.
SBF:s kommentar:
Se svar om Blynäs reningsverk.
Värme och infrastruktur
Med tanke på fjärrvärmeverkets kapacitet bör värme produceras av sol‐ eller bergvärme på
Norrberget när så goda förutsättningar för detta finns.
SBF:s kommentar:
Detaljplanen kan inte styra val av uppvärmning. E.ON. håller på med både kapacitets ‐och
stabilitetshöjande åtgärder i Vaxholm just nu och känner sig därför trygga med kommande
tillväxt. Om kapaciteten inte är tillräcklig för fjärrvärme är det exploatörens uppgift att lösa det
genom andra uppvärmningssätt.

20. Skarpö 1:405
Jag noterade till min förskräckelse att väldigt få av de kloka synpunkter som lämnats i aktuellt samråd
kring Norrberget, har besvarats (eller beaktats) annat än i allmänna ordalag.
Har förståelse för att vi behöver blicka framåt och varsamt expandera Vaxholm, men snälla, låt ej
denna iver få ta orimliga proportioner, på denna unika plats.
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Med befintligt förslag till detaljplan, kommer Vaxholms unika siluett från sjösidan att raseras, ett
klart brott mot riksintresset och oansvarigt jämtemot framtida generationer.
Norrberget är i blickfånget för majoriteten av skärgårdens sjöfart in mot Stockholm. Vi kan ej tillåta
så dominerande bebyggelse på denna känsliga mark. De nya höghusen på Skutvikshagen har gjort
skada nog.
Vänligen ta hänsyn till den kraftiga opposition som finns kring existerande plan och revidera förslaget
till att begränsa ny bebyggelse till 2‐våningshus i skärgårdstil, uteslutande byggda i trä. Detta skulle
vara vägen framåt som förenar Vaxholm istället för att slita sönder kommunen och dess invånare. Vi
vill alla Vaxholms bästa och jag önskar vi kan hitta en väg framåt genom ett nedskalat projekt.
Jag yrkar därmed på att existerande förlag till detaljplan revideras enligt ovan.
SBF:s kommentar:
Se svar om planprocessen.
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte påtagligt skadar förståelsen och upplevelsen av de
försvarshistoriska landmärkena och inte heller upplevelsen av den äldre stadskärnan i öster,
varken från vattnet eller inom denna del av staden.
Efter granskning nr. 1 har höjderna i förslaget generellt setts över och närmast befintlig
villabebyggelse har ett av husen sänkts en våning. Planerad bebyggelse detaljplanen ska ha
träfasader.

21. Släggan 4
Förutsättningarna för detaljplanen har förändrats så mycket att vidare arbete med den borde avslutas
och en helt ny tas fram. Detta svider naturligtvis eftersom mycket arbete har lagts på den.
Det är förståeligt att tanken på att bekosta en ny skola genom försäljningen av marken som den
gamla står på är mycket attraktiv.
Tyvärr så medför den hårda exploatering av marken som man då vill tillåta att följderna för Vaxholm
som samhälle inte accepteras av stora delar av medborgarna.
Engagemanget och resultatet från folkomröstningen visar det. Folkomröstningen som naturligtvis alla
i kommunen fick rösta i berörde egentligen i huvudsak de som bor och verkar på Vaxön.
Samtal med flera Resaröbor visade att de inte visste vad det handlade om, och att de sällan besöker
Vaxholms centrala delar.
Frågan i omröstningen kom också att bli om skolbyggnadens framtid, inte platsens framtid. Detta var
politikernas beslut.
Ge frågan en ny behandling, med eller utan Norrbergsskolan.
Titta på och lös de problem som inte har en tillfredsställande lösning, såsom trafikflöden och
parkeringar.
Problem som man kan förutse men inte tar hänsyn till försvinner inte av sig själva utan de får man
sedan leva med.
Framtiden för förskolorna måste också få en bra lösning.
Minska antalet boende till en nivå som fungerar bra både för de som ska bo där och omgivningarna.
Det är inget stort område som ska bebyggas så de nuvarande planerna medför en mycket tät
stadsbildning.
Det ska stå där i hundra år så det är viktigt att det blir bra. Som man säjer, gör om, gör rätt.
Låt inte politisk prestige stå i vägen för att göra det rätta.
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SBF:s kommentar:
Se svar om planprocessen.
Trafikutredningen har reviderats se även svar om trafiken.
Den politiskt framtagna parkeringsnormen ska följas i området och 19 allmänna platser skapas.
Vissa av dessa blir samnyttjade och tidsreglerade.

22. Norrberget 19, Kasinot 3, Kasinot 9, Skepparen 19, Tallen 4
1. Allmänna synpunkter
Vi vänder oss emot kommunens intentioner med den storskaliga exploateringen av
Norrberget.
För övrigt anser vi att det är ett stort slöseri med kommunens resurser att riva
Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjdens förskola för att sedan bygga en ny förskola
inom samma område. Den folkomröstning som genomfördes 10 september 2017 visar att invånarna i
kommunen har sagt NEJ till den storskaliga exploatering som förslaget till detaljplan möjliggör.
Vi yrkar på att detta förslag till detaljplan förkastas.

2 . Plan‐ och genomförandebeskrivning
Översiktsplan
sid (8)
”I det detaljplaneprogram som tas fram för Vaxön (Program för Vaxön – samrådshandling)
så anges området som ett av åtta utvecklingsområden på Vaxön med syftet att skapa
bostäder/handel/kontor och förskola.”
”Program för detaljplanering för Vaxön” är på programstadiet och har alltså inte vunnit laga kraft. Att
referera till ett dokument under arbete kan inte anses vara förenligt med god dokumentsed.
Någon samrådsredogörelse från ”Program för detaljplanering för Vaxön” har inte presenterats.
Från Boverket:
”Om kommunen inleder ett planarbete med program kan det nog vara så att det är lämpligt att
redovisa utfallet av programmet i planprocessen.”
För att få en sammanhållen planprocess för Vaxön, inte bara olika detaljplaneförslag för skilda
områden bör ”Program för detaljplanering för Vaxön” slutföras.
Vi kräver att ”Program för detaljplanering för Vaxön” slutförs och planarbete för Norrberget stoppas
tills det finns en samrådsredogörelse från ”Program för detaljplanering för Vaxön” Detaljplan,
fastighetsplan, förordnanden och måldokument
sid (9)
”I den bevarandeplan för Vaxholm som antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 1979 omnämns
inte planområdet direkt. Däremot behandlas de intilliggande kvarteren Vildmannen, Terra Nova och
Kasinot som skyddsvärda.”
I bevarandeplanen skrivs under kvarteret Kasinot:
”Ingen utökning av kvarteret är önskvärd med hänsyn till skolan, Storstugan och Norrbergsparkens
allmänna betydelse.”
Det vill säga att Norrberget inte skall bebyggas med hänsyn till områdets stora betydelse som
parkområde. Norrbergsskolan finns nu med på GULA LISTAN som skyddsvärd.
Kulturmiljö
sid(12)
”Åtgärder för att anpassa den planerade bebyggelsen till riksintresset för kulturmiljön:
1. De låga fasadhöjderna.”
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Byggnaderna är upp till 16,5 m höga vilket inte kan betraktas som småskaligt.
”2. Mindre byggnadsvolymer på de delar av området som ligger närmast småstadsbebyggelse.
…
8. Den nya bebyggelsens bedömda siluett, sett från Norra Vaxholmsfjärden, upplevs inte högre än
Norrbergets höjd och harmoniserar med stadens formspråk.”
Kvarteret Norrberget i nordöstra hörnet som skall planeras för radhus ger detaljplanen möjlighet till
en nockhöjd om 12,5 m.( Det är alltså fråga om 3‐våningshus fast man talar alltid om två våningar
plus tak/vindsvåning). Radhus ligger på höjdkurvan 19‐20 m.
Radhusen, genom sin höjd, kommer även att dominera över intilliggande bebyggelse på
Norrbergsgatan. Detta innebär att husen kommer att sticka upp cirka 5 m högre än Norrbergets
högsta punkt som är 27 m över havet.
Hur motiveras det att så höga hus som 12,5 m tillåts byggas intill existerande småhusbebyggelse?
Hur motiveras att hus som kan vara 5 m högre än Norrbergets höjd inte skulle upplevas som högre än
Norrbergets höjd?
Storstugan kommer få en fond av hus bakom sig. De förslagna byggnaderna höjd kommer att ligga i
nivå med Storstugans högst taknivå. Här bör noteras att stor del av Storstugan har en väsentligt
mycket lägre nockhöjd än de 16,5 m som bakomliggande hus kommer att få. Storstugan kommer
genom förslaget att få bebyggelse närmare inpå sig än tidigare och kommer att mista sitt solitära
läge. Storstugan kommer att genom förslaget att ingå i en stadsstruktur. Här uppstår en betydande
skada av den historiska kulturmiljön och riksintressets värden.
SBF:s kommentar i samrådsredogörelsen:
”Husen närmast Storstugan har en nockhöjd som understiger Storstugans och sett från lägret som
ligger lägre så kommer Storstugan nock fortfarande att finnas i fonden.”
Detta är inte fullt sanningsenligt då, som påtalats tidigare, är en väsentlig del av Storstugan har en
väsentligt lägre höjd, ca 5 m, än vad som kommer att tillåtas enligt planen.
Vi yrkar på att tillåten nockhöjd på byggnaderna intill Storstugan skall minskas så att Storstugan som
solitär kvarstår.
sid(13)
”Den nya bebyggelsen kommer inte att konkurrera i höjd med Norrbergets högsta punkt och kommer
att anpassas tämligen noga till den befintliga stadsstrukturen…”
På vilket sätt kommer husen som kan vara 5 m högre än Norrbergets högsta punkt inte konkurrera
med Norrbergets högsta punkt. Se ovan.
Från Antikvarisk granskning och konsekvensbeskrivning:
”Ur antikvarisk synpunkt noteras att det går att minska de negativa konsekvenserna för
kulturmiljöerna och riksintresset genom att i detaljplan styra bebyggelsens gestaltning.
Framförallt för att erhålla en hög kvalitet på bebyggelsen, både i helhet och i detalj samt material
men också för att undvika vissa arkitektoniska uttryck som kan uppfattas som främmande,
exempelvis asymmetriska tak och överstora takkupor.”
Det går inte från gestaltningsprogrammet härleda att kommunen har beaktat den antikvariska
synpunkten.
Motivera varför den antikvariska synpunkten om asymmetriska tak och överstora takkupor inte har
beaktats?
Att bebyggelsen får negativa konsekvenser för kulturmiljö och riksintresset är klarlagt. Den
föreslagna bebyggelsen är inte anpassad, för många och för höga hus, för att Vaxholms kulturmiljö
inte tar oersättlig skada.
Miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning
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sid (13)
I miljörapporten ” Inverkan på miljön, behovsbedömning av MKB, Norrberget” anges ett antal
negativa och positiva effekter. De positiva effekterna utgörs nästan uteslutande av
kompensationsåtgärder för att mildra de negativa effekterna.
Bedömningen av effekterna är enbart ett tyckande utan bakomliggande utredningar. Skulle
effekterna kvantifieras kan resultat lika gärna bli ett de negativa effekterna är större än
de positiva.
Därför är slutsatsen om nollalternativet obegriplig:
”Om planområdet Norrberget inte genomförs innebär det färre bostäder på Vaxön samt att
framkomna positiva effekter uteblir.”
SBF:s kommentar:
En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planen kommer att påverka
miljön. Behovsbedömningen är en analys som leder fram till ställningstagandet om en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver genomföras för en plan eller ej. Kommunen har
bedömt att förslaget till detaljplan inte kan antas medföra betydande påverkan på miljön och
att det därför inte krävs att en MKB upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.
Vad gäller bedömningen av nollalternativet utgår den från att de positiva effekter som
exploateringen bedöms medföra uteblir, exempelvis förbättrad dagvattenhantering och ökad
kvalitet på grönytor.
Dagvatten
sid(14)
Dagvattenutredning för Norrberget Dp 410 utförd av ÅF Infrastructure AB, är baserad på några
fundamentalt felaktigt indata. Se vidare under dagvattenutredning. Detta innebär att det beräknade
magasinvolymerna inte är att lita på.
SBF:s kommentar:
Dagvattenutredningen har reviderats och de felaktiga värdena korrigerats.
Nya byggnader
sid(22)
”I område betecknat med S(P1) på plankartan möjliggörs uppförandet av en ny skola eller förskola
med möjlighet till parkering och komplement till skola och verksamheter under mark. En förskola
inom området planeras kunna rymma sex avdelningar för ca 120 barn.
En förskolebyggnad med detta antal elever, blir ca 1600 m2 BTA stor. Planen möjliggör förskolan i två
våningar.”
Följande utsaga behöver förklaras bättre ”med möjlighet till parkering och komplement till skola och
verksamheter under mark.”
Enligt parkeringsnormen ska förskolan på 1600 BTA ha sju platser för korttidsparkering och åtta
platser för personalbilar.
Enligt trafikutredningen sidan skall personalparkeringen tillgodoses på kvartersmark. Skall denna
parkering ordnas inom området betecknat med S(P1)?
Skall parkeringen vara ovan mark?
Skall parkeringen vara under mark?
Vilka verksamheter planeras annars vara under mark?
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SBF:s kommentar:
Användningen P1 har begränsats till endast tre kvarter. Se den reviderade trafikutredningen.
Parkeringsplatser till förskolan kommer att anordnas inom allmän platsmark. Om behovet av
ytterligare någon parkering uppstår hindrar inte detaljplanens bestämmelser detta.
Friluftsliv

sid(25)
”Området i norr utgörs av naturmark som sluttar brant ned mot Norra Vaxholmsfjärden. I branten
växer blandskog. Området har idag ett visst värde för rekreation genom att en strandpromenad
slutar vid gränsen av planområdet och följs av en stig som slingrar sig genom busk‐ och
skogsvegetation upp till höjden. I planförslaget förlängs strandpromenaden genom området.
Förlängning kommer att ske fram till Skutvikshagen.”
”Ett stort område frigörs för det rörliga friluftslivet i form av strandpromenad i och med
genomförandet av detaljplanen. ”
Att kalla ett område om ca 900 m2 för ett stort område för friluftsliv är inte annat än ett Motivera
varför områdets storlek inte är kvantifierat i kvadratmeter.
”En minst 20 meter bred passage lämnas längs hela strandremsan mellan vattenområde och
bostadsbebyggelse för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det rörliga friluftslivet. Med
hänsyn till att en gångväg anläggs i passagen, samtidigt som området består av tät bebyggelse med
tydliga avgränsningar mellan privat och allmänt, blir det tydligt att passagen är allmänt tillgänglig.”
Den 20 meter breda passagen i norr utgörs av naturmark som sluttar brant ned mot Norra
Vaxholmsfjärden.
Motivera utförligare hur denna brant skulle kunna skapa förutsättningar för det rörliga friluftslivet.
Platsen har redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. (7 kap 18 c § MB p1)
SBF:s kommentar
Idag finns det ingen anordnad strandpromenad inom planområdet. Genom detaljplaneringen
av området möjliggörs en strandpromenad i norra delen och området kommer att
tillgängliggöras för en större målgrupp. Eventuell anslutning ner till Norra hamnen ses över
men ligger utanför planområdet.
Sid (27)
”Bostadsbebyggelsen i Vaxholms stad är av tradition låg och endast i enstaka områden finns
bebyggelse som är högre än 2 våningar. Bebyggelsestrukturen domineras kraftigt av villabebyggelse
och antalet möjliga bostäder för en given yta blir därefter.
Ett tillskott på 200‐250 bostäder i byggnader på upp till 4 våningar är ett historiskt tillskott i
Vaxholms stad och ett betydande tillskott för hela länet.”
”…endast i enstaka områden finns bebyggelse som är högre än 2 våningar…”
I planbeskrivningen finns på ett flertal ställen angivet att den planerade bebyggelsen är väl anpassad
till den existerande bebyggelsen.
Hur kan man då motivera att fyravåningshus är anpassade till en byggelse med flertalet hus som inte
är högre än två våningar?
SBF:s kommentar:
Efter granskningen har höjderna i området setts över. I kvarteret vid korsningen
Roddaregatan‐Hamngatan närmast villabebyggelsen, har ett hus sänkts en våning för att bättre
anpassas till omgivande villabebyggelse.
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Rekreativa konsekvenser
sid(28)
Den så kallade strandpromenaden går längs branten mot sjön. Längs gångvägen finns några
rudimentära parkområden (som bredast ca 10 m) inplanerade. Då marken lutar kraftigt mot sjön, en
höjdskillnad på flera meter på 10 meters bredd.
”Förslaget innebär att området får en bättre tillgänglighet genom att en strandpromenad ska
anordnas i området.”
Enär planområdet inte sträcker sig ner till stranden utan har sin gräns mot bergsbranten kan det inte
kallas strandpromenad om det anläggs en speciell gångväg som går uppe på berget.
Idag går det alldeles utmärkt att promenera längs planområdets ytterkant, förbi Norrbergsskolan
sjösida för att sedan komma ner till Skutviken. Tal om bättre tillgänglighet i detta fall blir
innehållslöst.
Från PBL ”När begreppen tillgänglig och användbar eller tillgänglighet och användbarhet används i
reglerna menas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse‐ eller
orienteringsförmåga.”
SBF:s kommentar i Samrådsredogörelsen:
”Viss tillgänglighetsanpassning för funktionsvariationer kommer att genomföras längs med
strandpromenaden och i lekparken.”
Vilka anpassningar kommer att göras?
Motivera varför enbart ”viss” anpassning kommer att göras.
SBF:s kommentar:
Ambitionen är att hela strandpromenaden och lekparken ska vara tillgänglighetsanpassad för
personer med nedsatt rörelse‐ och orienteringsförmåga. Vad som är tekniskt genomförbart
framkommer först i projekteringsskedet.
Gator och trafik
Biltrafik
Sid(28)
Trafikutredningen
Från trafikutredningen sidan 2:
”Elvametersgatan har parkering på båda sidor om körbanan. Med slarvigt parkerade fordon i de
längsgående parkeringsrutorna och plogvallar vintertid på båda sidor om körbanan kan den körbara
ytan på 3,5 meter snabbt reduceras till under 2,5 meter. Enligt
VGU kräver brandbil (LU) 2,55 meter i bredd och kommer då alltså inte fram.
Niometersgatan har endast parkering på ena sidan av gatan vilket gör att brandbilen kan använda del
av gångbanan vid utryckning vilket säkerställer framkomlighet även om det
finns plogvallar och det parkeras slarvigt. Elvametersgatan rekommenderas inte.
Alternativet är att minska gångbanorna från 1,75 till 1,5 meters bredd för att ge större utrymme till
körbanan. Nackdelen är att fotgängarna får det sämre och möte med barnvagnar försvåras. Givet
förskoleverksamheten i området är det inte lämpligt att gå ner i gångbanebredd. En 4 meter bred
körbana inbjuder dessutom till simultan passage av bilar (alltså möte längs sträcka och inte i
mötespunkter) och högre hastigheter vid låga flöden.
Elvametersgatan har sedan tagits bort.”
Planbeskrivningen anger att 11‐metersvägar med parkeringsplatser på båda sidor finns kvar.
Länsstyrelsen skriver i sitt samrådssvar:
Trafiklösningar
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Utifrån den trafikutredning som gjorts kan Länsstyrelsen inte se om kommunen tagit hänsyn till de
synpunkter som framkommit i utredningen gällande framkomlighet för räddningstjänsten och
renhållningstjänst och förslag för att lösa det.”
SBF:s kommentar:
”Förslaget har anpassats efter rekommendationerna i trafikutredningen. Se ny situationsskiss i
planbeskrivningen.”
Vad som framgår av planbeskrivningen och situationsskiss har kommunen inte fullt ut tagit hänsyn till
denna punkt som framkommit i trafikutredningen. Det är ytterst en fråga om säkerhet vid brand och
avsteg från rekommendationerna kan ge allvarliga följder.
Vad är motivet för kommunen att inte följa de rekommendationer som trafikutredningen anger och
som även Länsstyrelsen har påpekat?
Från trafikutredningen sidan 5:
”ÅDT fördelar sig enligt Figur 1 Figur 1nedan. I antagandet om fördelningen antas att
huvudströmmen (90 %) rör sig västerut längs Hamngatan med väg 274 som målpunkt på
förmiddagen och kommer tillbaka på eftermiddagen via Lägergatan. De tre parkeringsgaragen antas
också ha samma attraktionskraft, varför 2/3 av planområdets trafik antas åka in i området och 1/3 till
garaget som angörs från Roddaregatan. På förmiddagen är utflödet högre och under eftermiddagen
är inflödet högre, men i medeltal är det jämnt fördelat.”
Detta är orealistiska antaganden.
Det är synnerligen en olämpligt att förutsätta att trafiken till Norrberget skall ledas på Lägergatan för
förbi Vaxö skola och en förskola. Lägergatan har under sommaren byggts om och försetts
avsmalningar med övergångställ i trottoarnivå, väggupp. Trafikutredningen behandlar inte
korsningen Kungsgatan – Lägergatan. På morgon är det en stor trafik, vänstersväng från Kungsgatan
till Lägergatan, till Vaxö skola. På eftermiddagen skull ännu större trafik alstras i korsningen om
trafikutredningens förslag blev verklighet.
Antagandet att 90% av trafiken från Norrberget skall gå väster ut via Hamngatan/ Eriksövägen är helt
orealistisk. Hamngatan/Eriksövägen är hastighetsbegränsad till 30 och det kommer att finnas två
timglashållplatser, en vid Norrbergsskolan och en vid Skutvikshagen. En normal funtad bilist väljer
annan väg. Vad är kommunens motiv för att leda trafiken via Lägergatan?
Vilka andra alternativ har utretts och i så fall varför har alternativen förkastats jämfört med
Lägergatan?
Vilka var de positiva effekterna respektive negativa effekterna att just välja Lägergatan jämför med
de andra alternativen?
Om inte andra alternativ har utretts vad är då motiveringen att det inte gjorts?"
SBF:s kommentar i Samrådsredogörelsen är intetsägande då man endast refererar till
trafikutredningen.
Från trafikutredningen sidan 15:
”Den rekommenderade lösningen förutsätter att sopbilen går en slinga från Norrbergsgatan och ut
via antingen planområdets norra eller södra anslutning till Hamngatan. Den södra
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anslutningspunkten är dubbelriktad och gatuutrymmet är generösare varför sopbilen har lättare att
köra ut den vägen.”
Det är inte en acceptabel lösning att Norrbergsgatan/Torggatan skall vara transportled för det nya
områdets sopor. Det kan påtalas att vid flera tillfällen vintertid har sopbilen inte kört på
Norrbergsgatan på grund av snöhinder. Inom planområdet får ordnas vändplaner med minsta
diameter om 18 m där sopbilen och andra lastfordon kan vända.
SBF:s kommentar:
Trafikutredningen har reviderats och enligt trafikutredningen finns det inga
framkomlighetsproblem inom planområdet. Gatubredder och korsningspunkter har anpassats
för utryckningsfordon och sopbil. Se svar om trafiken och den trafikutredningen.
Idag används förlängningen av Norrbergsgatan inom planområdet som transportled för
sopbilen eftersom att det saknas en fullgod vändplan på Norrbergsgatan. Det innebär att
sopbilen idag kör via parkmark vilket är planstridigt enligt gällande detaljplan.
Detaljplaneförslaget bekräftar pågående markanvändning och undanröjer en otillåten
användning av parkmark. Ett förbud för sopbilen att passera medför att en ny lösning för
sophämtning längs Norrbergsgatan behöver tas fram.
Från trafikutredningen sidan 17:
”Om den snedställda korttidsparkeringen är fullbelagd kan föräldrar också åka in på vägen längs
förskolans långsida och vända vid vändplatsen närmast Norrbergsgatan. Även leveranser till
förskolan kommer troligast att nyttja denna vändplats.”
Med en förskola om 120 platser är ett rimligt antagande att de anvisade parkeringsplatser, 10
stycken, inte kommer att räcka till vid hämtning och lämning av barnen. Barnen kan inte bara släppas
av utan måste följas med in till förskolan och kanske även kläs av respektive på. Under den tiden
måste bilen vara parkerad. Påståendet att föräldrarna kan vända vid vändplatsen närmast
Norrbergsgatan hjälper inte då bilen måste parkeras.
Vilka beräkningar har gjorts för att bestämma just 10 parkeringsplatser är tillräckligt för lämning och
hämtning av barn ?
SBF:s kommentar:
Det är parkeringsnormen som anger hur många parkeringsplatser som ska anordnas för
personalparkering och hämtning/lämning.
Gång‐ och cykelvägar
sid(31)
”Promenadstråket längs vattnet förbinds med gatorna i området via passager mellan kvarteren. För
att ytterligare tillföra promenadstråket värden skulle spänger till utsiktsplatser kunna byggas.” Skall
dessa spänger byggas inom planområdet? Om inte, tillåter PBL förslag som ligger utanför
planområdet?
SBF:s kommentar:
Texten i plan‐ och genomförandebeskrivningen har förtydligats.
Kollektivtrafik
sid (31)
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Fråga som kvarstår från förra samrådet och som inte fått något nöjaktigt svar. ”Genom att anlägga
bostäder på de centrala delarna av Vaxön ökar möjligheterna till kollektivt resande.”
SBF:s kommentar i samrådshandlingen: ”Över hela regionen satsas det på att bygga bostäder i
kollektivtrafiknära lägen för att öka sannolikheten att boende väljer kollektiva färdmedel. Detta
kräver således att det finns kapacitet och turtäthet annars väljs bilen istället.”
Att det skall finnas kapacitet och turtäthet i kollektivtrafiken är en självklarhet. Trängseln på bussarna
är idag redan stor, fler människor som reser kräver fler bussar och båtar. Men vilket sätt ökar det
möjligheterna till kollektivt resande? På vilket sätt kan kommunen påverka kapaciteten och turtäten?
SBF:s kommentar:
Alla kommunala frågor går inte att lösa i detaljplanen för ett begränsat område. Det pågår en
utredning tillsammans med Trafikförvaltningen i Stockholm och Trafikverket för att förbättra
kollektivtrafiken och öka framkomligheten i Vaxholm. Kommande befolkningsunderlag är
nödvändigt för att Trafikförvaltningen ska bibehålla och satsa på kollektivtrafiken.
Parkering
sid(34)
”Detaljplan med beteckning n3 ger möjlighet att bebygga under med planterbart bjälklag med minst
0,8 m jorddjup. Underjordiska garage uppförs under gårdar och skyddsrum får byggas.”
Ur plankartan framgår att endast kvarteret i nordvästra hörnet saknar beteckningen n3. Det vill säga
av nio kvarter får åtta bebyggas med garage. Från gestaltningsprogrammet sidan 30 står följande:
”PARKERING ‐ Bilparkering sker huvudsakligen under jord, infarterna ligger i utkanten av stadsdelen.
Garagen ligger under gårdarna till tre av kvarteren.” I trafikutredningen talas det också om de tre
garagen. Vad är motivet till tillåta fler garage än vad som är angivets i gestaltningsprogrammet och
trafikutredningen? Planbeskrivningen ger inte heller klart besked hur parkering för personal i den
tänkta förskolan skall ordnas. I garage eller ovan mark.
SBF:s kommentar:
Plankartan har förtydligats avseende garage under kvarteren. Personalparkering för förskolan
är tänkt att lösas ovan mark på allmän plats gata med samnyttjade och tidsreglerade
parkeringsplatser.
Störningar och risker
Trygghet
Sid(35)
”En stor del bostäder anläggs i området samtidigt som allmänheten kommer ha fortsatt tillgång till
utkiksplatserna på Norrberget så blir det mer rörelse i området. En större rörelse och en utbyggnad
av gatljus ökar säkerhetsaspekten i området.”
Att påståendet enligt ovan skulle ge ökad trygghet rent tyckande och inte baserat på någon
forskning. Snarare är det tvärtom med fler okända rörelser i området ger ökad otrygghet.
Hur motiverar kommunen sitt påstående? Vilka referenser finns?
SBF:s kommentar:
Se polismyndigheten i Täbys yttrande.
Avfall
sid (36)
”Utöver dessa ska miljöstugor finnas i området där möjlighet till återvinning finns. Dessa ska rymmas
inom kvartersmark som komplementbyggnader eller inom bostadshusen.”
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I samrådsredogörelsen skriver SBF i svar till Roslagsvatten följande: ”Miljöstugor är inte aktuella utan
all sortering sker i kassuner längs gatorna.” Enligt planbeskrivningen skall det finnas miljöstugor och i
ett besked till Roslagvatten skall det inte finnas miljöstugor.
Hur motiverar kommunen dessa två olika utsagor?
SBF:s kommentar:
Det som angavs i svaret till Roslagsvatten gäller. Miljöstugor är inte aktuella utan all sortering
sker i kassuner längs gatorna. I ett tidigt skede lämnades utrymme för miljöstugor på flera
platser och i dialog med exploatören har en lösning valts. Avsnittet som berör detta i
planbeskrivningen har uppdaterats.
Snöröjning
sid(37)
”Det sammanhängande gatunätet ger goda förutsättningar att snöröja. Parkytorna kommer att
användas som avstjälpningsyta for snö.”
Från dagvattenutredningen sidan 23: ”...områdena kring punkthusen C och D begränsade
infiltrationsmöjligheter i och med att
det är berg som är underlag i marken. Marken kring punkthusen E har bättre infiltrationsmöjligheter
eftersom markunderlaget där består av sandig morän som bedöms ha bättre infiltrationskapacitet.”

”…och med att markunderlaget är berg under större delar av marken kring punkthus C och D har
vattnet svårt att infiltrera och renas på så sätt. Risken blir då att smältvattnet tar den kortaste vägen
ner till recipienten och rinner nerför branten till Norra Vaxholmsfjärden orenat.”
Dagvattenutredningen föreslår att infiltrationsdiken skall anläggas vid E. I planbeskrivningen finns
inte något av detta återgivet. I stället anges att parkytorna skall användas för snöupplag. Där flera av
parkytorna är direkt olämpliga för snöupplag. Vad är kommunens motiv för att inte följa
dagvattenutredningens rekommendationer.
Ytterligera en aspekt på snöupplagen. Från gestaltningsprogrammet sidan 25 finns följande bild på en
lekplats längs promenadvägen.
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Att använda lekplats som snöupplag måste anses vara direkt olämpligt. Snön kommer dessutom att
kvarligga länge då platsen har norrläge. Hur motiverar kommunen att använda lekplatsen som
snöupplag?
SBF:s kommentar:
Den reviderade dagvattenutredningen identifierar två platser inom detaljplaneområdet som är
lämpliga för snöupplag baserat på möjlighet till infiltration. De utpekade platserna kommer
enbart att användas vid behov. Tillämpligt avtal tecknas med kommunen. Om behov uppstår
finns möjligheter att vidta åtgärder för att förbättra hanteringen av dagvattnet.
Konsekvenser av planens genomförande
sid (37)
”Fler boende ger även ett ökat behov och underlag för skola och förskolor i närområdet.” Den
planerade förskolan har ungefär lika många platser som Lägerhöjdens förskola och Lillstugan har
idag. Vaxö skola har elever inhysta i baracker. Hur har kommunen tänkta möta det ökade behovet av
skola och förskola?
Sid (38)
”Detaljplanens genomförande gör att en högstadieskola samt två förskolor behöver rivas, i samband
med att marken iordningställs för exploateringen. Skolorna är eftersatta i drift‐ och underhåll och
bedöms i grunden behöva rivas.” Vilka undersökningar har gjorts av förskolorna som visar är de är
eftersatta i drift‐och underhåll? Var finns sådan dokumentation?
SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.
Avtal
Sid (39)
Markanvisningsavtal
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”Markanvisningsavtalet gör gällande att området ska planläggas i enlighet med det vinnande
förslaget.” Det finns stor skillnad mellan det vinnande förslag som Besqab presenterade och det
förslag som nu presenteras.
Har avtalet brutits då området inte planläggs i enlighet med det vinnande förslaget?
SBF:s kommentar:
Markanvisningsavtalet innebär att Besqab, under en viss tid har ensam rätt att förhandla med
staden om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploateringen. Ett av kvarteren
utgår och behålls av staden men avtalet hävs inte på grund av detta.
3. Plankarta
I plankartan anges korsmarkerat enligt följande:

I kvartersområdet S(P1), förskolan, finns ett korsmarkerat område. Enligt PBL kan
bostadskomplement finnas till områden märkta B, bostad.
Vad är motiveringen till att använda ”bostadskomplement” i ett kvartersområde märkt S?
SBF:s kommentar:
Bestämmelsen (P1) har tagits bort från skoltomten och bostadskomplement bytts ut mot
komplementbyggnad i bestämmelsen.
4. Planerade förskolan
Sidan 23 i Plan‐ och Genomförandebeskrivningen
”I övrigt prickmarkeras berghällsområdet söder om befintliga förskolan Lägerhöjden, för att kunna
bevaras för rekreation och lek, förslagsvis för förskolebarn.”
Den prickmarkerade ytan mindre än 2000m2.
I den nu aktuella Plan‐ och Genomförandebeskrivning har stycket om friytor för förskolebarnen tagits
bort. Vad är motivet att inte beskriva friytan för den planerade förskolan i Plan‐ och
Genomförandebeskrivning?
PBL anger:
”Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både storleken på friytan per
barn och till den totala storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per barn i
förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan.
Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2. På en gård som är
mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt
samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov (Mårtensson, Boldemann, o.a. 2009).”
Länsstyrelsen skriver i sitt samrådsyttrande:
”I vägledningen lyfts bl.a. storlek på hur stor friyta som behövs utifrån beprövad praxis och aktuell
forskning som vägledning för kommunala riktlinjer. Ett rimligt mått utifrån antalet barn anges som 40
kvm friyta per barn i förskolan. Forskning visar även att den totala storleken på friytan helst bör
överstiga 3000 kvm.”
I en ny större förskola skall barnen få mindre utomhusyta att röra sig på endast ca 20 m friyta per
barn. Det är förvånande att kommunen tänker göra avsteg från rekommendationerna i PBL och att
kommunen värderar de yngsta innevånarna så lågt.
SBF:s kommentar i samrådshandlingen:
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”I den nya förskolan på Norrberget uppnås inte dessa rekommendationer. Det är svårt att få till såna
ytor i tätbebyggda områden. Förskolan angränsar dock mot park vilket kan kompensera något för att
riktlinjerna inte uppnås.”
Detta svar är ignorant då området inte bebyggt utan är under planering. Det vill säga att det
medvetet planeras en försämring för förskolebarnen när det gäller lekmöjligheter.
Hur kan kommunen motivera denna försämring?
SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.
Från plankarta:

Enligt planen skall personalparkeringen ordnas inom kvartersområdet S(P1).
Skall parkeringen vara ovan mark?
Var inom området skall i så fall parkeringsytorna ordnas?
Skall parkeringen vara under mark?
Om parkering ordnas under mark hur skall i så fall tillfart till garaget ske?
Den tidigare plankartan angav korsmarkerat område som att marken får förses med
komplementbyggnad. Det vill säga bland annat garage.
Är det avsikten att korsmarkerat område inom kvartersområdet S(P1) skall användas som
garageinfart?
SBF:s kommentar:
Användningsbestämmelsen (P1) har tagits bort från förskoletomten. Parkeringen för förskolan
ska ske genom samnyttjade parkeringar på de allmän plats gata. Den korsprickade marken har
förtydligats och är inte tänkt som en garagenedfart utan endast för komplementbyggnader.
Den tillgängliga friytan är redan kraftigt under Boverkets rekommendationer. Om parkering anordnas
inom kvartersområdet minskar friytan ytterligare. Detta oberoende om parkering ordnas ovan eller
under mark.
PBL anger:
”Parkering kan ligga på gatumark eller ordnas på något annat sätt. I de fall friytan är knapp ska
parkering prioriteras bort till förmån för friyta för lek och utevistelse.
Parkeringsplatser och angöringsplats för att hämta och lämna barn bör samordnas med trafikyta för
leveranser och återvinning, så att gårdens lekbara friyta maximeras.”
Hur tänker kommunen agera här?
Kommer parkeringsplatserna prioriteras bort till förmån för barnens friyta?
Den nya förskolan planeras att vara i två våningar. Många förskollärare bedömer att det är en
säkerhetsrisk att vid eventuell brand kunna klara utrymningen av små barn från ett övre plan.
Har kommunen gjort någon riskbedömning avseende detta?
SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.
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5 . Dagvattenutredning
ÅF infrastruktur AB, har utfört en dagvattenutredning, Dagvattenutredning för Norrberget Dp
4102017‐11‐20.
Utredningen har analyserat dagsläget för att ha jämförelse med exploaterade läget.
Analysen av dagsläget är baserat på felaktigt underlag vilket medför att även jämförelsen med det
exploaterade läget blir felaktigt. I det område som betecknas F har ett större område angivits vara
asfalt. Detta område är grusplan med faktor 0,2.

Detta påverkar resultat för efterföljande beräkningar och i slutändan även den beräknade
magasinsvolymen. Dagvattenutredningen innehåller även ett flertal felkalkyleringar. Det kan starkt
ifrågasättas utredningens kvalitet och resultat.
Vi kräver att en ny dagvattenutredning görs med korrekta data.
Av vilken anledning har kommunen inte granskat utredningen och påtalat felaktigheterna?
SBF:s kommentar:
Dagvattenutredningen har reviderats och den asfalterade ytan har ersatts av en grusad yta.
Kraven på hantering av flöden och föroreningar har höjts och nya bestämmelser har införts för
att säkerställa att detaljplanen bidrar till att miljökvalitetsnormerna uppfylls.
Dagvattenanläggningarna ska dimensioneras för att kunna magasinera 20 mm nederbörd.
6. Samrådsredogörelse
I samrådsredogörelsen skall alla synpunkter besvaras och motiveras ifall de inte beaktas. I många fall
har inkomna synpunkter besvarats på ett sätt som inte kan betraktas som ett svar.
Ett exempel är trafikutrednings förslag att trafiken till Norrberget skall gå via Lägergatan. Flera har
ifrågasatt lämpligheten av detta. Här konstaterar SBF i Generellt svar 6 bara: ”…på förmiddagen och
kommer tillbaka på eftermiddagen via Lägergatan.”
Detta kan varken betraktas som ett svar eller motivering till att synpunkten inte beaktats.
SBF:s kommentar:
För svar om Lägergatan se svar om trafiken.
I svar till synpunkter på friytans storlek för den planerade förskolan svarar SBF följande:
”I den nya förskolan på Norrberget uppnås inte dessa rekommendationer. Det är svårt att få till såna
ytor i tätbebyggda områden. Förskolan angränsar dock mot park vilket kan kompensera något för att
riktlinjerna inte uppnås.”
Detta svar är ignorant då området inte bebyggt utan är under planering
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SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.
Vi framförde följande synpunkt vilket överhuvudtaget inte beaktats.
Följande synpunkt på sidan 9 som vi anfört till samrådet, 4 ‐27 sep, för förslag till detaljplan för
Norrberget har inte beaktats i samrådsredogörelsen.
Från trafikutredningen:
”Den rekommenderade lösningen förutsätter att sopbilen går en slinga från Norrbergsgatan och ut
via antingen planområdets norra eller södra anslutning till Hamngatan. Den södra
anslutningspunkten är dubbelriktad och gatuutrymmet är generösare varför sopbilen har lättare att
köra ut den vägen.”
Det är inte en acceptabel lösning att Norrbergsgatan/Torggatan skall vara transportled för det nya
områdets sopor. Det kan påtalas att vid flera tillfällen vintertid har sopbilen inte kört på
Norrbergsgatan på grund av snöhinder. Inom planområdet får ordnas vändplaner med minsta
diameter om 18 m där sopbilen och andra lastfordon kan vända.”
Ett mail om detta skickades till planarkitekt den 18 december 2017 där vi ville veta vilka skäl som gör
att den inte är beaktad i samrådsredogörelsen. Dessutom vill vi veta om samrådsredogörelsen
kommer att uppdateras så vår synpunkt blir allmänt tillgänglig.
Något svar har inte erhållits. Försök att nå planarkitekten via telefon gjordes den 4 januari 2018.
Telefonisten meddelade att planarkitekten skulle återkomma måndag den 8 januari.
Förklara varför vår synpunkt inte beaktades i samrådsredogörelsen?
Förklara varför vi inte erhållit något svar på vår mail‐förfrågan?
Förklara varför planarkitekten inte är tillgänglig under arbetstid för frågor under hela
granskningstiden 7 december 2017 till 7 januari 2018?
SBF:s kommentar:
Idag används förlängningen av Norrbergsgatan inom planområdet som transportled för
sopbilen eftersom att det saknas en godkänd vändplan på Norrbergsgatan. Det innebär att
sopbilen idag kör via parkmark vilket är planstridigt enligt gällande detaljplan.
Detaljplaneförslaget undanröjer en otillåten användning av parkmark och bekräftar pågående
markanvändning genom att det skapas en möjlighet för sopbilen att passera.
Om planarkitekten inte är närvarande finns planchefen eller annan kollega närvarande och kan
besvara frågor i detaljplaneärendet.

23. Konstapeln 8
Jag motsätter mig rivningen av de gemensamma byggnaderna på Norrberget. Speciellt vänder jag
mig emot rivningen av förskolorna Lägerhöjden och Lillstugan. De är välfungerande förskolor, på
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Lägerhöjden har jag själv arbetat och det var de bästa förskolelokaler jag arbetat i. Jag ifrågasätter att
lokalerna skulle vara i så dåligt skick att de måste rivas. Det fanns inga stora problem med lokalerna
när jag arbetade där och jag efterfrågar en opartisk besiktning som visar om dessa problem skulle ha
uppstått senare. Husen är mindre än 40 år gamla och om det är så kort tid man bedömer att hus ska
hålla blir inte många hus kvar i Vaxholm.
Den nya förskola man vill bygga ska ta emot fler barn än nuvarande förskolor på mindre yta och vara
byggd i två våningar. Gårdens friyta når inte upp till Boverkets rekommendationer om 40
kvadratmeter per barn. Tvåvånings förskolor är olämpliga ur arbetsmiljösynpunkt. Pedagogerna vill
ha stora förskolor, säger politikerna. Jag undrar vilka pedagoger, de på Lägerhöjden är inte
tillfrågade.
Det är ett stressmoment för små barn med så många kontakter. Fördelen som framhålls med stora
förskolor är att man är fler vuxna som kan hjälpa varandra. I praktiken är det ytterligare ett
stressmoment då den som ska gå över till en annan avdelning och förstärka lämnar sin egen
avdelning med mindre personal. Trygghet är den absolut viktigaste faktorn för barnen i förskolan, för
deras psykiska hälsa och för deras möjlighet att utvecklas och lära sig saker.
Jag ifrågasätter också att det skulle vara så omöjligt praktiskt och ekonomiskt att bygga om
Norrbergsskolan. Jag säger bara Söderfjärdsskolan och regementet. Behoven finns, t.ex. för Vaxö
skola och mycket mer.
SBF:s kommentar:
Boverkets rekommendationer är 40 m2 per barn. I den nya förskolan på Norrberget uppnås
inte dessa rekommendationer. Det är svårt att få till såna ytor i tätbebyggda områden. Den
tänkta förskolan angränsar dock mot park vilket kan kompensera något för att riktlinjerna inte
uppnås. Se svar om förskolorna på Norrberget.

24. Taltrasten 25, Nybyggaren 16, Björken 21
DP410 har hastats fram av de nu styrande i Vaxholm. Många parametrar är dåligt underbyggda, vissa
parametrar har helt ignorerats. Helt friska och fungerande hus skall rivas på en central och viktig
plats för Vaxholms karaktär som småstad i Skärgården.
Varför behöver Vaxholm växa? Frågar sig Staden i sina handlingar?
Behov av nya verksamhetslokaler:
Det finns gott om lokaler för verksamheter i befintlig byggnad, Norrbergsskolan, om man dessutom
låter bli att riva 2 st väl fungerande förskolor, så minskar behovet av nybyggnad, dessutom besparas
vår miljö. Baracker vid Vaxö Skola skulle snabbt kunna avvecklas.
Nödvändiga intäkter:
Vaxholm har en ekonomi i balans och en finansierad ny skola. Inget tyder på att en rivning av NBS
och nybyggnation tillför Vaxholm en bättre ekonomi, i bästa fall kan det bli ett nollsumma spel, när
kostnader för byggklar mark vid NBS, utbyggnad av Fjärrvärme, Avlopp, Gator, Förskolor, SÄBO
etcetera, så kanske Vaxholms idag balanserade ekonomi kommer rejält i obalans. Vaxholmare får
betala för att bli av med fin och värdefull mark centralt.
En levande och attraktiv stad.
Fler medborgare i Vaxholm bidrar inte till att staden blir attraktivare. Risk föreligger att förtätning av
Vaxön tvärt emot förstör attraktiva miljöer och förfular Vaxholm.
Brist på bostäder i Stockholmsregionen:
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Förvisso är det så, men detta kan inte vara ett argument på att förstöra karaktären i en småstad på
en Ö i Stockholms Skärgård. Vaxholms Stad kan växa på andra ställen än Vaxön. Dessutom är den Brf‐
marknad som Staden siktar emot i rejäl gungning och tomtmarkers värde är i fall. Det värdet Staden
har för marken är det ytterst oklart om någon exploatör vill betala framgent. Rivs NBS och Förskolor,
Skyddsrum så finns stor risk att Norrberget kommer att vara ett öppet och fult sår på Vaxön under
många långa år.
Med tanke på Vaxön och Vaxholms framtid som en attraktiv plats att bo och leva på, samt en plats
dit Stockholmare och övriga turister vill besöka för lugn och en harmonisk rekreation så bör DP410
läggas till handlingarna.
I sep 2018 är det val även för Vaxholm, låt det nya Fullmäktige ta upp frågan om NBS, Norrberget och
Vaxholms expansion. Allt för mycket kring NBS och Norrberget har smusslats under det synbara för
medborgarna på ett oacceptabelt sätt.
Det finns prognos att nybyggda Kronängsskolan kommer att nå taket för antal elever inom några år,
att i det läget riva NBS verkar både oklokt och dumt. Lägg DP410 till handlingar, ta upp frågan
politiskt och medborgerligt brett efter valet 2018, till dess torde även Brf‐marknaden hunnit visa vart
den är på väg.
DP410 är ett hastverk som aldrig kan leva upp till att vara underlag för Vaxön och Vaxholms bästa, riv
DP410 direkt istället för att riva fungerande byggnader på Norrberget, det kommer framtiden att må
bra av!
SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras.
Se svar om förskolorna på Norrberget.
Se svar om planprocessen.
Se svar om befolkningsökningen/Bebyggelsetakten i kommunen.

25. Vasen 18
Jag anser att hela planeringen för Norrberget ska göras om , i samråd denna gång med Vaxholms
innevånare och på ett demokratiskt riktigt sätt .
Beslutet om skolrivning bör stoppas genast. En miljökonsekvensutredning för trafik, VVS och
miljöbelastning i övrigt ska göras INNAN beslut om exploatering görs . Marken ska ej säljas ut innan
detta är klart . Befintlig förskola är vansinnigt att riva . Norrbergsskolan kan säkerligen rustas till fler
förskolor , äldreboende osv .
SBF:s kommentar:
Se svar om planprocessen.
I behovsbedömningen görs bedömningen att en MKB inte behövs för Norrbergsplanen.
Länsstyrelsen gör samma bedömning.

26. Badhuset 8
1. Bebyggelsen är för hög, vilket med maskeras med uttryck som ”två våningar med takvåning”.
Området kommer att vara klart högre än själva berget. Hur skulle det annars gå till? Därigenom
anpassas byggnaderna inte efter omkringliggande villaområden, vilket kommunen påstår. Storstugan
kommer att döljas bakom bebyggelse.
SBF:s kommentar:
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Den tillkommande bebyggelsen är väl utformad och har stor variation vad gäller färgsättning,
fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och höjd är
anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt efterlikning av
befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Det som har skrivits är att
bebyggelsen i stort ska bestå av 2‐3 våningar + takvåning. Efter granskning nr. 1 har höjderna
setts över generellt och sänkts en våning närmast befintlig villabebyggelse. Storstugan kommer
fortsatt att ligga i blickfånget från Hamngatan och Lägret. Se även svar om riksintresset.
2. Strandpromenaden finns redan nere vid vattnet i form av en längsgående brygga.
SBF:s kommentar:
En strandpromenad med viss tillgänglighetsanpassning kommer att anordnas i planområdets
norra del. Målet är att denna strandpromenad ska göra området tillgängligt för en bredare
målgrupp.
3. Barnstugorna får för snålt utomhusutrymme, särskilt som lekplatserna nämns som lämpliga för
snölagring på vintern
SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.
Den reviderade dagvattenutredningen identifierar två platser inom detaljplaneområdet som är
lämpliga för snöupplag baserat på möjlighet till infiltration. De utpekade platserna kommer
enbart att användas vid behov.
4. Möjligheterna för lämning och hämtning vid förskolorna beskrivs mycket orealistiskt. Förskolebarn
släpps inte bara av bilen så att föräldern genast kan åka iväg. Lämnandet kan ta lång tid, liksom
avhämtning. Det handlar inte om paket!
SBF:s kommentar:
Enligt gällande parkeringsnorm kommer parkeringsplatser anordnas för personalparkering och
hämtning/lämning. Vissa av dessa blir tidsreglerade och samnyttjade.
5 Infarten man tänkt sig på eftermiddagen/kvällen via Lägergatan, som just byggts om och
avsmalnats tycks mig totalt huvudlöst tänkt. Trafikkaos vid vänstersväng in på Lägergatan vid
trafikljusen och när färja just ankommit eller ska avgå! Lägergatan går längs skolgården för Vaxö skola
och dess baracker med dålig sikt, många hämtande bilar och springande låg‐ och mellanstadiebarn.
Tillgången till kollektivtrafik. Ett problem redan nu.
6. Byggtrafiken under byggnationstiden. Också via Lägergatan eller via Eriksövägen via
Kolerakyrkogårdens svaga ställe?
SBF:s kommentar:
Se svar om trafiken samt reviderad trafikutredning. För redogörelse för trafiken under
byggnationstiden se kapitel 7 i bullerutredningen.
7. Tidsutdräkt mellan planerad rivning av byggnader över skyddsrum och byggnation av skyddsrum.
Ett par år för bygglov och godkännande av planen efter överklaganden och sedan bygge av
skyddsrum. 3,4,5 år? Något man kan åtgärda före byggnationen. Förkorta tiden
för grushögsperspektivet. Riv inte nu!
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SBF:s kommentar:
Vaxholms stad kommunicerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB ) gällande
ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar till att
skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt antal
skyddsrumsplatser.
8. Transport av sopor från området, utryckningsfordon till och från i brådska? Ingen bra lösning
presenteras.
SBF:s kommentar:
Enligt trafikutredningen finns det inga framkomlighetsproblem inom området. Gatubredder
och korsningspunkter har anpassats för utryckningsfordon och sopbil.
9. Påståendet om att ökad rörelse av icke boende i området skulle ge ökad trygghet ifrågasätter jag.
SBF:s kommentar:
Se polismyndigheten i Täbys yttrande angående trygghet.
10. Ompröva! Förkasta detaljplanen!
SBF:s kommentar:
Synpunkten noteras.

27. Havstruten 13, Båten 5 (person 1)
Ur demokratisk synpunkt har ett definitivt yttrande redan avlämnats. Folkviljan trumfar såväl helhet
som detaljer och visar att föreliggande plan för Norrberget aldrig borde ha lagts fram. Planförslaget
har synats genom två separata samråd och en mellanliggande folkomröstning. Allt av betydelse har
sagts. Redan programsamrådet hösten 2016 gav tillräckliga argument för att stoppa detaljplan 410.
Att en krympande politisk majoritet ändå framhärdar i planprocessen är det verkliga problemet.
Utöver det att medborgarna har blivit offer i en oärlig demokrati.
SBF:s kommentar:
Se svar om planprocessen.
Grundplan med grundfel
Störande och förstörande visioner och stadsbyggnadsideal (tjusigt formulerade) kan hämtas från
översiktsplanen, Vaxholm 2030. Där sägs till exempel att
”Vaxholm ska bidra till en växande Stockholmsregion genom att öka antalet bostäder, arbetsplatser
och befolkning på främst Vaxön, Resarö och Rindö.
Där påstås också att
”En ökad skatteintäkt är i sig en viktig förutsättning för tillväxt och utbyggnad av kommunal service i
form av förskola, skola, äldreomsorg, stöd till personer med särskilda behov, underhåll och utbyggnad
av gator, cykelbanor och vatten‐ och avlopp m.m.
Men att Vaxholm ska låta sig exploateras för att därigenom bidra till en snabbt växande
Stockholmsregion är ingen självklar uppgift och inte heller ett ansvar för vår stad. Att en (i detta fall
politiskt manipulerad) befolkningsökning automatiskt skulle ge ökad skatteintäkt (netto) är inte heller
sant, vilket visas av Jonas Fjerrtorp m fl., Lund 2012. Det som översiktsplanen bland annat bortser
ifrån är att Vaxholms naturmiljöer och infrastrukturer är hårt ansträngda, att en ny befolkning inte är
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gratis, att Vaxön är fullbyggd för länge sedan och att ett skärgårdsområde är extra känsligt i många
olika avseenden.
SBF:s kommentar:
En ökad befolkning innebär ett ökat skatteunderlag som möjliggör exempelvis underhåll och
satsningar. Det kan handla om genomförande av olika renoveringar av befintliga
verksamhetslokaler, upprustningar av lekparker, möjliggöra gång‐ och cykelvägar, större
satsningar i våra kärnverksamheter mm. Fler unga ger större elevunderlag vilket medför att vi
enklare kan locka hit speciallärare för exempelvis språk, då vi har underlag och kan erbjuda
heltidstjänster. Vi kan fylla upp i klasser och få en starkare ekonomi i våra verksamheter. Och
fler invånare som förhoppningsvis handlar i våra butiker, äter på restauranger och nyttjar
andra lokala företagare. Enligt en promemoria från SKL 2014‐04‐17, dnr:14/2556. Ger tillväxt
ökade skattemedel. Naturligtvis tillkommer det kostnader, men staden bedömer att det
genererar ett nettotillskott för Vaxholms del. Se svar om
befolkningsökningen/bebyggelsetakten.

Arkitektur och stadsbyggnad
Ett sådant högaktuellt avseende är hänsyn till Vaxholms kulturmiljö, historia och livsrum. De
byggnationer som redan uppförts med översiktsplanen som ledstjärna speglar bristen på kommunal
kompetens att styra byggprojekt efter Vaxholms karaktär och särart. Jag nämner här KullöTerrass,
KronängsSkolan, SkutviksHagen och PålsundsStrand som exempel på missanpassade skapelser. Så
även om Besqab kan förmodas vara nöjd med sina ritningar för Norrberget är det närmast obegripligt
att en stadsarkitekt (har vi någon?) och en politisk majoritet vill tvinga fram ännu ett genomförande
som brister i omtanke och helhetssyn; till råga på allt i strid mot medborgarnas behov och önskan.
SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.
Svar utan substans
Kommunledningen ger generella svar i sin samrådsredogörelse (2017‐11‐30, Änr 2015/56.214).
Svaren antyder att kommunen ännu håller fast vid sina ursprungliga avsikter med Norrberget. Svaren
visar dessutom och dessvärre att kommunledningen inte har förstått innebörden eller digniteten i de
folkliga protesterna. Det räcker att läsa Generellt svar nr 1 och 2 för att inse detta. Ännu tydligare
visar Generellt svar nr 3 att man på allvar tycks anse att framtagandet av en detaljplan och
egenanalys av folkomröstningen är tillräckligt demokratiskt beteende. Med upplysning att det finns
möjlighet att överklaga.
När kommunledningen svarar på (sina egna) frågor är det enbart för att försvara en detaljplan som
man redan beslutat genomföra men som medborgarna händelsevis underkänner. Till exempel
samrådsyttranden om naturmiljön, värmeförsörjning och trafik besvaras med bedömningar och
fantasier om framtida hållbar utveckling. Kommunledningen verkar ha noll koll på konsekvenserna av
att bygga bostäder med enda syftet att öka Vaxholms befolkning. Flertalet medborgarfrågor och
synpunkter hänvisas bara tillbaka till de generella svaren eller ”noteras”.
SBF:s kommentar:
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I yttrandet anges inga konkreta frågeställningar att svara på. Varje granskning respektive
samråd har lett fram till förändringar utifrån inkomna synpunkter. Detaljplaneringen för
Norrberget går vidare, men till exempel med förändringen att även ett särskilt boende ska
rymmas. Att rymma ett särskilt boende på Norrberget blir både en bra lösning av ett
angeläget behov av särskilda boendeplatser och också en minskning av antalet bostäder.
Därigenom minskar behovet av parkering och antalet trafikrörelser från bostäderna, kring
vilket det finns en oro som en del har yttrat sig om.
Överklaga rivningen går inte
Kommunledningen vet att känna sig säker när man pekar på möjligheten att överklaga. Att överklaga
rivning av kommunala byggnader går nämligen inte alls. Lagstiftningen sätter stopp för det genom att
inte medge talerätt för medborgare i ett rivningsärende. Vilket förhindrar den granskning som skulle
kunna bidra till både mer demokratisk beredningsprocess och klokare beslut i sak.
Bristen på talerätt i rivningsärenden tilltalar naturligtvis en politisk majoritet som redan i vardagen
har utplånat minoritetens och medborgarens möjlighet till medverkan. Men kvaliteten i besluten och
förtroendet för politiken blir därefter.
SBF:s kommentar:
Rivningslovet har följt gällande lagstiftning. Lovet överklagades till mark‐ och miljödomstolen,
där det sedan avvisades. Lovet har nu vunnit laga kraft.
Ledarskap utan demokrati
Norrbergsprojektet sätter ytterligare ljus på det säregna politiska ledarskapet i vår kommun. Där man
uppträder blind och döv inför medborgarnas behov och deras ihärdiga motreaktioner, samtidigt som
planarbetet får mala på som i en toppstyrd, optimerad industriprocess. Där resultatet cementerats
redan i visionen. Där samråd och folkomröstning utgör planerade förseningar och på sin höjd blir lite
grus i maskineriet. Där det möjliga blir det önskvärda i stället för tvärtom. Där folk och demokrati
stängs ute.
Ett politiskt ledarskap måste följa folket och kunna samarbeta. Starka, smalspåriga politiska ledare
utan folklig interaktion är nonsens och vållar mest problem. Så skapas ett ”vi och de”. Och om till slut
ingen lyssnar, vad säger det om oss själva? Om vår medkänsla, omtanke, handling? I Vaxholm ser vi
ett politiskt ledarskap i fritt fall och den brinnande akuta frågan har blivit hur en besinningslös rivning
av önskvärda, befintliga och värdefulla byggnader ska kunna förhindras. Sedan får kommunalvalet
den 9 september göra resten.
Yrkande
Mitt tidigare yrkande kvarstår och jag upprepar min uppmaning till kommunen att omgående avbryta
planarbetet för och rivningen av Norrberget. Jag vill att politiker och förvaltning, utöver för
Norrbergsområdet, äntligen påbörjar planering utifrån Vaxholms verkliga behov och karaktär, med
sund hushållning och under sann respekt för den politiska minoritetens och medborgarnas existens
och uppfattningar. För detta behövs till att börja med en ny översiktsplan. Förmodligen en ny
kommunledning.
SBF:s kommentar:
Översiktsplanen kommer att aktualitetsprövas och exploateringsprogrammet kommer att
revideras under 2018. Dessa dokument är sedan viktiga underlag för framtida detaljplanering.
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28. Roddaren 23
De synpunkter jag lägger fram här är i stort sett samma som vid förra samrådet då endast några få
justeringar har gjorts på förra förslaget. Jag vill igen tacka för att kommunen insåg att det förslag som
finns i Bebyggelseutveckling Vaxön övergavs och att en riktig arkitekttävling anordnades.
Ursprungligt förslag hade varit katastrof för större delen av Waxön. Lagt förslag är en väsentlig
förbättring men har fortfarande brister enligt mig.
Anmärkning 1: Mängden lägenheter är betydligt högre än vad ytan och läget klarar av att hantera.
Med 250 lägenheter kommer området att bli överbefolkat. Naturen kommer helt att få ge vika och
ingen hänsyn kommer att kunna tas till terräng eller träd. Vidare kommer trafik till och från området
att skapa problem på de små och trånga gatorna i villakvarteren runt om. Min synpunkt är att
mängden lägenheter ska halveras till ca 150 st vilket är en rimligare nivå.
SBF:s kommentar:
Antalet lägenheter är inte spikat men detaljplanen möjliggör en BTA på 22800 kvm utan det
särskilda boendet vilket enligt schablon skulle ge ca 228 lägenheter. Storleken på lägenheter
avgör hur många lägenheter det blir. Efter granskning nr. 1 har trafikutredningen reviderats
och gatorna har anpassats så att det inte ska finnas några framkomlighetsproblem eller
kapacitetsproblem i området. Se även svar om trafiken och den reviderade trafikutredningen.
Anmärkning 2: Den mycket vackra parken med gamla och uppväxta träd utmed Hamngatan och
Roddaregatan men även på Norrbergsskolans skolgård samt slipade berghällar inom samma område
behöver bevaras. I förslaget verkar det som om endast ett träd kommer att bevaras och samtliga
hällar sprängas bort. Med större hänsyn till befintliga träd och hällar samt grönytor kan området
göras betydligt gästvänligare för de som bor där men framför allt för andra Waxholmare. Detta
påpekas även i den antikvariska utredningen.
SBF:s kommentar:
Två befintliga träd får skydd i detaljplanen. Ambitionen är att spara befintliga träd där det är
möjligt. Berghällen vid Hamngatan sparas inom parkmarken.
Anmärkning 3: Antalet parkeringsplatser är för få. Det finns nu ca en per lägenhet, 248 P‐platser mot
250 lägenheter, vilket kommer att göra att boende inom området kommer att parkera på gator och
platser i områden runt Norrberget. Det är befängt att tro att en familj som flyttar ut till Waxholm inte
kommer att ha minst en bil per hushåll, ofta troligen t o m 2 bilar.
SBF:s kommentar:
Planförslaget har utgått från stadens politiskt beslutade parkeringsnorm. Parkeringsnormen
ska klaras för området.
Anmärkning 4: Den bebyggelse som föreslås kommer att till stor del förändra hur Vaxholm upplevs i
sina centrala delar från land samt från sjösidan från farlederna som leder in till Stockholm. Dessa
områden skyddas av två riksintressen vilka båda anges i DP410. Nu är dessa intressen redan rejält
tilltufsade av Kullö Terrass samt Skutvikshagens höghus. Med den skada som Kullö Terrass och
Skutvikshagen har gjort är vikten att bevara Vaxholms unika miljö ännu högre vilket nu faller på
planerna för Norrberget. Det finns många exempel på hur man kan bygga nytt i en gammal stad och
faktiskt förstärka karaktären snarare än förstöra den. Om kommunen själv inte har idéer om detta
kan ni titta på de privata initiativ som byggt i stan senaste åren, t ex Kaptensgatan eller Hamngatan
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43. Jag väljer även att kopiera in åsikter jag fått av andra synpunkter som skickas in till er i frågan, se
nedan.
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SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Se även svar
om riksintresset.
Kulturmiljö sid(12)
”Åtgärder för att anpassa den planerade bebyggelsen till riksintresset för kulturmiljön:
1. De låga fasadhöjderna.”
Byggnaderna är upp till 16,5 m höga vilket inte kan betraktas som småskaligt.
”2. Mindre byggnadsvolymer på de delar av området som ligger närmast småstadsbebyggelse. …
8. Den nya bebyggelsens bedömda siluett, sett från Norra Vaxholmsfjärden, upplevs inte högre än
Norrbergets höjd och harmoniserar med stadens formspråk.”
Kvarteret Norrberget i nordöstra hörnet som skall planeras för radhus ger detaljplanen möjlighet till
en nockhöjd om 12,5 m.( Det är alltså fråga om 3‐våningshus fast man talar alltid om två våningar
plus tak/vindsvåning). Radhus ligger på höjdkurvan 19‐20 m. Radhusen, genom sin höjd, kommer
även att dominera över intilliggande bebyggelse på Norrbergsgatan. Detta innebär att husen kommer
att sticka upp cirka 5 m högre än Norrbergets högsta punkt som är 27 m över havet.
Hur motiveras det att så höga hus som 12,5 m tillåts byggas intill existerande småhusbebyggelse?
Hur motiveras att hus som kan vara 5 m högre än Norrbergets höjd inte skulle upplevas som högre än
Norrbergets höjd?
SBF:s kommentar:
Redan idag finns det någon närliggande villa som överstiger Norrbergets bergstopp. På
Norrbergstoppen växer även träd på ca 5‐10 meter vilket gör att bebyggelsen döljs bakom
Norbergstoppen + träd. Sett från vattnet gör vinkeln att bebyggelsen också gömmer sig bakom
Norrbergstoppen.
Storstugan kommer få en fond av hus bakom sig. De förslagna byggnaderna höjd kommer att ligga i
nivå med Storstugans högst taknivå. Här bör noteras att stor del av Storstugan har en väsentligt
mycket lägre nockhöjd än de 16,5 m som bakomliggande hus kommer att få. Storstugan kommer
genom förslaget att få bebyggelse närmare inpå sig än tidigare och kommer att mista sitt solitära
läge. Storstugan kommer att genom förslaget att ingå i en stadsstruktur. Här uppstår en betydande
skada av den historiska kulturmiljön och riksintressets värden.
sid(13) ”Den nya bebyggelsen kommer inte att konkurrera i höjd med Norrbergets högsta punkt och
kommer att anpassas tämligen noga till den befintliga stadsstrukturen…”
På vilket sätt kommer husen som kan vara 5 m högre än Norrbergets högsta punkt inte konkurrera
med Norrbergets högsta punkt. Se ovan.
Från Antikvarisk granskning och konsekvensbeskrivning:
”Ur antikvarisk synpunkt noteras att det går att minska de negativa konsekvenserna för
kulturmiljöerna och riksintresset genom att i detaljplan styra bebyggelsens gestaltning. Framförallt
för att erhålla en hög kvalitet på bebyggelsen, både i helhet och i detalj samt material men också för
att undvika vissa arkitektoniska uttryck som kan uppfattas som främmande, exempelvis
asymmetriska tak och överstora takkupor.”
Det går inte från gestaltningsprogrammet härleda att kommunen har beaktat den antikvariska
synpunkten.
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Motivera varför den antikvariska synpunkten om asymmetriska tak och överstora takkupor inte har
beaktats?
Att bebyggelsen får negativa konsekvenser för kulturmiljö och riksintresset är klarlagt. Den
föreslagna bebyggelsen är inte anpassad, för många och för höga hus, för att Vaxholms kulturmiljö
inte tar oersättlig skada.
SBF:s kommentar:
Efter granskning nr. 1 har höjdsättningen generellt setts över och lägre höjder har satts i
bebyggelsen närmast befintlig villabebyggelse. Utöver det har ytterligare en siktlinje från
Storstugan säkrats upp i kv. Storgården. Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl
utformad och har stor variation vad gäller färgsättning, fönsterplacering, balkonger och
taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms
stadskärna, även om den inte är en exakt efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är
inspirerad av samtida arkitektur. Se även svar om riksintresset.

29. Skepparen 19 ( person 1) och Styrmannen 2
Vårt tidigare yrkande kvarstår med uppmaning till politikerna i Vaxholm att omgående avbryta
planarbetet för Norrberget och rivningen av Norrbergsskolan samt de två förskolorna där. Vi kräver
nu att politiker och förvaltning äntligen påbörjar planering utifrån Vaxholms verkliga behov och
karaktär!.
Vi kräver också att Folkomröstningens resultat respekteras ‐ ett resultat som tydligt visar folkviljan i
Vaxholm! En vilja som ni politiker nonchalerar! Därför kräver vi nu att all storskalig exploatering av
Norrberget stoppas och att Norrbergsskolan samt de två förskolorna där bevaras!
SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Se svar om planprocessen.

30. Båten 5 (person 2)
Jag förstår inte hur man tänker, eller – tänker man över huvud taget?
En majoritet röstade NEJ till rivningen av Norrbergsskolan. Ändå säger de styrande politikerna att
skolan ska drivas!!! Var är demokratin?
SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras.
Se svar om planprocessen.
Här följer några intryck från dagens Vaxholm:
Vaxö skola har inga slöjdlokaler. Nu får eleverna ha slöjd i Storstugan. Av utrymmesskäl (eller?) har
alla elever textilslöjd. Det skulle från början bara gälla höstterminen, men enligt det senaste som jag
har hört, kommer man att fortsätta med bara textilslöjd även i vår. Normalt har man textilslöjd ena
terminen och trä‐ och metallslöjd den andra. Det kan inte stämma med kursplanen.
SBF:s kommentar:
Staden arbetar för närvarande med att bygga en ny slöjdsal vid Vaxö skola.
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Montessoriskolan är, från och med höstterminens start, hopträngd i skolhuset i Johannesberg,
eftersom byggnaden Lillstugan ska rivas. (Eller förhoppningsvis skulle rivas. Ärendet ströks från
dagordningen, när stadsbyggnadsnämnden skulle ha möte före jul.)
För mig ger ovanstående händelser en bild av en kommunledning som inte på något vis förstår sin
uppgift.
Slöjd i Storstugan, när det finns (fanns) fullt utrustade slöjdlokaler, både textil samt trä‐ och metall.
Montessoriskolan i trång byggnad, när lokaler finns i Norrbergsskolan …
Vart ska alla förskolebarn ta vägen om både förskolorna Lillstugan och Lägerhöjden ska rivas? Ska de
få flytta in i baracker, som kommunen får betala en skaplig hyra för?
SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.
Fler argument för att stoppa rivning och nybyggnation på Norrberget:
De politiker som driver frågan om rivning och nybyggnation, påstår att man måste göra det för att
säkra kommunens ekonomi. Nybyggnation och fler invånare medför många kostnader som inte förs
fram: bl a fler skolor, äldreboenden, utveckling av vägnätet, nya skyddsrum (i stället för dem som nu
finns under Norrbergsskolan). 2012 konstaterade forskare i Lund detta, Jonas Fjerrtorp m fl. Nu
verkar det dessutom som om bostadsmarknaden börjar bli mättad….
SBF:s kommentar:
En ökad befolkning innebär ett ökat skatteunderlag och möjliggör underhåll och satsningar.
Det kan handla om genomförande av olika renoveringar av befintliga verksamhetslokaler,
upprustningar av lekparker, möjliggöra gång‐ och cykelvägar, större satsningar i våra
kärnverksamheter mm. Fler unga gör att vi enklare kan locka hit speciallärare för t ex språk, då
vi har underlag och kan erbjuda heltidstjänster. Vi kan fylla upp i klasser och få en starkare
ekonomi i våra verksamheter. Och fler invånare som förhoppningsvis handlar i våra butiker,
äter på restauranger och nyttjar andra lokala företagare. Enligt en promemoria från SKL 2014‐
04‐17, dnr:14/2556. Ger tillväxt ökade skattemedel. Naturligtvis tillkommer det kostnader,
men staden bedömer att det genererar ett nettotillskott för Vaxholms del.
Miljön på Norrberget ger stora möjligheter för kommunens invånare. Som fd. lärare på Lillstugan
kunde jag låta eleverna uppleva naturens möjligheter. Bara att gå upp på själva Norrberget och titta
ut över skärgården. Inte ett dugg svårt att få dem att inse värdet av att bevara miljön. En
lägerbålsplats erbjöd möjligheten att samlas runt elden för gemensamma resonemang, sångstunder
mm. Vårt arbete gjorde att vi fick studiebesök från Japan.
En rivning av byggnader kostar. Miljön påverkas mycket negativt.
Ökad biltrafik. Redan nu är trafiken kraftig till och från Vaxholm. Visserligen pratar de beslutande
politikerna om att antal bilar per invånare kommer att minska, men med fler invånare minskar inte
antal bilar på Vaxholmsvägen.
SBF:s kommentar:
Norrbergstoppen ingår inte i planområdet och där finns inga tankar på bebyggelse.
Se svar om trafiken och den reviderade trafikutredningen.
Se även svar om planprocessen.
Att leda en kommun handlar inte bara om att sälja mark, så att företag kan bygga hus på en vacker
plats och tjäna pengar vid försäljning. I kommunledningens ansvar ligger även skolan. Visst har man
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låtit bygga en ny fräsch skola. Det är bra. Det viktiga med en skola är det som sker ”inuti” den.
Och – vad får vi kommuninnevånare för bild av demokratin i Vaxholms kommun? Kan våra unga få en
god förebild? Jag vill kunna vara stolt över vår kommun.
Yrkande Jag yrkar att detta förslag till detaljplan förkastas
SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Se svar om planprocessen.

31. Skepparen 18
Allmänna synpunkter
Undertecknad anser att avsaknaden av ett genomarbetat och antaget planprogram utgör hinder
för ett antagande av det föreliggande planförslaget. För en exploatering av denna storlek i en
känslig stadsmiljö bör enligt PBL/Boverket ett planprogram upprättas och genomgå en sedvanlig
samrådsprocess och sedan helst omfattas av ett godkännandebeslut i kommunstyrelsen. Så har
enligt min uppfattning inte skett, utan planarbetet har de facto bedrivits utan gällande planprogram.
I nu föreliggande reviderade version av förslag till detaljplan för Norrberget har planens innehåll
delvis förändrats, bl a genom att avsätta ett bostadskvarter för särskilt boende och bibliotek.
Lämpligheten av att placera dessa inom detaljplaneområdet har inte utretts tillräckligt och har inte
heller stöd i det icke slutförda programarbetet.
SBF:s kommentar:
Planprogrammet kommer inte att antas innan Norrbergsplanen går upp för antagande.
Planprogrammet behöver revideras innan det går upp för godkännande. Planprogrammet
berör Vaxön och inte bara kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i lagen på att ett
planarbete behöver inledas med ett program. Se även svar om planprocessen.
Likaså saknas en utredning om befintliga byggnaders status och användbarhet för olika ändamål;
något som efterlysts i många av de samrådsyttranden som ingivits gällande det preliminära
planförslaget.
SBF:s kommentar:
Norrbergsskolan byggdes 1953 och skolan svarar idag inte upp mot de moderna kraven på en
skolmiljö, anpassad till dagens pedagogik och energinormer. Idag ställs andra krav på
lärmiljöerna i skolan, bland annat att kunna variera gruppernas storlek och forma miljöer för
olika typer av arbete, något som det saknas möjligheter till i Norrbergsskolan. I den nya
Kronängsskolan skapas en öppen miljö med stora och små rum samt öppna ytor i anslutning till
varandra. De glasade väggytorna dem emellan ger insyn och genomsyn. Fördelarna med
Kronängsskolan och dess placering är att det skapas en modern skolmiljö med en samlad plats
för skola, idrott och kultur. Norrbergsskolans planlösning saknar den öppenhet som ur såväl
pedagogiskt som ur säkerhetsmässigt perspektiv förväntas för modern undervisning. Det andra
skälet till att skolan ska rivas är på grund av skicket på de tekniska installationer som finns i
Norrbergsskolan. Sammantaget bedömer staden det inte långsiktigt hållbart att behålla
Norrbergsskolan.
Se även svar om förskolor på Norrberget.
Att nu forcera planarbetet fram till ett snabbt antagande anser jag vara en djupt odemokratisk
planprocess. Detta också med tanke på det kommande kommunalvalet hösten 2018, där ett
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maktskifte till förmån för att bevara Norrbergsområdet för allmänna ändamål är möjligt, kanske till
och med troligt. Resultatet i den rådgivande folkomröstningen om Norrberget den 10:e september
2017 talar sitt tydliga språk. Den styrande majoriteten har valt att inte beakta denna.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Se även svar om den planprocessen.
Detaljplanens utformning
Jag instämmer i övrigt i det yttrande som ingivits av Svante Sundelin (som jag tagit del av)
beträffande brister i detaljplaneförslaget.
Därutöver vill jag påpeka det mycket tveksamma i att angöringsgatorna här har lagts ut som
kvartersgator. I och med att planförslaget enligt genomförandebeskrivningen ska genomföras i
kvartersindelade etapper och i bostadsrättsform uppstår en komplicerad situation. För varje
kvarter/etapp bildas då en bostadsrättsförening med egen styrelse och ekonomisk plan. För
kvartersgatorna behövs då en gemensamhetsanläggning med de olika bostadsrättsföreningarna som
medlemmar. Detta medför sannolikt en mycket tungrodd förvaltning där gatuunderhåll, belysning,
snöröjning, parkeringsregler mm ska upphandlas eller utformas gemensamt. Och där allmänhetens
rätt att fritt passera eller uppehålla sig på gatorna i värsta fall kan komma att begränsas.
SBF:s kommentar:
De smala kvartersgatorna är en viktig del i områdets karaktär och en del av anpassningen till
Vaxön många smala stadsgator. Att bygga ut det kommunala gatunätet är förknippat med
kostnader och i det här fallet har staden valt att lägga gatorna inne i området som kvartersväg
för att inte belasta skattekollektivet. Detaljplanen styr inte fastighetsbildningen och kan inte
med lagstöd styra upplåtelseform. Vaxholms stad förutsätter att bostadsrättsföreningarna
sköter sina åtaganden.

Slutsats
Jag anser därför att Stadsbyggnadsförvaltningen bör föreslå att planarbetet avbryts, så att
befintliga byggnaders status och användbarhet kan utredas på ett seriöst sätt under första halvåret
2018. Likaså bör behovet av lokaler för befintliga och planerade kommunala verksamheter
kartläggas samtidigt – nuvarande detaljplan är som skräddarsydd för att möta sådana behov, och
befintliga byggnader kan enligt min bedömning anpassas till många av dessa.
Lämpligen avvaktas också resultatet av valet i september innan beslut om fortsatt planarbete (eller
inte) fattas.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras.
Se svar om den planprocessen.

32. Kornknarren 4
Ur demokratisk synpunkt har definitiva synpunkter redan avlämnats. Folkviljan trumfar såväl helhet
som detaljer och visar att föreliggande plan för Norrberget aldrig borde ha lagts fram. Planförslaget
har synats genom två separata samråd och en mellanliggande folkomröstning. Allt av betydelse har
framförts. Programsamrådet hösten 2016 gav tillräckliga argument för att stoppa detaljplan 410. Att
en krympande politisk majoritet ändå framhärdar i planprocessen är det verkliga problemet. Utöver
det att medborgarna har blivit offer för ett oärligt demokratiskt handläggningssätt.
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SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras.
Se svar om den planprocessen.
Grundplan med grundfel
Störande och förstörande visioner och stadsbyggnadsideal (tjusigt formulerade) kan hämtas från
översiktsplanen, Vaxholm 2030. Där sägs till exempel att

”Vaxholm ska bidra till en växande Stockholmsregion genom att öka antalet bostäder, arbetsplatser
och befolkning på främst Vaxön, Resarö och Rindö.
Där påstås också att

”En ökad skatteintäkt är i sig en viktig förutsättning för tillväxt och utbyggnad av kommunal service i
form av förskola, skola, äldreomsorg, stöd till personer med särskilda behov, underhåll och utbyggnad
av gator, cykelbanor och vatten‐ och avlopp m.m.
Översiktsplanen är garnerad med formuleringar som ”stora kulturhistoriska värden”, ”riksintresse för
kulturmiljön”, ”unika värden i form av småstadskaraktär”, ”omistliga naturvärden”, med mera i
samma stil. Genom en vinklad avvägning och bedömning skjuter kommunledningen senare dessa
väsentliga samhällsintressen åt sidan och lämnar planområdet öppet för försäljning. Men att
Vaxholm så lättsinnigt ska låta sig exploateras för att därigenom bidra till en snabbt växande
Stockholmsregion är ingen självklar uppgift och inte heller ett ansvar för vår stad. Att en (i detta fall
politiskt manipulerad) befolkningsökning automatiskt skulle ge ökad skatteintäkt (netto) är inte heller
sant, vilket visas av Jonas Fjerrtorp m fl, Lund 2012. Översiktsplanen missar även att Vaxholms
naturmiljöer och infrastrukturer är hårt ansträngda, att en ny befolkning inte är gratis, att Vaxön är
fullt utbyggd för länge sedan och att skärgården är extra känslig i så många olika avseenden.
SBF:s kommentar:
En ökad befolkning innebär ett ökat skatteunderlag som möjliggör exempelvis underhåll och
satsningar. Det kan handla om genomförande av olika renoveringar av befintliga
verksamhetslokaler, upprustningar av lekparker, möjliggöra gång‐ och cykelvägar, större
satsningar i våra kärnverksamheter mm. Fler unga ger större elevunderlag vilket medför att vi
enklare kan locka hit speciallärare för exempelvis språk, då vi har underlag och kan erbjuda
heltidstjänster. Vi kan fylla upp i klasser och få en starkare ekonomi i våra verksamheter. Och
fler invånare som förhoppningsvis handlar i våra butiker, äter på restauranger och nyttjar
andra lokala företagare. Enligt en promemoria från SKL 2014‐04‐17, dnr:14/2556. Ger tillväxt
ökade skattemedel. Naturligtvis tillkommer det kostnader, men staden bedömer att det
genererar ett nettotillskott för Vaxholms del. Se svar om
befolkningsökningen/bebyggelsetakten.
Planprogram utan avslut
Granskningshandlingen refererar till planprogramförslag (2015‐04‐01) för Vaxön där Lägerhöjden
anges som ett utvecklingsområde tillsammans med sju ytterligare områden. Planprogramförslaget
sägs ska vara grund för kommande detaljplaner. Det lämnades ut på samråd (7 april‐1 juni 2015) men
har aldrig formellt beslutats. Om ett planprogram som fortfarande hänger i luften duger som grund
till en fortsatt planprocess är tveksamt. Kanske måste planprogrammet på något sätt vara bekräftat
och godkänt innan någon ny detaljplan för Lägerhöjden ens kan påbörjas?
SBF:s kommentar:
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Planprogrammet kommer inte att antas innan Norrbergsplanen går upp för antagande.
Planprogrammet behöver revideras innan det går upp för godkännande. Planprogrammet
berör Vaxön och inte bara kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i lagen på att ett
planarbete behöver inledas med ett program.
Arkitektur utan stadsbyggnad
Hänsyn till Vaxholms kulturmiljö, historia och livsrum är högaktuellt. De byggnationer som redan
uppförts med översiktsplanen som ledstjärna speglar bristen på kommunal kompetens att styra ett
byggprojekt efter Vaxholms karaktär och särart. Jag nämner här KullöTerrass, KronängsSkolan,
SkutviksHagen och PålsundsStrand som exempel på missanpassade skapelser. Även om Besqab kan
förmodas vara nöjd med sina ritningar för Norrberget är det närmast obegripligt att en stadsarkitekt
(har vi någon?) och en politisk majoritet vill tvinga fram ännu ett genomförande som brister i
omtanke och helhetssyn; till råga på allt i strid mot medborgarnas behov och önskan.
SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.
Svar utan substans
Kommunledningen ger inledningsvis ett antal generella svar (nr. 1‐8) i sin samrådsredogörelse (2017‐
11‐30, Änr 2015/56.214). Svaren, liksom nu även granskningshandlingen, antyder att kommunen
fortfarande envisas med att förstöra Norrberget. De visar dessutom och dessvärre att
kommunledningen inte har förstått innebörden eller digniteten i de folkliga protesterna. Det räcker
att läsa Generellt svar nr 1 och 2 för att inse detta. Ännu tydligare visar Generellt svar nr 3 att man på
allvar tycks anse att framtagandet av en detaljplan och en egenanalys av folkomröstningen är
tillräckligt demokratiskt beteende.
När kommunledningen svarar på (sina egna) frågor är det enbart för att försvara en detaljplan som
man redan beslutat genomdriva, men som medborgarna händelsevis underkänner. Till exempel
besvaras samrådsyttranden om naturmiljö, fjärrvärme, miljökvalitetsnormer och trafik med lösa
bedömningar och fantasier om framtida hållbar utveckling. Kommunledningen verkar ha noll koll på
konsekvenserna av att koncentrerat bygga hundratals bostäder med enda syftet att öka Vaxholms
befolkning. Tunga medborgarfrågor och synpunkter hänvisas tillbaka till de generella svaren eller
”noteras”.
SBF:s kommentar:
I yttrandet anges inga konkreta frågeställningar att svara på. Varje granskning respektive
samråd har lett fram till förändringar utifrån inkomna synpunkter. Detaljplaneringen för
Norrberget går vidare, men till exempel med förändringen att även ett särskilt boende ska
rymmas. Att rymma ett särskilt boende på Norrberget blir både en bra lösning på ett angeläget
behov av särskilda boendeplatser och också en minskning av antalet bostäder. Därigenom
minskar behovet av parkering och antalet trafikrörelser från bostäderna, kring vilket det finns
en oro som flera har yttrat sig om.

Överklaga rivningen går inte
Kommunledningen vet att känna sig säker när man pekar på möjligheten att överklaga. Att överklaga
rivning av kommunala byggnader går nämligen inte alls. Lagstiftningen sätter stopp för det genom att
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inte medge talerätt för medborgare i ett rivningsärende. Vilket förhindrar den granskning som skulle
kunna bidra till både mer demokratisk ärendeberedning och klokare beslut i sak.
Bristen på talerätt i rivningsärenden tilltalar naturligtvis en politisk majoritet som redan i vardagen
har utplånat minoritetens och medborgarens möjlighet till medverkan. Men kvaliteten i besluten och
förtroendet för politiken blir därefter.
SBF:s kommentar:
Rivningslovet har följt gällande lagstiftning. Lovet överklagades till mark‐ och miljödomstolen,
där det sedan avvisades. Lovet har nu vunnit laga kraft.
Ledarskap utan demokrati
Norrbergsprojektet sätter ytterligare ljus på det säregna omoderna politiska ledarskapet i vår
kommun. Där man uppträder blind och döv inför medborgarnas behov och deras ihärdiga
motreaktioner, samtidigt som planarbetet får mala på som i en toppstyrd, optimerad industriprocess.
Där resultatet cementerats redan i visionen. Där samråd och folkomröstning utgör planerade
förseningar och på sin höjd blir lite grus i maskineriet. Där det möjliga blir det önskvärda i stället för
tvärtom. Där folk och demokrati stängs ute.
Ett värdigt politiskt ledarskap måste följa folket och kunna samarbeta. Starka, självhävdande politiska
ledare utan folklig interaktion är nonsens och vållar mest problem. Så skapas ett ”vi och de” och ett
ömsesidigt förakt. Och om till slut ingen lyssnar, vad säger det om oss själva? Om vår medkänsla,
omtanke, handling? I Vaxholm ser vi ett politiskt ledarskap i fritt fall och den brinnande akuta frågan
har blivit hur en besinningslös rivning av önskvärda, funktionsdugliga och värdefulla byggnader ska
kunna förhindras. Sedan får kommunalvalet den 9 september göra resten.
Yrkande
Mitt tidigare yrkande kvarstår med uppmaning till kommunen att omgående avbryta planarbetet för
och rivningen av Norrberget. Jag vill att politiker och förvaltning, utöver för Norrbergsområdet,
äntligen påbörjar planering utifrån Vaxholms verkliga behov och karaktär. Med en sund hushållning
och under sann respekt för den politiska minoritetens och medborgarnas existens och uppfattningar.
För detta behövs till att börja med en ny översiktsplan. Förmodligen en ny kommunledning.
SBF:s kommentar:
Översiktsplanen kommer att aktualitetsprövas och exploateringsprogrammet kommer att
revideras under 2018. Dessa dokument är sedan viktiga underlag för framtida detaljplanering.

33. Rindö 3:216
Härmed överklagar jag förslaget till Detaljplan för Norrberget DP 410
Då det är många som kommer att skriva detaljerade genomgångar över det som brister i förslaget till
detaljplan vill jag framföra mina korta synpunkter Den stora omvandling som detaljplanen föreslår är
inte förenligt med Vaxholms stads kulturmiljö.
SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen är väl utformad och har stor variation vad gäller färgsättning,
fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och höjd är
anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt efterlikning av
befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Se även svar om
riksintresset.
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Det finns alltför många obesvarade frågor i planen vad gäller trafik, miljö och logistik vid
genomförande av planen.
SBF:s kommentar:
Detaljplanen har reviderats efter granskning 1. Trafikutredningen har reviderats med nya
körspårsanalyser och konstaterar att det inte finns några kapacitetsproblem för området. Se
även svar om trafiken. Dagvattenhanteringen har styrts hårdare med högre krav gällande
fördröjning och rening. Den reviderade dagvattenutredningen syftar till att området ska
förbättra dagvattenhanteringen i området jämfört med dagsläget.
Remisstiden för planen är för kort och dessutom förlagd till jul och nyårshelgerna. Ett dåligt
bemötande mot Vaxholms invånare.
Vi har ett val inom nio månader ,då frågan om Norrberget är så stor borde den bli en fråga i valet.
Inte minst efter resultatet av folkomröstningen.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras.
Remisstiden förlängdes med en vecka för att ta hänsyn till ledigheterna vid jul. Ambitionen är
att anta detaljplan 410 under våren 2018.

34. Kasinot 2 (3 personer)
Det är ett stort slöseri med kommunens resurser att riva Norrbergsskolan, Lillstugan och
Lägerhöjdens förskola för att sedan bygga en ny förskola inom samma område. Den folkomröstning
som genomfördes 10 september 2017 visar att invånarna i kommunen har sagt nej till den storskaliga
exploatering som förslaget till detaljplan möjliggör.
Jag yrkar på att förslag till detaljplan för Norrberget DP41O förkastas.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras men beaktas inte. Ambitionen är att anta detaljplan 410 under våren
2018.
I det detaljplaneprogram som tas fram för Vaxön (Program för Vaxön samrådshandling) så anges det
att syftet är skapa bostäder/ handel / kontor och förskola i det aktuella området. Jag saknar en
presentation av samrådsredogörelse från "Program för detaljplanering för Vaxön".
Boverket anser det lämpligt att redovisning görs.]ag vill att "Program för detaljplanering för Vaxön"
slutförs och redovisas samt att planarbete för Norrberget stoppas tills det finns en
samrådsredogörelse från "Program för detaljplanering för Vaxön"
SBF:s kommentar:
Planprogrammet kommer inte att antas innan detaljplanen för Norrberget går upp för
antagande. Planprogrammet behöver revideras innan det går upp för godkännande.
Planprogrammet berör hela Vaxön och inte bara kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i
lagen på att ett planarbete behöver inledas med ett program.
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Den bevarandeplan som antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 1979 behandlade de till
Norrberget intilliggande områden Vildmannen, Terra Nova och Kasinot som skyddsvärda.
Bevarandeplanen säger "Ingen utökning av kvarteret är önskvärd med hänsyn till skolan, Storstugan
och Norrbergsparkens allmänna betydelse." Det betyder för mig att Norrberget inte skall bebyggas
med hänsyn till områdets stora betydelse som parkområde och dessutom står Norrbergskolan på
gula listan som ytterligare förstärker skyddsvärdet.
SBF:s kommentar:
Bevarandeplanen från 1979 ska ses över och den 3 april 2017 togs ett beslut i
kommunfullmäktige att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram utifrån tidigare och eventuellt nya
ställningstaganden. Se även svar om riksintresset.
Gällande riksintresse för kulturmiljö. Byggnaderna är inte att anses som småskaliga när de planeras
att vara upp till 16,5 m höga och med en byggnadsvolym som inte ens med god vilja smälter ini den
närmaste småstadsbebyggelse. Hur motiveras det att så höga hus som 12,5 m tillåts byggas intill
existerande småhusbebyggelse? Hur motiveras att hus som kan vara 5 m högre än Norrbergets höjd
inte skulle upplevas som högre än Norrbergets höjd? Den föreslagna bebyggelsen är inte anpassad,
för många och för höga hus, för att Vaxholms kulturmiljö inte tar oersättlig skada.
I planbeskrivningen finns på ett flertal ställen angivet att den planerade bebyggelsen är väl anpassad
till den existerande bebyggelsen.
Bostadsbebyggelsen i Vaxholms stad är av tradition låg och endast i enstaka områden finns
bebyggelse som är högre än 2 våningar. Bebyggelsestrukturen domineras kraftigt av villabebyggelse
och antalet möjliga bostäder för en given yta blir därefter. Ett tillskott på 200‐250 bostäder i
byggnader på upp till 4 våningar är ett historiskt tillskott i Vaxholms stad och ett betydande tillskott
för hela länet." . . .endast i enstaka områden finns bebyggelse som är högre än 2 våningar. . .” Jag vill
ha motiveringen till hur ett fyravåningshus är anpassad till en bebyggelse där flertalet hus inte är
högre än två våningar?
SBF:s kommentar:
Redan idag finns det närliggande villor som överstiger Norrbergets bergstopp. På
Norrbergstoppen växer även träd på ca 5‐10 meter vilket gör att bebyggelsen döljs bakom
Norbergstoppen + träd. Sett från vattnet gör vinkeln att bebyggelsen också gömmer sig bakom
Norrbergstoppen. Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor
variation vad gäller färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas
karaktär, skala och höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är
en exakt efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.
Bebyggelsen närmast omgivande villabebyggelse är anpassad med lägre höjder och i kvarteret
vid korsningen Roddaregatan‐Hamngatan har del av huset sänkts en våning. Se även svar om
riksintresse.
I trafikutredningen anges "rekommenderade lösningen förutsätter att sopbilen går en slinga från
Norrbergsgatan och ut via antingen planområdets norra eller södra anslutning till Hamngatan. Den
södra anslutningspunkten är dubbelriktad och gatuutrymmet är generösare varför sopbilen har
lättare att köra ut den vägen". Att N orrbergsgatan / Torggatan ska vara transportled för områdets
sopor är en befängd tanke. Under vinterhalvåret sker det vid upprepade tillfällen att sopbilen inte
kan köra på Norrbergsgatan på grund av halka och snö hinder. Ordna med vändplan i planområdet
där sopbilen och andra lastfordon kan vända.

Granskningsutlåtande
2018‐03‐15
Änr 2015/56.214
71 av 101
SBF:s kommentar:
Idag används förlängningen av Norrbergsgatan inom planområdet som transportled för
sopbilen eftersom att det saknas en fullgod vändplan på Norrbergsgatan. Det innebär att
sopbilen idag kör via parkmark vilket är planstridigt enligt gällande detaljplan.
Detaljplaneförslaget bekräftar pågående markanvändning och undanröjer en otillåten
användning av parkmark. Ett förbud för sopbilen att passera medför att fastighetsägare längs
med Norrbergsgatan blir tvungna att köra ner sina tunnor till korsningen mot Torggatan för att
tömning av sopor ska vara möjlig.
Ni skriver att detaljplanens genomförande gör att en högstadieskola samt två förskolor behöver rivas,
i samband med att marken iordningställs för exploateringen. Skolorna är eftersatta i drift‐ och
underhåll och bedöms i grunden behöva rivas. Jag vill veta vilka undersökningar som gjorts av
förskolorna som visar är de är eftersatta i drift‐och underhåll och vart, finns dessa dokument?

SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.

35. Repslagaren 23
Undertecknad kommunmedborgare har tagit del av samrådshandlingarna i rubricerade planärende
och har följande synpunkter:
Folkomröstning
I september 2017 genomfördes äntligen en folkomröstning i kommunen. Ändå har kommunen inte
avbrutit detaljplaneprocessen och arbetet med exploateringen av Norrberget fortskrider trots att
majoriteten av medborgarna sagt nej till denna storskaliga exploatering.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Ambitionen är att anta detaljplan 410 under våren 2018. Se svar om
planprocessen.
Varför finns samråd i Vaxholm?
Vi medborgare ställer oss frågande vilken hänsyn kommunen överhuvudtaget tar till medborgarnas
synpunkter. Under hela processen av samråd, både offentliga och via skriftliga yttranden, och som
alla var mycket kritiska till denna storskaliga bebyggelse av Norrberget, har ingen konkret skrivning
från kommunens sida trots alla väl underbyggda argument från engagerade medborgare. SBF anger i
sin redogörelse på sin höjd ”Noteras” när medborgarna har synpunkter i skriftliga yttranden. Det är
som vi medborgare inte existerar i kommunens ageranden.
Till det offentliga samrådsmötet 28 september 2016 kom det över 100 kommunmedborgare och där
samtliga (!) närvarande medborgare var ytterst kritiska till kommunens förslag, men på Vaxholms
kommuns hemsida skriver kommunen: ”Kvällen avslutades med en längre frågestund med stort
engagemang från publiken. Frågorna rörde detaljplanen och den pågående markanvisningstävlingen
men också kommunens utveckling i stort när det gäller bostadsbyggandet.” Det viktigaste är
naturligtvis inte formen eller debatten – utan självklart innehållet i medborgarsamtalet. Det fanns
ingen av de närvarande kommuninvånarna på samrådsmötet som var positiv till kommunens förslag
till detaljplan – den informationen utelämnades helt i kommunens samrådsredogörelse på hemsidan.
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21 september 2017 hölls samrådsmöte Nr.2 och det kommer ca 75 personer till mötet. Alla
närvarande var också denna gång kritiska till kommunens nya förslag till detaljplan som
stadsbyggnadskontoret presenterade. Stadsbyggnadschef Susanne Edén bekräftade under mötet att
något regelrätt samrådsprotokoll inte skulle skrivas – bara en sammanfattande samrådsredogörelse –
och vi vaxholmare har lärt oss att det spelar ingen roll vad som sägs vare sig under det offentliga
samrådet eller via skriftliga yttranden. Kommunen kör vidare ändå.
I samrådsredogörelsen 20171130 finns SBF:s kommentar: I denna samrådsredogörelse 2 försöker vi
bemöta alla yttranden så gått det går. I övrigt hänvisas till generellt svar nr. 3. Varför har inte SBF
alltid försökt att bemöta yttranden?
Jag anser att kommunen bryter mot PBL kap 5 § 12, där står att ett samråd ska syfta till att få fram
ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan. PBL ger
medborgarna en demokratisk rättighet, en rättighet som tydligen inte gäller i Vaxholm.
Vad händer med medborgarinflytandet och tilltron till den demokratiska processen när kommunen
inte tar till sig några alls synpunkter, fast det lämnas in så många kloka och engagerade yttranden.
”I det detaljplaneprogram som tas fram för Vaxön (Program för Vaxön – samrådshandling) så anges
området som ett av åtta utvecklingsområden på Vaxön med syftet att skapa bostäder/handel/kontor
och förskola.”
”Program för detaljplanering för Vaxön” är på programstadiet och har alltså inte vunnit laga kraft. Att
referera till ett dokument under arbete kan inte anses vara förenligt med god dokumentsed. Någon
samrådsredogörelse från ”Program för detaljplanering för Vaxön” har inte presenterats.
Från Boverket: ”Om kommunen inleder ett planarbete med program kan det nog vara så att det är
lämpligt att redovisa utfallet av programmet i planprocessen.”
För att få en sammanhållen planprocess för Vaxön, inte bara olika detaljplaneförslag för skilda
områden bör ”Program för detaljplanering för Vaxön” slutföras.
Jag anser att hela samrådsprocessen gällande Dp410 bör underkännas pga just bristande samråd.
Och jag kräver att ”Program för detaljplanering för Vaxön” slutförs och planarbete för Norrberget
stoppas tills det finns en samrådsredogörelse även från ”Program för detaljplanering för Vaxön”.
SBF:s kommentar:
Varje granskning respektive samråd har lett fram till förändringar utifrån inkomna
synpunkter. Detaljplaneringen för Norrberget går vidare, men till exempel med förändringen
att även ett särskilt boende ska rymmas. Att rymma ett särskilt boende på Norrberget blir
både en bra lösning av ett angeläget behov av särskilda boendeplatser och också en
minskning av antalet bostäder. Därigenom minskar behovet av parkering och antalet
trafikrörelser från bostäderna, kring vilket det finns en oro som flera har yttrat sig om.
Planprogrammet kommer inte att antas innan Norrbergsplanen går upp för antagande.
Planprogrammet behöver revideras innan det går upp för godkännande. Planprogrammet
berör Vaxön och inte bara kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i lagen på att ett
planarbete behöver inledas med ett program.
Kulturmiljö och strandskydd
Det nya detaljplaneförslaget avser en omfattande exploatering som skiljer sig avsevärt från den
småskaliga bebyggelse som i övrigt karakteriserar östra Vaxön.
I den gjorda kulturmiljöutredningen skrivs:
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”En storskalig exploatering med stora och höga byggnadsvolymer riskerar att bli främmande och
skapa en bebyggelse som inte inordnar sig i kulturmiljön. Denna typ av bebyggelse bör undvikas.”
”Vi anser att en ny bebyggelse bör anpassas tämligen noga till den befintliga
stadsstrukturen och att den nya bebyggelsen bör utformas så att den förstärker småstadsmiljöns
kärnvärden och samtidigt inordnas i staden”
Eftersom byggnaderna i området enligt planen kommer att rivas kan inte strandskyddsområdet anses
vara ianspråktaget. Det finns andra områden i Vaxholm som kan bebyggas och därför saknas
tillräckligt starka skäl att strandskyddet inte ska gälla. Jag menar att det strandskyddade området ska
få behålla sitt skydd, och inte bara en smal remsa vid bergskanten för en strandpromenad.
”En minst 20 meter bred passage lämnas längs hela strandremsan mellan vattenområde och
bostadsbebyggelse för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det rörliga friluftslivet. Med
hänsyn till att en gångväg anläggs i passagen, samtidigt som området består av tät bebyggelse med
tydliga avgränsningar mellan privat och allmänt, blir det tydligt att passagen är allmänt tillgänglig.”
Den 20 meter breda passagen i norr utgörs av naturmark som sluttar brant ned mot Norra
Vaxholmsfjärden. Jag vill att SBF ska motivera utförligare hur denna brant skulle kunna skapa
förutsättningar för det rörliga friluftslivet.
”Bostadsbebyggelsen i Vaxholms stad är av tradition låg och endast i enstaka områden finns
bebyggelse som är högre än 2 våningar. Bebyggelsestrukturen domineras kraftigt av villabebyggelse
och antalet möjliga bostäder för en given yta blir därefter.
Ett tillskott på 200‐250 bostäder i byggnader på upp till 4 våningar är ett historiskt tillskott i
Vaxholms stad och ett betydande tillskott för hela länet.”
”…endast i enstaka områden finns bebyggelse som är högre än 2 våningar…”
I planbeskrivningen finns på ett flertal ställen angivet att den planerade bebyggelsen är väl anpassad
till den existerande bebyggelsen. Hur kan man då motivera att fyravåningshus är anpassade till en
byggelse med flertalet hus som inte är högre än två våningar?
SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. I kvarteret
vid korsningen Roddaregatan‐Hamngatan närmast villabebyggelsen har ett hus sänkts en
våning. En siktlinje från Storstugan fram till vattnet har säkerställts i detaljplanen.
Befintlig markanvändning ligger till grund för bedömningen av om ett område är ianspråktaget.
Bedömningen är även att intresset att ta Norrberget i anspråk anses väga tyngre än
strandskyddsintresset för det område som planläggs som kvartersmark. Delar av det område
som idag betraktas som allmänt tillgängligt hyser dessutom låga värden för friluftsliv och/eller
växt‐ och djurliv. Det handlar framförallt om parkeringsplatsen, asfalterade ytor,
förskoletomten samt skolbyggnaden. Upphävandet av strandskyddet omfattar inte det den
norra delen av planområdet som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna
säkerställa fri passage för allmänhet och bevara goda livsvillkor för djur‐ och växtliv. Passagen
är anpassad till de lokala förutsättningarna, bebyggelsetätheten och landskapets karaktär.
Skolor och förskolan
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Det är ett stort slöseri med kommunens resurser att riva Norrbergsskolan, Lillstugan och
Lägerhöjdens förskola. Kommunen har redan ett stort antal inhyrda skolbaracker, ett flertal bara ett
hundratal meter från Norrbergsskolan. Således har kommunen fortfarande bruk för både Lillstugan,
Lägerhöjdens förskola och delar av Norrbergsskolan som skola. Snart är det inflyttning av 100 nya
bostadsrätter i Skutvikshagen. Då kommer trycket på förskola och skola att öka ytterligare. Den nya
förskolan, som enligt planerna ska byggas på samma plats som Lägerhöjdens förskola, har fler
avdelningar på samma yta.
I den nu aktuella Plan‐ och Genomförandebeskrivning har stycket om friytor för förskolebarnen tagits
bort. Vad är motivet att inte beskriva friytan för den planerade förskolan i Plan‐ och
Genomförandebeskrivning?
PBL anger: ”Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både storleken på
friytan per barn och till den totala storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per
barn i förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan.
Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2. På en gård som är
mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt
som tillgodoser deras behov (Mårtensson, Boldemann, o.a. 2009).”
Länsstyrelsen skriver i sitt samrådsyttrande:
”I vägledningen lyfts bl.a. storlek på hur stor friyta som behövs utifrån beprövad praxis och aktuell
forskning som vägledning för kommunala
riktlinjer. Ett rimligt mått utifrån antalet barn
anges som 40 kvm friyta per barn i förskolan.
Forskning visar även att den totala storleken
på friytan helst bör överstiga 3000 kvm.”
I en ny större förskola skall barnen få mindre
utomhusyta att röra sig på endast ca 20m
friyta per barn. Det är förvånande att
kommunen tänker göra avsteg från
rekommendationerna i PBL och att
kommunen värderar de yngsta innevånarna
så lågt.
SBF:s kommentar i samrådshandlingen:
”I den nya förskolan på Norrberget uppnås inte dessa rekommendationer. Det är svårt att få till
sådana ytor i tätbebyggda områden. Förskolan angränsar dock mot park vilket kan kompensera
något för att riktlinjerna inte uppnås.”
Detta svar är ignorant då området inte bebyggt utan är under planering. Det vill säga att det
medvetet planeras en försämring för förskolebarnen när det gäller lekmöjligheter.
Hur kan kommunen motivera denna försämring?
Så här beskrivs den aktuella förskolan Lägerhöjden på kommunens hemsida.
Den kuperade gården inbjuder till lek och utforskande. Omgivningarna erbjuder fin naturmiljö.
Förskolan har plats för ca 62 barn. Barnen är idag organiserade i fyra grupper. En med de yngsta
barnen 1‐2 år och tre avdelningar med barn 2,5‐5 år. Öppettiderna kan regleras vid behov inom
ramen 6.30‐17.30. Förskolan Lägerhöjden har eget tillagningskök, där maten lagas på plats med stor
andel ekologiska råvaror.
Förskolan har miljöcertifieringen Grön Flagg genom organisationen Håll Sverige Rent.
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Kommunen har för avsikt att riva förskolan så snart som möjligt. Frågan om rivningslov finns på
Stadsbyggnadsnämndens möte 2018‐01‐24. Ersättningsbaracker är redan upphandlade. Detta görs
flera år innan detaljplan Dp410 vunnit laga kraft. Genomför kommunen rivningen redan nu som de
avser, får vi se en grushög på Norrberget under flera år framöver.
Varför ska vi medborgare acceptera stora försämringar inom barnomsorgen både när det gäller miljö,
yta och utelek? Varför hushåller inte kommunen med sina resurser. Varför betala dyra
ersättningsbaracker när skolorna kan användas tills alla beslut om ny byggnation vunnit laga kraft?
Yrkande
Sammanfattningsvis hävdar undertecknad att folkomröstningens utfall ska respekteras och att
denna storskaliga exploatering inom ett område som är utpekat som riksintresset inte genomförs.
Jag anser att det är ett stort slöseri med kommunens resurser att riva Norrbergsskolan, Lillstugan
och Lägerhöjdens förskola för att bygga en ny förskola inom samma område.
Jag yrkar på att detta förslag till detaljplan förkastas.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras.
Se svar om förskolorna på Norrberget

36. Minören 2
Alla led är planprocessen för Norrberget omvittnat illa skött av Vaxholms kommun. I två (!) samråd
har ett mycket stort antal fel och brister framförts. I samrådsredogörelsen kommenteras många av
dem endast med en lakonisk schablonkommentar: ”Synpunkten noteras”. Det duger inte.
Många kritiska synpunkter i samrådet har alltså inte fått några svar, än mindre behandlats eller
använts som utgångspunkt för förändringar. Allvarligast är att det helt saknas en motivering till varför
kommunen vägrar ta hänsyn till de 2 453 medborgare i Vaxholm som röstade NEJ till detaljplanen för
Norrberget i folkomröstningen 2017 – det mest omfattande samråd kommunen någonsin kan få. En
tydlig majoritet av de röstande vill INTE att detaljplanen för Norrberget genomförs.
I bjärt kontrast till Boverkets rekommendation att inleda samråd INNAN förslag till detaljplan fått
färdig form så att medborgarna har en möjlighet att påverka, går den politiska majoriteten i Vaxholm
halsstarrigt vidare med sitt impopulära planförslag, den massiva medborgarkritiken till trots. Enligt
kommunens egen sammanställning från den senaste samrådsomgången har inte en enda
medborgare uttryckt gillande för planen.
Granskningshandlingen refererar till planprogramförslaget för Vaxön från 2015, där Lägerhöjden
anges vara ett ”utvecklingsområde” tillsammans med ytterligare sju andra områden.
Planprogramförslaget sägs vara grunden för kommande detaljplaner. Det lämnades ut på samråd
våren 2015 – men har inte antagits. Detaljplanen för Norrberget har sålunda inte bara förkastats av
en majoritet Vaxholmsbor, den vilar också rent formellt på lösan sand.
Av Boverkets riktlinjer för samråd framgår vidare att alla som berörs av samrådsprocessen ska
underrättas när förslaget till detaljplan går vidare till granskning. Så har inte skett i det här fallet.
(Och så här definierar Boverket vilka dessa är: ”Bland de som anses ha ett väsentligt intresse av
förslaget ingår de som har lämnat synpunkter under samrådet.”) I handlingarna inför granskningen
hävdas att den smärre förändring som gjorts av planen mellan det första och det andra samrådet
tagits fram i samråd med den politiska oppositionen i Vaxholm. Det är gravt vilseledande. Så här
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skriver Socialdemokraterna, Västerpartiet och Waxholmspartiet själva i ett öppet brev publicerat
bland annat i kampanjtidningen Viktigast i Vaxholm:
”Det nya förslaget från majoriteten är identiskt med Besqabs förslag – den enda skillnaden är att en
mindre del av Besqabs byggnader har fått nya funktioner. Oppositionspartierna har under de samtal
som förts med majoriteten konsekvent krävt att arbetet med att ta fram en ny detaljplan för
Norrberget måste stoppas, samt att det måste utredas hur Norrbergsskolan och övriga byggnader på
kort och lång sikt kan användas för att tillgodose kommunala behov.
Under samtalens gång blev det tydligt att majoriteten inte var beredd att avbryta detaljplanearbetet
och bevara Norrbergsskolan, varför samtalen inte kunde leda till någon förhandling.”
Samrådshandlingarna saknades för övrigt på Vaxholms bibliotek. Överenskommelsen med Besqab –
som enligt Boverkets rekommendationer ska finnas med i underlagen – fanns inte heller med i
samrådshandlingarna.
I övrigt är allt redan sagt i frågan om exploateringsplanerna för Norrberget. Skamligt nog har den
politiska majoriteten i Vaxholm hållit för ögon och öron.
Mitt tidigare yrkande står fast
Jag vill att folkomröstningens Nej till rivningen av Norrbergsskolan och exploateringen av
Norrberget respekteras och följs.
Jag vill att planerna på exploateringen av Norrberget avbryts omgående.
Jag vill att kommunen upprättar en bevarandeplan – där Norrbergets status inom Riksintresset
skyddas.
SBF:s kommentar:
Detaljplanen har hittills varit ute på två samråd och en granskning där allmänheten och
remissinstanser har haft möjlighet och tycka till om planen. Ett flertal förändringar har införts
med hänsyn till yttrandena från samråden och den första granskningen. De senaste
förändringarna som införts är främst kopplade till tydligare lösningar för omhändertagande av
dagvatten, sänkning av våningstal för bättre anpassning till närliggande bebyggelse och att
trafiklösningar har setts över.
Se även svar om den planprocessen.
Planprogrammet kommer inte att antas innan Norrbergsplanen går upp för antagande.
Planprogrammet behöver revideras innan det går upp för godkännande. Planprogrammet
berör Vaxön och inte bara kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i lagen på att ett
planarbete behöver inledas med ett program.
Bevarandeplanen från 1979 ska ses över och den 3 april 2017 togs ett beslut i
kommunfullmäktige att ta fram ett kulturmiljöprogram utifrån tidigare och eventuellt nya
ställningstaganden.
Se även svar om riksintresset och gestaltning.
Samrådshandlingarna fanns uppsatta på biblioteket under granskningstiden. Köp‐ och
genomförandeavtalet med Besqab har beskrivits i stora drag i plan‐ och
genomförandebeskrivningen.
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37. Skepparen 19 ( person 2)
Detta senaste förslag till detaljplan är fortsatt kompromisser och avsteg från de värden, som uttrycks
i tidigare kulturmiljödokument, och som Vaxholms invånare omfattar. Vaxholms invånares orubbliga
kärlek till och stora uppskattning av sin miljö är unik i sitt slag! En värdegrund att beakta och bygga
vidare på.
SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.
Bevarandeplanen från 1979 ska ses över och den 3 april 2017 togs ett beslut i
kommunfullmäktige att ta fram ett kulturmiljöprogram utifrån tidigare och eventuellt nya
ställningstaganden. Se även svar om riksintresset.
Ur Exploateringsprogram för Vaxholm citeras följande:
Vaxholms stads unika värden i form av småstadskaraktär och de omistliga naturvärdena ska beaktas
och vara utgångspunkt för bostadsplaneringen." (sid. 8 av 46 i Granskningshandling 2017‐11‐30)
Bland kompromissernas och avstegens mångfald från citerade dokument väljer jag ut följande:
Norrberget är sjöfartens inseglingsmärke till Vaxholm och, liksom vårdkasarnas placering en del av
stadens historia. Detta utraderas vid omfattande bostadsbyggande.
I förslaget tags fortfarande inte tillräcklig hänsyn till Vaxöns del av Vaxholms militära historia. De
föreslagna byggnaderna kommer att inkräkta synbarligen och även konkret på Storstugan och
dess omgivning och på Lägret. Vad beträffar Lägret, både som militärhistoriskt uttryck och
välbehövligt grönområde i centrala Vaxholm finns risk för att ytterligare delar av parken kommer att
tas i anspråk för bebyggelse m.m. Lägret som grön lunga ökar i behov och värde för en stad, som
växer. De föreslagna bostadsbyggnaderna på Norrbergets högsta höjd kommer att dominera över
befintlig, småskalig bebyggelse runt om Norrberget:
Husen längs Hamngatan, Lägergatan, Hagvägen, husen längs Norrbergsgatan, Badhusgatan,
Trädgårdsgatan, Skolgatan, Fiskaregatan, Carl Anderssonsgata, Torggatan. Likaså från Norra
Vaxholmsfjärden och från Norrafarleden ‐ inseglingsleden.
SBF:s kommentar:
Exploateringsprogrammet ska ses över.
Redan idag finns det närliggande villor som överstiger Norrbergets bergstopp. På
Norrbergstoppen växer även träd på ca 5‐10 meter vilket gör att bebyggelsen döljs bakom
Norbergstoppen + träd. Sett från vattnet gör vinkeln att bebyggelsen också gömmer sig bakom
Norrbergstoppen. Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor
variation vad gäller färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas
karaktär, skala och höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är
en exakt efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.
Bebyggelsen närmast omgivande villabebyggelse är anpassad med lägre höjder och i kvarteret
vid korsningen Roddaregatan‐Hamngatan har del av huset sänkts en våning. Ytterligare en
siktlinje från Storstugan ner mot vattnet har säkrats upp i detaljplanen. Se även svar om
riksintresse och gestaltning.
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Skyddsrummen ‐ problemen under jord.
Det är otydligt och oklart i förslaget till detaljplan, Dp 410, hur många skyddsrum som erfordras
enligt MSB, nu och i framtiden, hur många skyddsrum avses att byggas, hur utrymmet under jord
skall disponeras både för erforderligt antal skyddsrum och
garageutrymmen. Ett utförligt klarläggande behövs.
SBF:s kommentar:
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB )
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt
antal skyddsrumsplatser.

38. Koltrasten 11
De synpunkter som vi lämnade till Samrådsredogörelse 1 kvarstår fortfarande. Mycket lite hänsyn har
tagits till alla kritiska synpunkter som inkom vid första samrådet och till resultatet av
folkomröstningen.
Vi anser fortfarande att marken på Norrberget behöver bevaras i kommunens ägo för allmänna
ändamål. Kommunens mark på Vaxön är begränsad, men behoven av mark för olika verksamheter
som kommunen måste tillhandahålla är stora och kommer att öka.
Framtida bostadsbebyggelse bör förläggas utanför Vaxön.
SBF:s kommentar:
Ambitionen är att anta detaljplan 410 under våren 2018. Se svar om planprocessen.
Om en ny förskola ska byggas (dock ej på Lägerhöjden) bör barnen prioriteras så att de får det
utrymme för utevistelse som Boverket anser behövs för barnens fysiska och psykiska hälsa och
utveckling. Förtätning av bebyggelse är inget godtagbart skäl till att barns behov inte ska tillgodoses.
Boverket anser inte att närhet till park kompenserar för begränsning i förskolegårdens yta.
Förskola i två våningar försvårar utrymning av förskolebarnen på övervåningen vid eldsvåda.
SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.
Att leda tillkommande trafik via Lägergatan förbi Vaxö skola är mycket olämpligt. Dessutom kommer
trafiken på Kungsgatan att helt stoppas upp när bilarna från Stockholmshållet ska korsa bilarna som
kommer från färjan.
Vi anser inte att belastningen på infrastrukturen i Vaxholm bör öka i den omfattning som
detaljplaneförslaget innebär innan infrastrukturen har byggts ut.
Vi anser att en helt ny detaljplan bör tas fram som tar hänsyn till inkomna synpunkter under
samrådet och till resultatet av folkomröstningen.
SBF:s kommentar:
Efter granskning nr. 1 har trafikutredningen reviderats och gatorna har anpassats så att det
inte ska finnas några framkomlighetsproblem eller kapacitetsproblem i området. Se även svar
om trafiken och den reviderade trafikutredningen. Se även svar om planprocessen.
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39. Rindö 2:138
Det är uppseendeväckande att processen med DP410 fortlöper som om folkomröstningen om
Norrberget eller samrådsprocessen inte ägt rum. Ett stort deltagande och ett tydligt resultat i
folkomröstningen, samt ett stort antal inlämnade synpunkter i plansamrådet, borde fått processen
att stanna upp och ge tid för eftertanke och diskussion.
SBF:s kommentar:
Ambitionen är att anta detaljplan 410 under våren 2018. Se svar om planprocessen.
Att bebygga Norrberget med cirka 250 bostadsrätter enligt aktuellt förslag är fel väg att gå. Vaxholms
småskalighet hotas, samtidigt som trafik‐ och miljöfrågor riskerar att kraftigt försämras. Den
föreslagna detaljplanen tar inte tillräcklig hänsyn till den lokala trafikökningen som skulle uppstå vid
en genomförande av DP410. Inte heller tar DP410 tillräcklig hänsyn till Blynäsverkets begränsade
kapacitet och undermålig rening redan vid dagens belastning.
SBF:s kommentar:
Efter granskning nr. 1 har trafikutredningen reviderats och gatorna har anpassats så att det
inte ska finnas några framkomlighetsproblem eller kapacitetsproblem i området. För svar om
trafiken på Lägergatan se svar om trafiken. Se även den reviderade trafikutredningen.
Dagvattenutredningen har reviderats och högre krav ställs nu på fördröjning och rening.
Jämfört med befintlig bebyggelse kommer förslaget att förbättra fördröjning och rening av
dagvatten och på så vis bidra till en renare Vaxholmsfjärd.
Norrbergsskolan behövs för kommunala ändamål. Det är kommunens skyldighet att undersöka olika
alternativa användningar, och inte bara fortsätta på majoritetens linje att riva skolan och bygga 250
bostadsrätter. En detaljplan av denna skala får inte ensidigt hastas fram.
SBF:s kommentar:
Detaljplaneförslaget förutsätter en rivning av Norrbergsskolan. Däremot kommer ett av
kvarteren närmast Hamngatan att fortsätta i kommunal regi och innehålla ett särskilt boende.
Samrådsredogörelsen gällande DP410 (2017‐11‐30, Änr 2015/56.214) är inte korrekt utfärdat då
kommunledningen ger endast generella svar. Svaren antyder att kommunen ännu håller fast vid sina
ursprungliga avsikter med Norrberget. Svaren visar dessutom och dessvärre att
kommunledningen inte har förstått innebörden eller digniteten i de folkliga protesterna. Det räcker
att läsa Generellt svar nr 1 och 2 för att inse detta. Ännu tydligare visar Generellt svar nr 3 att man på
allvar tycks anse att framtagandet av en detaljplan och egenanalys av folkomröstningen är tillräckligt
demokratiskt beteende. Med upplysning att det finns möjlighet att överklaga.
När kommunledningen svarar på (sina egna) frågor är det enbart för att försvara en detaljplan som
man redan beslutat genomföra men som medborgarna händelsevis underkänner. Till exempel
samrådsyttranden om naturmiljön, värmeförsörjning och trafik besvaras med bedömningar och
fantasier om framtida hållbar utveckling. Kommunledningen verkar ha noll koll på konsekvenserna av
att bygga bostäder med enda syftet att öka Vaxholms befolkning. Flertalet medborgarfrågor och
synpunkter hänvisas bara tillbaka till de generella svaren eller ”noteras”.
Jag begär en bekräftelse på att mitt yttrande blivit inlämnat samt vilket diarienummer handlingen
fått.
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SBF:s kommentar:
Många frågor som uppkom i samrådet delades av många och istället för att skriva samma svar
överallt hänvisades till dessa svar.

40. Lönnen 7 (person 1)
Undertecknad, boende inom Samfällighetsföreningen Blynäs Radhus (SBR), har med oro följt frågan
om en anslutning av Blynäs avloppsreningsverk till Käppala. Som grund för denna oro ligger en ökad
belastning på Blynäsverket genom anslutning av flera nya bostadsområden och därvid inte minst den
planerade bebyggelsen på Norrberget.
Belastningen på Blynäsverket börjar enligt uppgifter från bl. a Roslagsvatten närma sig gränsen för
vad som är tillåtet (8000 pe (personekvivalenter) maximal genomsnittlig veckobelastning enl.
gällande drifttillstånd. 2014 erhöll Blynäsverket tillstånd att efter viss utbyggnad släppa ut
motsvarande 13000 pe. Detta tillstånd har i avvaktan på en förväntad anslutning till Käppala ej tagits
i anspråk och kapaciteten vid Blynäsverket börjar närma sig ett tak som dagens reningsverk ej klarar
av ("kapaciteten slår i taket inom kort")
Inför valet 2014 gick 3 av allianspartierna (M, L och C) under parollen "Vi levererar!" ut med ett
valmanifest som bl. a förkunnade att "utsläppen från vårt avlopp halveras genom anslutningen till
Käppala reningsverk 2018. Vaxholms viktigaste miljöinvestering någonsin." Denna miljöinvestering
har drabbats av en betydande leveransförsening och i nuläget har Käppalaförbundets förvaltning fått
i uppdrag att i dialog med samtliga parter försöka hitta en lösning avseende hur stort bidrag Vaxholm
och Österåker skall betala för att ansluta sig till förbundet. Vissa av förbundets medlemmar menar
också att de två nya kommunerna (Vaxholm och Österåker är ännu inte anslutna som medlemmar i
Käppalaförbundet) borde betala en högre avgift än vad som föreslagits. Förhandlingar om detta
kommer att startas under våren 2018 och förväntas vara avslutade till sommaren. Ett besked om
anslutning kommer därför tidigast att kunna meddelas under sommaren eller hösten 2018. I
dagsläget pekar information från Käppala och Roslagsvatten på tidigast 2020 eller t o m 2023 som en
mer trolig tidpunkt för driftsättning av den bergtunnel som planeras för att överföra avloppsvatten
från Vaxholm och Österåker till Käppala. Om den nu överhuvudtaget blir av. Totalkostnaden tycks ha
vuxit betänkligt jämfört med de mer blygsamma kostnaderna för den tidigare föreslagna
ledningsdragningen via Bogesund (Sjövägsalternativet) och vägen till Käppala förefaller även i övrigt
inte helt rak.
Läget tycks mig f n vara ganska osäkert och den byggboom som drabbat Vaxholm, senast med Östra
Kullön, Skutvikshagen, Pålsundsstrand samt den planerade exploateringen av Norrberget m fl. ökar
oron för en överbelastning av avloppssystemets reningskapacitet med tråkiga konsekvenser för såväl
recipientens (Norra Vaxholmsfjärden) redan i dag mindre goda miljöstatus som boende i Blynäs med
omnejd med en ökad risk för återkommande luktstörningar från Blynäsverket (en rapporterad
avsaknad av klagomål rörande luktstörningar torde i icke ringa mån bero på en resignation och viss
tillvänjning snarare än en faktisk frånvaro). En utebliven anslutning till Käppala kräver vad jag kan
förstå också en utbyggnad av Blynäsverket med ökad risk för såväl lukt‐ som andra störningar. Inte
minst bör därvid även påpekas att delar av bostadsbeståndet i Blynäs ligger inom rekommenderade
säkerhetsavstånd från verket.
Mot bakgrund av ovanstående förefaller mig en återhållsamhet i byggplanerna gällande såväl
Norrberget som ev. andra storskaliga expansioner av bostadsbeståndet i Vaxholm vara både

Granskningsutlåtande
2018‐03‐15
Änr 2015/56.214
81 av 101
önskvärd och välbetänkt tills dess frågan om framtida omhändertagande av avloppsvattnet fått en
tillfredsställande, långsiktig och uthållig lösning.
PS Till nämnda skulle jag gärna vilja foga till Norrbergsprojektet relaterade synpunkter på boendemiljö,
grönytefaktorer, skärgårdsidyll, trafiksäkerhet, parkeringsfrågor, bilköer, avgasemissioner, skyddsrum,
strandskydd, barackpolitik, lokalbehov mm.
Av utrymmesskäl begränsar jag mig likväl för stunden till den mer närliggande frågan om Blynäsverkets och
Norra Vaxholmsfjärdens framtid.

SBF:s kommentar:
Se svar om Blynäs reningsverk för en redogörelse från Roslagsvatten om Käppala, den framtida
planeringen kring Blynäs reningsverk och dess kapacitet.

41. Lönnen 7 (person 2)
Angående det nya detaljplaneförslaget för exploatering av Norrberget Vaxholm.
Det är fortfarande många osäkra faktorer i förslaget som man inte tagit hänsyn till:
‐Hur kommer trafiksituationen att bli med en stor ökning av bilar? Hur mycket kommer buller och
avgaser att öka och hur kommer invånarna att påverkas?
‐Kommer reningsverket att ha tillräcklig kapacitet? Det är redan nu luktproblem. Hur kommer man
att ta hand om dagvattnet? Vaxholmsfjärden är redan hårt drabbad och anslutning till Käppala är
ännu inte beslutad.
‐Vad händer med skyddsrummen? Måste det byggas nya och vad kostar det i så fall?
‐Varför tar man inte hänsyn till strandskyddet?
‐Det saknas grönytor (och parkeringsplatser) och gatorna verkar vara väldigt trånga.
‐Att riva fungerande byggnader och bygga nytt är från miljösynpunkt ett dåligt alternativ och
förbrukar stora resurser.
‐Det bästa vore att tänka om och göra en ny detaljplan med eftertanke!
SBF:s kommentar:
För svar kring trafiksituationen hänvisar vi till den uppdaterade trafikutredningen vars analyser
har anpassats till de förändringar som införts i detaljplanen sedan den första granskningen. Se
även svar om trafiken.
Se svar om Blynäs reningsverk för en redogörelse direkt från Roslagsvatten angående
reningsverkets kapacitet och luktproblematik.
Kommunen kommunicerar med MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) gällande
ersättning av de befintliga skyddsrummen som avses rivas. Det pågår förhandling om hur
kostnaden ska fördelas.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att området i stort kan ses ianspråktaget och har,
som anges i planhandlingarna ansett att Vaxön är det område i kommunen där tillkommande
bebyggelse främst bör ske, vilket kan innebära att även strandnära områden blir aktuella för ny
exploatering. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att de särskilda skälen i 7 kap. 18 c §
1 och 5 miljöbalken kan tillämpas inom planområdet, d.v.s. att området redan har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området.
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Exploateringen innebär att grönytor kommer att minska samtidigt kommer nya gröna ytor att
skapas med högre kvalitet.
Gatubredden följer allmänna rekommendationer enligt trafikutredningen. Trånga gator är en
del av Vaxholms karaktär och går att finna i andra delar av stadskärnan.
Rivningen av Norrbergsskolan och förskolorna sker för att skapa nya värden i området.
Exploatering och byggande av ca 250 bostäder samt särskilt boende anses väga tyngre än
byggnadernas värde. Den sammanvägda bedömningen är att de positiva effekterna av
exploateringen väger tyngre än de negativa.

42. Minören 2, Ytterby 4:726
Allmänna synpunkter
Vi vänder oss emot kommunens intentioner med den storskaliga exploateringen av Norrberget.
För övrigt anser vi att det är ett stort slöseri med kommunens resurser att riva Norrbergsskolan,
Lillstugan och Lägerhöjdens förskola för att sedan bygga en ny förskola inom samma område.
Den folkomröstning som genomfördes 10 september 2017 visar att invånarna i kommunen har sagt
NEJ till den storskaliga exploatering som förslaget till detaljplan möjliggör.
Vi yrkar på att detta förslag till detaljplan förkastas.
Upphävande av strandskydd
I detaljplanen har man upphävt strandskyddet för planering av ny bebyggelse. Norrberget är idag en
av få ”lungor” som finns på centrala Vaxön. Det är en plats som idag är uppskattad, både av turister
och Vaxholmsbor, för sin vackra utsikt över det norra inloppet till Vaxön.
SBF:s kommentar:
Stora delar av området där strandskyddet upphävs är ianspråktaget och Länsstyrelsen delar
kommunens bedömning och har, som anges i planhandlingarna ansett att Vaxön är det
område i kommunen där tillkommande bebyggelse främst bör ske, vilket kan innebära att även
strandnära områden blir aktuella för ny exploatering. Ambitionen är även att parkmarken i den
norra delen av planområdet ska tillgängliggöras samt att nyskapade gröna ytor ska innehålla en
högre kvalitet än befintlig vegetation.
Skyddsrum
De befintliga skyddsrummen som idag finns på Norrberget (inrymda bl.a. i Norrbergsskolans lokaler)
planeras att rivas. Enligt msb (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) måste skyddsrummen
ersättas inom 2 år efter rivning. Ersättning av dessa skyddsrum innebär en onödig skattebelastning
för oss Vaxholmsbor.
SBF:s kommentar:
Kommunen kommunicerar med MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) gällande
ersättning av de befintliga skyddsrummen som avses rivas. Skyddsrummen måste rivas för att
möjliggöra exploateringen. Det pågår förhandling om hur kostnaden ska fördelas.
Lägergatan ombyggd 2017
Lägergatan har under sommaren byggts om och försetts avsmalningar med övergångställe i
trottoarnivå och väg gupp för att minska trafiken förbi Vaxö skola och förskolan Freja. Ska lägergatan
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återigen byggas om? Jag ser detta som oseriöst – det är ett stort slöseri med skattemedel för oss
Vaxholmsbor.
SBF:s kommentar:
De trafiksäkerhetshöjande åtgärderna på Lägergatan som har genomförts kommer inte att tas
bort. Se även svar om trafiken.
Trafik
Bussarna är ofta fulla och i rusningstrafiken är det inte ovanligt med passagerare som måste stå upp.
Ibland är man tvungen att lämna föräldrar med barnvagn kvar vid hållplatserna då det inte går att
tränga in mer än maximalt 3 barnvagnar. Det är därför inte konstigt att många väljer den egna bilen
till och från jobbet trots den intensiva trafiken på väg 274.
SBF:s kommentar:
Det pågår en utredning tillsammans med Trafikförvaltningen i Stockholm och Trafikverket för
att förbättra kollektivtrafiken och öka framkomligheten i Vaxholm.
Otillräcklig rening av vatten
Här finns två orosmoln:
1. Att dagvatten orenat kommer att rinna rakt ner i Norra Vaxholmsfjärden.
En del av regnvatten och snömassor kommer troligen att landa på hårda ytor såsom asfalt och berg
och hinner inte infiltreras/renas innan det når vattnet.
2. Blynäsviken klarar inte dagens avloppsvatten.
Endast ca 20 % av kvävet i dagens avloppsvatten förmår reningsverket i Blynäs att ta hand om idag.
När ytterligare ett stort bostadsområde ska kopplas till det befintliga avloppssystemet är risken
betydande att situationen kommer att förvärras än mer.
Att bada vid Norrberget kommer inte längre att vara ett alternativ.
Östersjön är redan ett utsatt innanhav och stor hänsyn behöver tas till den marina miljön även från
Vaxholms kommun.
SBF:s kommentar:
Dagvatten ska renas och fördröjas inom egen fastighet innan det kopplas på det befintliga
dagvattennätet. Genom planbestämmelser regleras dagvattenhanteringen så att vatten inte
rinner orenat ut i Norra Vaxholmsfjärden.
Se svar om Blynäs reningsverk för en redogörelse av kapacitet, rening och framtida planering.
Norrbergsskolan
Skolan var så sent som i juni 2017 i bruk. Kommunen är bland annat i behov av lokaler för
äldreboende och särskilt boende. Dessa behov kan tillgodoses i Norrbergsskolans lokaler efter
ombyggnad. Detta är mycket mindre kostsamt än att bygga nytt. Med andra ord – ger en lägre
kommunalskatt för oss Vaxholmsbor.
Förskolorna Lägerhöjden och Lillstugan
Båda dessa förskolor är i bra skick och barn och föräldrar trivs. Att riva två fungerande förskolor för
att sedan bygga en ny på samma plats, men med mindre lekyta per barn, framstår som helt
vansinnigt. Dessutom ska förskolorna ersättas av paviljonger under många år till en kostnad av ca 1
miljon/år och barack. Det blir en stor kostnad som ger oss en mycket högre kommunalskatt än vi
behöver ha i Vaxholm.
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Nybyggnation kontra bygga om
Det gör stor positiv skillnad för miljön om man kan bygga om istället för att bygga nytt. Vaxholm har
här möjlighet att visa att det går att ta hänsyn till både den känsliga skärgårdsmiljön och att bidra till
varsamhet med jordens tillgångar.¨
SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget
Småstadsidyllen ett minne blott?
Om bebyggelse sker på Norrberget så som planerats kommer upplevelsen av att vara i en småskalig
skärgårdsidyll för alltid vara borta. Vaxholm kommer förlora sin unika särart och framstå alltmer som
Lidingö, Hammarby sjöstad och Stockholms kajer som nu bebyggs med dyra bostadsrätter men utan
Storstadens bekvämligheter. Vad ska då locka boende och turister till vår stad?
Förorenat vatten? Bilköer? Trängsel på bussar/båtar? Hög skatt på grund av dåliga kommunala
beslut?
Innan rivning av Norrbergsskolan sker bör alla infrastrukturfrågor vara lösta.
SBF:s kommentar:
För att säkerställa den arkitektoniska kvaliteten i området har ett gestaltningsprogram tagits
fram. Gestaltningsprogrammet blir en bilaga till köp‐ och genomförandeavtalet och ska följas
av exploatören. I gestaltningsprogrammet beskrivs vilka gestaltningsprinciper som ska
användas för bebyggelsen, gårdar och gator etc. samt hur dessa knyter an till den befintliga
bebyggelsen. I gestaltningsprogrammet går det bl.a. att läsa att den nya bebyggelsen utgår
från grundläggande kvaliteter som finns i dagens Vaxholm. Stadsplanen ansluter med gatunät
och gångstråk så att den äldre stadens gränser flyttas ut. Det nya integreras som en sömlös del
av det gamla. Bebyggelsen tar också upp drag från dagens Vaxholm.
Vi Vaxholmsbor har rätt att få veta hur det ska bli med frågor om
• Biltrafik
• Kollektivtrafik
• Vägar
• Övergångsställen
• Vatten och avlopp
• Miljöaspekten
SBF:s kommentar:
Se svar ovan.

43. Terra Nova 2
Biltrafiken
I den trafikutredning som hänvisas i detaljplanen har en prognos över den ökade trafiken till och från
Norrberget gjorts. Konsekvenserna för oss sakägare i det direkta närområdet kommer bli stora med
de prognosticerade trafikvolymerna.
Trafikutredningen anger att trafikflödet på morgonen kommer styras västerut via Eriksövägen ut till
väg 274 och på eftermiddagen kommer trafikflödet gå via Lägergatan, här har man räknat upp
trafikflödet med 85%.
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Redan idag blir det köer när man ska svänga in på Lägergatan, särskilt när det sammanfaller med
färjetrafiken. Vi yrkar på att en analys med förslag till åtgärder görs över hur det påverkar korsningen
Kungsgatan – Lägergatan.
Trafikutredningen anger under punkt 4.4 att man räknar med att 90% av Norrbergets totalt alstrade
trafik på eftermiddagarna kommer gå via Lägergatan. Man skriver på sid 10 bl.a. ” Det blir dock en
viss fördröjning på Lägergatan med dessa flöden”, Dvs köer. Detta kommer direkt påverka oss
boende på Lägergatan både i form av tillgänglighetsproblem, ökad luftförorening men framför allt i
form av ökat trafikbuller.
Vår fastighet Terra Nova 2 ligger i korsningen Lägergatan – Hamngatan. Här är det stopplikt i en
uppförsbacke. Det innebär att en trafikökning med 90% på eftermiddagarna där alla bilar ska stanna,
gasa och starta direkt kommer påverka vårt boende negativt.
I den Trafikbullerutredning som bilagts detaljplaneförslaget saknas helt kommentarer under punkt
6.5 kring påverkan på befintlig bebyggelse på Lägergatan och då vår fastighet i synnerhet med tanke
på det utsatta läge den har i korsningen.
I samrådsredogörelse 2 bemöter ni vårt yrkande om en särskild konsekvensbeskrivning och analys
med att citat sid 41” SBF:s kommentar: Någon särskild analys av och konsekvensbeskrivning för detta
har inte tagits fram.”
Det är inte rimligt att man lyfter fram att trafikflödena kommer gå via en mindre gata med befintlig
bebyggelse och småskola utan att en risk och konsekvensanalys görs. Vi yrkar igen på att en särskild
Risk och konsekvensanalys med förslag på åtgärder görs.
Placeringen av den södra korsningen Planområdet‐Hagvägen‐Hamngatan innebär en betydande
olägenhet för oss. När bilarna svänger ut från Norrberget ner till vänster på Hamngatan sveper
strålkastarna över vår fasad och lyser rakt in i vårt kök och vardagsrum. Redan idag blir vi bländade
och störda av detta när det är trafik som kör ut från området när det är mörkt. Det här kommer bli
ett betydande störningsmoment för oss med den ökade trafikvolym som kommer bli om planerna
fullföljs.
Vi kan inte se att man i detaljplanen har tagit hänsyn till detta trots att vi som sakägare inkommit
med synpunkter vid tidigare samråd. Inte heller har det bemötts i samrådsredogörelsen utan
hänvisning sker till citat ”SBF:s kommentar: Någon särskild analys av och konsekvensbeskrivning för
detta har inte tagits fram. Se även generellt svar nr. 4.”
Vi kan inte se sammanhanget mellan den olägenhet det innebär för oss som sakägare med den
ökande trafikens ljuspåverkan inomhus hos oss i vår fastighet och hänvisningen till det generella
svaret nr 4, som handlar om ”Hur påverkar exploateringen förståelsen av riksintresset för
kulturmiljövården”.
Inte heller ser vi under generell punkt nr 7 att man beaktat detta.
Vi yrkar på att en särskild analys och konsekvensbeskrivning av placeringen av södra korsningen
Planområdet‐Hagvägen‐Hamngatan med förslag på åtgärd görs.
Vi yrkar på att en översyn och en ny placering av korsningen görs för att minska den ökande trafikens
ljuspåverkan inomhus i vår fastighet.
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SBF:s kommentar:
Ljuspåverkan från svängande bilar är svårt att undvika redan idag i det utsatta läget.
Planförslaget förändrar inte utfartens läge nämnvärt. Däremot ökar antalet fordonsrörelser ut
från området. Synpunkterna har framförts till tekniska enheten på Vaxholms stad som
undersöker möjliga lösningar för att eventuellt skärma bländande ljus från bilar.
För svar om trafiken på Lägergatan se svar om trafiken och den reviderade trafikutredningen.
Storstugan och småskalighet
Trots de justeringar som gjorts i detaljplanen anser vi inte att tillräcklig hänsyn tagits till småskalighet
vare sig vad det gäller antalet hus eller fasad och nockhöjder.
Även om de förslagna nockhöjderna inte överskrider Storstugans högsta punkt tas inte hänsyn till att
nockhöjden på Storstugan inte är lika hög på hela byggnaden. Bebyggelsen bakom kommer därför
trona upp sig bakom Storstugan fönsterkupor och helt ta bort Storstugans solitära placering.
Vi yrkar på att man i detaljplanen sänker nockhöjden för husen bakom storstugan.
SBF:s kommentar:
Höjderna i förslaget har setts över generellt och sänkts med en våning närmast omgivande
villabebyggelse i korsningen Roddaregatan‐Hamngatan. I kvarteret Storgården närmast bakom
Storstugan överstiger inga nockhöjder storstugans nock. En siktlinje från Storstugan fram till
vattnet har säkrats upp i detaljplanen.
Länsstyrelsen skriver följande om planförslagets påverkan på Storstugan:
”Storstugan i parkens norra kant kommer att upplevas annorlunda genom att bebyggelse
kryper relativt tätt inpå. Genom planförslaget får Lägret troligen en något mer sluten,
stadsmässigt parkrumskaraktär. Länsstyrelsen bedömer dock att Lägret och Storstugan har en
begränsad roll som militärhistoriska uttryck i riksintresset, och att en visuell påverkan därmed
kan accepteras ur riksintressesynpunkt. Länsstyrelsen understryker dock betydelsen av att
närliggande bebyggelse anpassas i form och färg för att mildra intrycket från exploateringen.
Det är även viktigt att den arkitektoniska kvaliteten säkerställs i planen.”

44. Skutviken 1
Med tanke på resultatet från folkomröstningen i september är det mycket märkligt att
kommunledningen fortsätter att planera för en omfattande rivning av nuvarande byggnation och
nybyggnad av hundratals bostäder.
Av dom som röstade och bor på Vaxön var det närmare 65 % som ville bevara skolbyggnaderna. Kan
det bli tydligare?
Innan folkomröstningen till slut genomfördes ansågs kommunledningen tondöv.
Med facit i hand efter folkomröstningen får man konstatera att den är stendöv!
Den markanvisningstävling som kommunen bjöd in till baserades på att man skulle bygga runt 300
bostäder på en given yta och redan där tappade man möjligheten att tillföra miljön något positivt.
Samtliga förslag hade alldeles för många, höga och hopträngda byggnader.
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Jag har tidigare anmält synpunkter på både mängden och höjden som gör att solljuset inte når ner till
marken, men någon skuggutredning verkar man inte vilja göra. I Stockholm har man sedan 1931 följt
en byggnadsstadga som anger att avståndet mellan hus måste vara minst detsamma som höjden på
husen och med krav på solbelysning på fasaden.
SBF:s kommentar:
Efter granskning 1 har bebyggelsen närmast befintlig villa bebyggelse sänkts med en våning
och en siktlinje från Storstugan norrut mot vattnet har säkrats upp i planen.
BBR:s krav på solljus gäller den föreslagna nya bebyggelsen. Det finns även gott om släpp
mellan byggnaderna för att öka ljusinsläpp.
En annan synpunkt är brandrisken. Svenska städer har en historia av att brinna ner med jämna
mellanrum och redan på 1500‐talet bestämde man i Stockholm att samtliga trähus innanför
stadsmuren skulle rivas och ersättas med stenhus.
Men på malmarna fortsatte bränderna och så småningom hade de flesta gator breddats och nya
stenhus byggts.
I gestaltningsprogrammet för DP 410 anger man att husen ska ha träfasader, vilket ökar brandrisken
och framförallt spridningsrisken. Vid den stora branden på Hamngatan i Vaxholm 1995 var det främst
genom en grävmaskin som man kunde stoppa spridningen, man rev ner ett helt hus. Att bygga ihop
så många hus så tätt och med träfasader innebär alltså en stor risk, inte nödvändigtvis för
människorna, men för byggnaderna.
Att Vaxholm sedan tidigare har en så omfattande trähusbebyggelse beror ju på att man krävde att
dom lätt skulle kunna brännas ner för att försvara Stockholm vid ett hotande anfall.
Summan av mina synpunkter, nu och tidigare, är att man ska stoppa DP 410 innan den kostat alla
inblandade mer pengar och i första hand invänta valresultatet i höstens kommunalval.
Det saknas varken idéer eller möjligheter att utveckla befintliga skolbyggnader till att fylla en rad
behov inom nuvarande detaljplaner och skulle man i framtiden behöva en ny detaljplan vore det
bättre att den fick utarbetas i en logisk och demokratisk ordning.
SBF:s kommentar:
Med ny teknik finns nya möjligheter att till och med bygga höghus i trä och ändå klara
brandkraven. Bebyggelsen på Norrberget ska ha träfasader för att anknyta till befintlig
bebyggelse i Vaxholm.

45. Gräsanden 13
Jag har tidigare yttrat mig över översiktsplanen och tidigare samrådsskeden av planeringen av
Norrberget (se bilaga). Jag kan inte finna att synpunkterna har bemötts eller beaktats.
Det finns en övertro på nyttan av befolkningsökning i kommunens plandokument. Jag har hänvisat till
expertis på SKL (se bilaga) som hävdar att befolkningsökning inte är en given ekonomisk
framgångsfaktor.
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SBF:s kommentar:
En ökad befolkning innebär ett ökat skatteunderlag och möjliggör underhåll och satsningar.
Det kan handla om genomförande av olika renoveringar av befintliga verksamhetslokaler,
upprustningar av lekparker, möjliggöra gång‐ och cykelvägar, större satsningar i våra
kärnverksamheter mm. Fler unga gör att vi enklare kan locka hit speciallärare för t ex språk, då
vi har underlag och kan erbjuda heltidstjänster. Vi kan fylla upp i klasser och få en starkare
ekonomi i våra verksamheter. Och fler invånare som förhoppningsvis handlar i våra butiker,
äter på restauranger och nyttjar andra lokala företagare. Enligt en promemoria från SKL 2014‐
04‐17, dnr:14/2556. Ger tillväxt ökade skattemedel. Naturligtvis tillkommer det kostnader,
men staden bedömer att det genererar ett nettotillskott för Vaxholms del.
Planförslaget präglas av bristande respekt för stadsmiljö och kulturmiljö samt för den småskalighet
och variation som gör Vaxholm unikt. Storskalig utbyggnad och täta gatumiljöer är oförenliga med en
skärgårdsstad kännetecknad av blandad bebyggelse och mycket grönska.
SBF:s kommentar:
De smala kvartersgatorna är en viktig del i områdets karaktär och en del av anpassningen till
Vaxön många smala stadsgator. I gatten mellan husen kommer träd att planteras för att
området ska upplevas grönt och lummigt.
Trafikkonsekvenserna av ökad bebyggelse och ökad befolkning är grovt underskattade. Under en
period med rekordförsäljning av nya bilar har Vaxholm reducerat parkeringsnormerna. Detta innebär
att nybebyggelse leder till ökad konkurrens om gatuutrymme för parkering. Platser för
sommarparkering försvinner. Detta får konsekvenser för besöksnäringen som är oerhört viktig för
Vaxholms näringsliv.
SBF:s kommentar:
Efter granskning nr. 1 har trafikutredningen reviderats och gatorna har anpassats så att det
inte ska finnas några framkomlighetsproblem eller kapacitetsproblem i området. För svar om
trafiken på Lägergatan se svar om trafiken och den reviderade trafikutredningen.
Stadsbyggnadsförvaltning delar åsikten att besöksnäringen är viktig för Vaxholms näringsliv.
Planförslaget möjliggör 19 allmänna parkeringsplatser som är tänkt att samnyttjas med
förskolan och vara tidsbegränsade. Även på Kronängsskolan finns besöksparkering.
I Vaxholms stads vision framhålls att Vaxholm stad ska utvecklas tillsammans med medborgarna. Vid
förra höstens rådgivande folkomröstning röstade en klar majoritet (55% av alla röstande; 60‐66% av
distrikt som inkluderar Vaxön) mot förslaget till omfattande och tät nybebyggelse av bostäder på
Norrberget.
Min slutsats är därför alltjämt att föreliggande förslag bör dras tillbaka och omarbetas till en
utveckling av Norrberget som värnar Vaxholms skärgårdskaraktär och småskalighet (till skillnad från
de senaste årens bebyggelse i Skutviken och på östra Kullön) och som inte ytterligare förvärrar
trafiksituationen.
SBF:s kommentar:
Se svar ovan.
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46. Framnäs 5
Jag vill lämna några synpunkter på planerna för byggnation på Norrberget.
Jag bott i Vaxholm c:a 45 år och är inte på något sätt motståndare till att det sker förändringar och
att det även i framtiden kommer att ske förändringar och modernisering av samhället men vad jag
önskar är att förändringarna sker i demokratiska former samt även med hänsyn till befintlig
bebyggelse.
Mina synpunkter handlar specifikt om trafiksituationen på Vaxön.
Redan idag är det en enorm trafik till och från Vaxön, särskilt mellan ca kl. 07‐10 och 15‐19. Det
tillkommer inom nära framtid c:a 100 lägenheter (några har redan flyttat in) i Skutvikshagen. Det ska
tillkomma ca 300 lägenheter på Norrberget (visserligen inte i närtid men kanske inom 5 år).
Dessutom byggs det idag ett stort antal nya lägenheter på Rindö.
Med tanke på att Vaxön, med undantag för bilfärjan till/från Rindö, är en ”ändhållplats/vändpunkt"
så framgår det inte i detaljplanen hur man tänkt att alla fordon ska få plats dels att komma till och
från ön utan att total trafikinfarkt uppstår dels plats att parkera alla fordon.
Jo jag förstår att inte alla kommer att pendla till arbetsplatser utanför Vaxön men säkerligen är det
ändå många människor och fordon som ska komma till och från samt få plats på Vaxön.
Detaljplanen, tycker jag, tar alldeles för lätt på den tänkta trafiksituationen. Kanske finns det en mer
utarbetad plan för trafiklösningar som jag inte tagit del av? I så fall vill jag ta del av den.
För övrigt så förstår jag inte varför den föreslagna bebyggelsen ska ske med huskroppar som inte
stämmer överens med befintlig bebyggelse.
SBF:s kommentar:
Trafikutredningen har reviderats och förslaget har anpassats så att inga framkomlighets eller
kapacitetsproblem ska finnas inom planområdet. Detaljplanen kan inte styra det som ligger
utanför planområdet. Se även svar om trafiken.
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.

47. Norrskär 16
Efter folkomröstningen så har arbetet med att fortsätta med detaljplaneringen av Norrberget
fortsatt, utan att man från alliansens håll har tagit till sig NEJ‐resultatet av folkomröstningen.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras.
Se svar om planprocessen.
Det är inte vettigt att hårdexploatera den mark som finns kvar. Det byggs tätt och högt för att maxa
vinsten för byggföretaget.
Vi vill se en välplanerad helhet då det gäller exploatering av den vackra skärgårdsmiljö som finns i
Vaxholm. Förstör inte den vackra siluett som Vaxholm utgör från sjösidan. Vid byggandet av Östra
Kullö, Pålsundsstrand och Skutviken så har ingen som helst hänsyn tagits till hur strandlinjen ser ut.
Vaxön är en skärgårdsö, en småstad och inte en förort!
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SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen på Norrberget bedöms vara väl utformad och har stor
variation vad gäller färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas
karaktär, skala och höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är
en exakt efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.
Vi vill se en välplanerad helhet då det gäller finansieringen av vad planerade exploateringar för med
sig, i form av ökad behov av service.
SBF:s kommentar:
En ökad befolkning innebär ett ökat skatteunderlag och möjliggör underhåll och satsningar.
Det kan handla om genomförande av olika renoveringar av befintliga verksamhetslokaler,
upprustningar av lekparker, möjliggöra gång‐ och cykelvägar, större satsningar i våra
kärnverksamheter mm. Fler unga gör att vi enklare kan locka hit speciallärare för t ex språk, då
vi har underlag och kan erbjuda heltidstjänster. Vi kan fylla upp i klasser och få en starkare
ekonomi i våra verksamheter. Och fler invånare som förhoppningsvis handlar i våra butiker,
äter på restauranger och nyttjar andra lokala företagare. Enligt en promemoria från SKL 2014‐
04‐17, dnr:14/2556. Ger tillväxt ökade skattemedel. Naturligtvis tillkommer det kostnader,
men staden bedömer att det genererar ett nettotillskott för Vaxholms del. Se även svar om
befolkningsökningen/bebyggelsetakten.
El, fjärrvärme och VA
Kraftledningen räcker inte till för hur många hushåll som helst och behöver uppgraderas.
Blir det riktigt kallt så räcker den fjärrvärme som finns idag inte riktigt till. Då finns det dieselaggregat
att ta till som förstärkning. Inte miljövänligt, bullrigt och smutsigt.
Vatten‐ och avloppsledningar är gamla, lappade och slitna. Ledningssystemet är i behov av underhåll.
Det finns idag ingen som kan ange ett datum eller år för anslutning till Käppala.
SBF:s kommentar:
Detaljplanen kan inte styra val av uppvärmning. E.ON. håller på med både kapacitets ‐och
stabilitetshöjande åtgärder i Vaxholm just nu och känner sig därför trygga med kommande
tillväxt. Om kapaciteten inte är tillräcklig för fjärrvärme är det exploatörens uppgift att lösa det
genom andra uppvärmningssätt.
Bebyggelsen i Norrberget kräver en utbyggnad av vatten‐ och avlopp inom planområdet. I
samband med det görs en översyn av det befintliga nätet och erforderliga åtgärder vidtas vid
behov.
För svar om Käppala se svar om Blynäs reningsverk.
Infrastruktur
Det är redan idag svårt med parkering i Vaxholm. Med en befolkningsökning kommer antalet bilar att
öka och därmed också trafiken både inom Vaxholm och ut från Vaxholm. Till det kommer också
luftföroreningar och buller med försämrad boendemiljö som följd.
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SBF:s kommentar:
Trafikutredningen har reviderats och förtydligats med parkeringsplatser, körspår, gatubredd,
och in‐ och utfarter i området. Parkeringen i området är tänkt att lösas i garage och på längs
kvartersvägarna i området. Den för Vaxholms stad beslutade parkeringsnormen om 9 p‐platser
på 1000 BTA ska klaras. Den allmänna gatan upp i området och till förskolan planeras för 19
parkeringsplatser. Vissa av dessa blir tidsreglerade och samnyttjade. Kronängsskolan bidrag
även till att ersätta besöksparkeringen på Norrbergsskolan. Se även svar om trafiken och den
reviderade trafikutredningen.
Skola, förskola, bibliotek, särskilt boende mm
Den nya Kronängsskolan är nästan fullt utnyttjad redan från start. Vid en befolkningsökning kommer
skolan snart att vara för liten och det kommer att behövas bygga en till ny skola.
Att riva Norrbergsskolan är ett resursslöseri då byggnaden kan användas till något utav de
kommunala ändamål som det behövs lokaler till idag.
Använd riktiga lokaler i stället för de baracker som idag är lösningen för både skola, förskola och
flyktingboende.
SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.
Både kommunkontoret och biblioteket behöver utöka sina lokaler.
SBF:s kommentar:
Kommunkontorets eventuella lokalbrist är inget som varit en del i projektet för Norrberget.
Förutsättningarna för ett bibliotek i Norrberget har utretts och slutsatsen blev att ett bibliotek
inte får plats i samma kvarter som det särskilda boendet.
Det saknas platser för både särskilt boende och äldreboende (typ Kanonen).
SBF:s kommentar:
Planförslaget förutsätter en rivning av Norrbergsskolan för att ge plats åt den nya bebyggelsen.
Ny bebyggelse innehåller förutom bostäder ett särskilt boende som kommer att finnas kvar i
kommunal regi.
Vårdcentral
Vårdcentralen i Vaxholm räcker idag inte till för oss som redan bor i Vaxholm.
SBF:s kommentar:
Vårdcentralen i Vaxholm är inget som varit en del i projektet för Norrberget.

48. Rindö 2:252
Stadsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag från de styrande politiska partierna i Vaxholm, M, C, L
och Mp, upprättat ett förslag till detaljplan för att bebygga Norrbergsområdet med 200‐300
exklusiva bostadsrättslägenheter, en 6 avd. förskola samt restaurang m.m.
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Detaljplaneförslaget innehåller nästan inga andra detaljer än ett gulmarkerat område, där
Norrbergsskolan och förskolorna i Lillstugan och Lägerhöjden nu finns. Av plankartan framgår, att
det gulmarkerade området får bebyggas med bostäder, förskola och restaurang. Vidare framgår att
byggnaderna får ha en högsta nockhöjd på 37m, d.v.s. ca 20m över nuvarande marknivå.
Av planbeskrivningen framgår att förutsättningen för byggnationen är att samtliga befintliga
byggnader inom det gulmarkerade området måste rivas. Inom området finns också ett skyddsrum för
300‐400 personer, som också måste avvecklas.
Parkering skall inrymmas inom området för de boende med 9 bilar per 1000 m² bostadsyta och
ytterligare något tiotal platser för de behov som genereras av handel och förskola. Dessutom skall
prövas om området också kan inrymma en allmän parkering för 50 bilar. Med ca 25000 m²
bostadsyta för 200‐300 lägenheter blir det ett krav på parkering för drygt 300 bilar.
SBF:s kommentar:
Med gällande parkeringsnorm ska minst 202 parkeringar anordnas inom kvartersmark vilket
inkluderar boendeparkering och besöksparkering. Därutöver tillkommer parkeringsplatser
inom allmän platsmark och parkeringsplatser kopplade till det särskilda boendet. Totalt
kommer området att rymma ca 250 parkeringsplatser.
Sammantaget beskriver planhandlingarna en total förvandling av det nuvarande området från den
luftigt bebyggda kulturmiljön på en av Vaxholms vackraste platser, som nu används för
medborgarnas gemensamma nytta, till en mycket tät och hög stadsbebyggelse endast till privat nytta
för det fåtal människor, främst från andra delar av regionen, som har råd att köpa bostad här.
Förvandlingen innebär också, att en väsentlig del av Vaxholms centrala kulturmiljö, som sträcker
sig från hamnen och ända upp till Roddargatan, och som ingår i området för Vaxholms
bevarandeplan från 1979 samt täcks av två riksintresseområden för kulturmiljövården, kommer att
förödas.
SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Se även svar
om riksintresse och gestaltning.
I planbeskrivningen konstateras helt riktigt: "Med hänsyn till strandskydd, riksintressen och det
betydande intresset för allmänheten handläggs planen med utökat förfarande." Det innebär att
planprocessen skall ske enligt den modell som har den striktaste regleringen i Plan och Bygglagen.
Den är utformad för att tillgodose allmänhetens intresse av att få god information om och
möjligheter att lämna synpunkter, som dokumenteras och registreras, på föreslagna förändringar av
den fysiska miljön.
Det handlar här, om det viktigaste detaljplanearbetet som skett i Vaxholm, sedan kommunen blev
egen kommun igen 1983 efter skilsmässan från Åkersberga.
Det är då ytterst anmärkningsvärt, att kommunens majoritet valt att bedriva planprocessen på ett
sätt, som riskerar att totalt negligera den engagerade allmänhetens möjligheter att påverka
slutresultatet, och som så uppenbart strider mot PBL:s intentioner.
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SBF:s kommentar:
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. I samrådskedet framkom det önskemål från
medborgare och länsstyrelsen att detaljplanen skulle ställas ut på samråd igen och beslut om
nytt samråd fattades. Efter granskningen har yttranden från medborgare och remissinstanser
medfört vad som betraktas som väsentliga förändringar i detaljplanen vilket inneburit att ett
beslut om att ställa ut på ny granskning fattats. Detta innebär att detaljplanen hittills haft två
samråd och kommer att ha två granskningsskeden. Under denna tid har det funnits goda
möjligheter för allmänheten att påverka slutresultatet. Det är svårt att tillgodose allas
önskemål men flera förändringar har genomförts i detaljplanen under processens gång.
I stället för att i PBL:s anda driva planarbetet i kommunens regi med samråd om planprogram,
samråd om planförslag och samråd om granskningsförslag fram till ett planförslag som föreläggs
kommunfullmäktige, rundar man hela den demokratiska processen. Det görs, genom att
kommunen, utan att ha haft samråd om ett planprogram och innan samrådet om planförslaget
genomförts, startar en markanvisningstävling, där byggexploatörer inbjuds att tävla om hur området
skall bebyggas och om vilket pris man vill betala för marken, och där kommunen förespeglar dem att
skapa en slutgiltig plan, som anpassas till vinnande exploatörs förslag.
Om kommunstyrelsen i mars 2017, som planerat, utser en vinnare i markanvisningstävlingen, blir det
sedan en väldig förlust av prestige och förtroende för kommunen och kanske t.o.m. en fråga om
ekonomisk ersättning, om kommunen därefter inte skulle lägga fram en plan, som anpassats till
vinnarens förslag, för granskning och sedan vidare för antagande i kommunfullmäktige.
Vad kommer då allmänhetens synpunkter, som nu lämnas in på samrådsförslaget, att ha haft för
möjligheter att påverka granskningsförslaget, och vad kan i nästa läge samrådet om
granskningsförslaget få för annan betydelse än att den som yttrar sig har rätt att överklaga? Efter
samrådet om granskningsförslaget får ju endast marginella ändringar göras innan förslaget skall
lämnas vidare till kommunfullmäktige för antagande. I annat fall måste processen tas om från början
igen.
SBF:s kommentar:
Med hänsyn till yttrandena från granskningen behöver ett flertal ändringar av planförslaget
införas, bland annat måste lösningarna för omhändertagande av dagvatten förtydligas och
trafiklösningar ses över. Ändringarna har betraktats som väsentliga vilket har lett till att
kommunstyrelsen fattat beslut om att en ny granskning ska genomföras
Så långt om kommunens skamliga försök att kringgå ett demokratiskt planförfarande för ett område
med så betydelsefull påverkan på upplevelsen av de centrala delarna av Vaxholms stad. Nu vidare till
några ytterligare synpunkter på det föreliggande planförslaget.
Till skillnad från hur man normalt behandlar ett planärende av så genomgripande betydelse för
omgivningen, har det här planförslaget inte föregåtts av ett planprogram, som kommunicerats med
medborgarna. I ett sådant planprogram är det vanligt, att idéerna för området, illustreras med
perspektivskisser över hur det skulle kunna ta sig ut, efter att planen genomförts, för att på så sätt ge
allmänheten en antydan om vilken förändring för området man tänker sig.
Här har kommunens majoritet varit synnerligen noga med att undvika varje sådan illustration under
den långa tiden från 2008, när man första gången började diskutera möjligheten att exploatera
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området med bostäder. Det närmaste ett planprogram man kommit var i dokumentet "Program för
detaljplanering för Vaxön", från 2015‐04‐01. Där finns endast beskrivet i ord, vad man planerar att
göra med området. Dock skriver man om området Lägerhöjden i detta översiktliga program:
"Planarbetet bör inledas med förstudie och framtagande av en skiss kring struktur och gestaltning
av området."
En sådan förstudie kunde ha varit ett detaljplaneprogram för området, men det har inte gjorts. Inte
heller har "Program för detaljplanering för Vaxön" förts vidare till något formellt beslut efter en föga
uppmärksammad samrådsrunda våren 2015. Det saknas således helt ett seriöst program för det
detaljplaneförslag som nu presenterats för samråd!
SBF:s kommentar:
Planprogrammet kommer inte att antas innan Norrbergsplanen går upp för antagande.
Planprogrammet behöver revideras innan det går upp för godkännande. Planprogrammet
berör hela Vaxön och inte bara kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i lagen på att ett
planarbete behöver inledas med ett program.
Den naturliga slutsatsen av detta förfarande är, att man till varje pris vill försöka undvika att ge
medborgarna en bild av vilken förändring av området som planeras. Denna metod fullföljs nu med
ett detaljplaneförslag, som innehåller mycket få detaljer, som kan hjälpa medborgarna att bilda sig
en uppfattning om vad man väntas lämna synpunkter på. Och ett förslag som förstås helt saknar
skisser av områdets tänkta gestaltning.
Det enda väsentliga man får veta är att den i planbeskrivningen redovisade byggnationen får ske
inom det gulmarkerade området och att byggnaderna kan få vara upp till 20m höga. Inga ledtrådar
om var i området bostäderna, 6 avd. förskola, restaurang eller 300+ parkeringsplatser kommer att
förläggas. Egentligen ingenting, som man i sak kan lägga synpunkter på. Jag delar yttrandet av en
person på samrådsmötet i Söderfjärdsskolan, där ingen enda framförde några positiva synpunkter på
det föreslagna projektet: " Vad förväntar sig egentligen kommunledningen att vi skall ge
synpunkter på?"
De som eventuellt är för exploateringen av Norrberget måste ha väldigt svårt att hitta något i
planförslaget, som är möjligt att lämna synpunkter på. Den enda rimliga synpunkt som kan ges på
förslaget är, den som alla vi som är emot exploateringen av Norrberget, vill framföra:
Markanvisningstävlingen måste avbrytas och planförslaget skrotas!
Om en planändring överhuvud taget behövs för Norrberget bör den utgå från helt andra
bevekelsegrunder än, att kommunen skall få så stora exploateringsinkomster som möjligt från
området:
SBF:s kommentar:
I granskningsskedet fanns ett gestaltningsprogram utställt som redovisar flertal skisser på
områdets framtida gestaltning. Gestaltningsprogrammet ska läsas tillsammans med plankartan
och tillhörande plandokument och innehåller bland annat skisser på arkitektoniskt anslag,
gaturum, proportionering och materialval. Gestaltningsprogrammet ska ingå i köp‐ och
genomförandeavtalet.
En sådan planändring bör i stället ta utgångspunkt i en resursanvändningsutredning som:
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ser den nuvarande belägna förskoleverksamheten som en tillgång för kommunen i stället för
att under oviss tid förvisas till baracklösningar under exploateringen.
SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.





Ser Norrbergsskolans byggnad som en stor tillgång för lokalisering av mångahanda
allmännyttiga verksamheter i vår växande kommun. T.ex. som permanent lokal för förskolan
Båten som sedan flera år tillbaka hänvisats till tillfälliga baracker vid Söderfjärdsskolan. T.ex.
som lokaler för ett större och i egenägda lokaler placerat stadsbibliotek. T.ex. som
utomordentliga lokaler för det livaktiga föreningslivet i Vaxholm. T.ex. som repetitions‐ och
evenemangslokaler för Vaxholms många kulturaktiviteter. M.M.
ser möjligheter att varsamt komplettera området med byggnader för angelägna
bostadsbehov som hyresbostäder för äldre med stora omsorgsbehov som i Lägerbacken eller
andra former av boende för personer med stora vårdbehov.
SBF:s kommentar:
Detaljplanen planlägger för en förskola och ett särskilt boende. I bottenvåningarna finns
möjlighet till centrumverksamhet. Förutsättningarna för ett bibliotek i Norrberget har utretts
och slutsatsen blev att ett bibliotek inte får plats i samma kvarter som det särskilda boendet.

Slutligen är det väl värt att beakta hur exploateringsplanerna för Norrberget rimmar med synpunkter
som utgår från de värden för kulturmiljön, som området har idag, och som framförs i följande
dokument::
Länsstyrelsens yttrande 2015‐06‐09 över exploateringsplanerna för Norrberget i "Program för
detaljplanering för Vaxön".
Kulturmiljöutredning Norrberget Vaxholm 2016‐02‐08
SBF:s kommentar:
Se svar ovan och om riksintresse och gestaltning.

49. Lägerhöjden 4
Vaxholm, denna lilla en gång anspråkslösa stad med sin skärgårdsnatur och sina minnen från snart
fyrahundra år, har under de senaste decennierna utsatts för så stora ingrepp att det nu inte finns
mycket kvar av den ursprungliga naturen som tillsammans med bebyggelsen bildade stadens själ och
egenart.
Norrberget som nu hotas av utplåning genom en storskalig exploatering är stadens hjärta och den
sista synliga förbindelsen med den natur som fanns här redan före människans ankomst och
vår tideräknings början.
Vi som lever här idag har ett ansvar inför eftervärlden att bevara den lilla återstod som finns kvar av
detta naturarv. Den historielöshet, brist på känsla för stadens egenart och det profittänkande som
den nuvarande kommunledningen uppvisar hotar nu att skövla denna unika kulturmiljö,
vårdkaseberget' i forna tider.
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De sju sjuvåningshusen med bostadsrätter som nu reser sig över Nya Kyrkogården och
Kolerakyrkogården är sorgliga, tyvärr långt framöver bestående exempel på hur man inte får förstöra
en ömtålig kyrkogårdsmiljö avsedd för kontemplation och minnen av de bortgångna. Detta får inte
upprepas! Konsulten Wilund avslutar sin karakterisering av kulturmiljön på Norrberget (2016)
sålunda: "Norrbergets obebyggda höjdrygg är den enda konstanten som under alla tider varit ett
grönområde och en utsiktspunkt.” Denna länk till det förflutna tänker man nu utplåna.
SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.
Norrbergstoppen ingår inte i planområdet och kommer således finnas kvar. Se även svar om
riksintresse och gestaltning.
Hade de styrande under dessa år som all denna planering skett ovanför medborgarnas huvuden,
istället sett till att anställa en kvalificerad stadsarkitekt, hade man inte avböjt Länsstyrelsens
erbjudande om en aktualiserad Bevarandeplan, hade man inte avskaffat Kulturnämnden och hade
man inbjudit stadens medborgare till opinionsmöten, informella samråd och diskussioner om stadens
utveckling, så hade vi inte befunnit oss i dagens situation av fullständig brist på inflytande och
demokrati, utan möjlighet att påverka för staden, invånarna och framtiden viktiga frågor eller behövt
uppleva de motsättningar, protester och maktlöshet som råder se an alltför länge.
SBF:s kommentar:
Bevarandeplanen från 1979 ska ses över och den 3 april 2017 togs ett beslut i
kommunfullmäktige att ta fram ett kulturmiljöprogram utifrån tidigare och eventuellt nya
ställningstaganden. Se även svar om riksintresse och gestaltning.
Det som för mig initialt kändes mest angeläget var riksintresset, bevarandet av kulturmiljön och
skärgårdsnaturen, det som var Vaxholms särprägel. Det är fortfarande huvudfrågan, men har alltmer
vidgats till att också omfatta välfärdsfrågorna. Den framtidsplanering som borde prioriteras och
dryftas tillsammans med oss medborgare, skattebetalarna. Sådant som handlar om befolkningsantal
och dess konsekvenser, äldreomsorg, sjukvård, behovet av särskilda boenden, bristen på skollokaler
och hyreslägenheter och förskolor(inte baracker) vårdcentralens kapacitet m.m.
Men om alla dessa frågor råder tystnad, endast bostadsrätter finns på agendan. Norrbergsskolans
byggnader som nu hotas av rivning liksom två förskolor, vacker belägna i anslutning till
Lägerbackens seniorboende, är den självklara platsen för ett utökat äldreboende med plats för
matservering och gemenskap. Väntelistorna är redan orimligt långa. Många gamla och sjuka förvisas
idag till andra kommuner. Skulle Norrberget bebyggas med 300 nya bostadsrätter försvinner den
enda kommunägda marken i stadskärnan där man kan förena äldreboenden, förskolor och
allmännytta i en ursprunglig naturmiljö.
SBF:s kommentar:
Detaljplanen för Norrberget inrymmer en större förskola och ett särskilt boende förutom de
lägenheter som planeras. Förskoletomten och det särskilda boendet kommer behållas i
kommunal ägo.
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I Vaxholms Bevarandeplan från 1979 omnämns Norrberget som Norrbergsparken. Varför idag
förstöra ett uråldrigt utsikts‐berg som ingår i riksintresset och är älskat av alla Vaxholmsbor, när man
istället kan välja att bygga mycket bättre utanför Vaxön? Alternativa platser har aldrig ens övervägts!
Utrymmet på Norrberget är dessutom så begränsat att det antal bostadsrätter som planeras kommer
att resultera i en så kompakt anhopning av huskroppar att de skulle bli en mycket avvikande och dålig
livsmiljö.
SBF:s kommentar:
De smala kvartersgatorna är en viktig del i områdets karaktär och en del av anpassningen till
Vaxön många smala stadsgator. Upplåtelseform är egentligen ingen planfråga. Däremot så
innehöll det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen bostadsrätter.
En av fördelarna med att bygga centralt på Vaxön är att bebyggelsen placeras nära befintlig
infrastruktur och kollektivtrafik.
Det finns mycket mer lämpade platser för bostäder i stadens omgivningar, utanför Vaxön. Nära
vatten och natur, inte ihop‐trängda på en alldeles för liten yta som man nu avser och med en
outhärdlig trafikmiljö i stadskärnan som följd. Ingen av de beslutande låtsas heller om det rivnings‐
och byggkaos som både miljön och i synnerhet de kring Norrberget boende, skolbarn och gamla,
måste utsättas för och tvingas leva med under ett stort antal år framöver. Planteras istället fler
vackra träd på Norrberget och skapa inbjudande gröna miljöer! Beslutet att riva Norrbergsskolan för
att bygga bostadsrätter var kortsiktigt och ogenomtänkt! Det är helt enkelt ingen bra idé!
Vaxholms kommun har hittills ignorerat alla våra samrådsyttranden även dem från Stockholms
byggnadsantikvarier, Stockholms Läns Museum och Länsstyrelsen m.fl. Inte vid något tillfälle har
Vaxholms betydelse som riksintresse med sin unika kultur‐ och naturmiljö nämnts! Allt detta som
idag hotas av den exploatering av Vaxön som pågår. Även folkomröstningen som ägde rum den 10
September avvisades efter en månads tystnad. Men redan dessförinnan hade man i maj fattat
beslutet om rivning av skolan...
Vi Vaxholmsbor som bildat Vaxholms Vänner och Föreningen Bevara Norrberget anser att
kommunledningen sviker sitt samhälls‐ och miljöansvar och vilseleder sina väljare när man
prioriterar byggandet av 300 bostadsrätter[med ännu fler bilar) istället för att satsa på vård, skola,
äldreomsorg och bevarandet av Vaxholms kultur och natur.
Den lilla rest av skärgårdsnatur som idag finns kvar är omistlig för djur‐ och fågellivet och för oss som
bor och lever här. Att Vaxön redan sedan länge är en liten fullbebyggd ö med alltför mycket trafik
borde ju vara skäl nog att lämna naturen ifred! Goda beslut är demokratiskt fattade beslut som
medborgarna varit delaktiga i!
Folkomröstningen i september 2017 visade tydligt att invånarna i Vaxholm sade NEJ till den
storskaliga exploateringen av Norrberget. Förslaget till detaljplan bör därför ej genomföras.
SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Se svar ovan. Se även svar om planprocessen.
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Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning
De synpunkter, som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga området.
Även allmänna intressen har därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en
lämplig avvägning mellan olika intressen.
Förändringar på plankartan efter granskning 1:






























Grundkartan har uppdaterats.
Bestämmelsen ”B2” har tagits bort i två kvarter. Bestämmelsen ”B2” har ersatts av ”B1” och
”B1” har ersatts av ”B”.
Höjdsättningen i förslaget har setts över och förtydligats.
Ytor för huskroppar har lagts in i kvarteret med särskilt boende.
Höjderna inom kvarteret för det särskilda boendet har justerats.
En till siktlinje norr om Storstugan mot vattnet har säkrats upp i detaljplanen.
Kombinerad ring‐ och plusmark har lagts till i kvarteret för särskilt boende.
Gränshierarkin har setts över och förtydligats.
Bestämmelsen ”(P1)” har tagits bort i samtliga kvarter, bestämmelsen P1 finns dock kvar i de
kvarter där garage planeras.
Bestämmelsen ”f1” har lagts till i PARK i planområdets västra del.
Bestämmelsen”f3” har lagts till i samtliga gatt mellan husen samt i prickmarken på sidorna
vid övriga hus utan gatt.
Bestämmelsen ”f7” har lagts in för kvarteret med SÄBO.
Bestämmelsen ”b1” har ändrats till lydelsen: Fördröjningsmagasin får anläggas.
Bestämmelsen har även flyttats till ”GATA” och ”TORG”.
Bestämmelsen ”b1” inom Kvartersväg har ändrats till ”b2” med lydelsen: :
Fördröjningsmagasin får anläggas med en volym på 760 m3.
Bestämmelsen ”n2” för trädet inom kvartersmark har ändrats justerats till ”n1”.
Bestämmelsen ”n3” har lagts till med lydelsen: Minst 80% av marken ska vara tillgänglig för
infiltration av dagvatten. Bestämmelsen har lagts till inom prick‐ och plusmark där möjlighet
till infiltration finns.
Bestämmelsen ”n4" har lagts till på parkmark för att begränsa andel mark som inte får
hårdgöras.
Bestämmelsen ”n5" har lagts till med lydelsen: Minst 80% av marken får inte hårdgöras.
Bestämmelsen ”n6" har lagts till med lydelsen: Minst 50% av marken får inte hårdgöras.
Bestämmelsen har lagts till inom prickmark där möjlighet till infiltration är begränsad.
Bestämmelsen ”dike” har lagts till på två platser med lydelsen: Infiltrationsdike får anläggas.
Positionen för pumpstationen ”E1””har justerats.
Strandskyddskartan (1) har uppdaterats.
Den särskilda kartan (2) som markerar beräkningsgrundande fasader har justerats.
Prickmarken och plusmarken har förtydligats.
Byggrätterna har setts över generellt och ökat till 5200 i området för särskilt boende
Bestämmelsen ”h” har tagits bort.
Bestämmelsen ”TORG” har ersatt en bit ”PARK” och kvartersmark i planområdets östra del
för att möjliggöra genomfart för sopbil.
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Bestämmelsen ”Körbar förbindelse får inte anordnas” i planområdets västra del har
redigerats. Bestämmelsen har tagits bort i kvarteret för det särskilda boendet samt i
planområdets östra del.
Ett ”u”‐område har lagts till på förskoletomten för att ge möjlighet till dragning av
fjärrvärmeledningar.
Under administrativa bestämmelser har det angetts att kommunen är huvudman för allmän
plats.
I övrigt har redaktionella ändringar i plankartan gjorts.

Förändringar i plan‐ och genomförandebeskrivningen efter granskning 1:







De bestämmelser som ändrats ovan har beskrivits i planbeskrivningen.
En mer utförlig beskrivning av vad som ingår i de avtal som är kopplade till genomförandet av
planen har lagts in under rubriken avtal.
Avsnittet om dagvatten har uppdaterats och förtydligats i enlighet med uppdaterad
dagvattenutredning.
Genomförandedelen har förtydligats om fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar,
utökad lovplikt.
En konsekvensbeskrivning har lagt till och avtalsdelen har förtydligats.
I övrigt har redaktionella ändringar i plan‐ och genomförandebeskrivningen gjorts.

Utredningar och dokument som tagits fram efter granskning 1:





Gestaltningsprogram har uppdaterats
Trafikutredningen har uppdaterats
Bullerutredningen har uppdaterats
Dagvattenutredningen har uppdaterats

Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under granskningsskedet (G) eller
samrådsskedet (S) 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:
Fastighet

Skede

Fastighet

Skede

Kasinot 1

S1, S2

Roddaren 1

S1, S2

Kasinot 2

S1, S2, G1

Roddaren 25

S1

Kasinot 3

S1, S2, G1

Skutviken 1

S1, S2, G1

Kasinot 8

S1, S2

Terra nova 2

S1, S2, G1

Lägerhöjden 4

S2, G1

Vildmannen 5

S1, S2

Norrberget 22

S1, S2, G1

Vildmannen 8

S1
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Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under granskningsskedet (G) eller
samrådsskedet (S) och inte fått dem tillgodosedda
Nedanstående bedöms inte ha rätt att överklaga detaljplanen, utan kommer endast att informeras
om att ärendet har överlämnats till kommunfullmäktige för beslut om antagande.
Fastighet

Skede

Fastighet

Skede

Alfågeln 3

S2

Nybyggaren 16

G1

Badhuset 8

S2, G1

Repslagaren 23

S1, S2, G1

Björken 21

S2, G1

Rindö 3:216

S2, G1

Båten 5

S2, G1

Rindö 2:138

S2, G1

Domaren 14

S2

Rindö 2:252

S1, G1

Engarn 1:14

S2

Rindö 3:18

S2

Fiskläget 10

S2, G1

Roddaren 17

S1

Framnäs 5

S1, S2, G1

Roddaren 18

S1, S2

Gräsanden 13

S1, S2, G1

Roddaren 23

S1, S2, G1

Havstruten 13

S2, G1

Skarpö 1:115

S1

Kasinot 9

S1, G1

Skarpö 1:116

S1

Koltrasten 11

S2

Skarpö 1:15

S1

Konstapeln 8

S2, G1

Skarpö 1:226

S1

Kornknarren 1

S1

Skarpö 1:229

S1

Kornknarren 4

S1,S2, G1

Skarpö 1:253

S1

Kullön 1:21

S2

Skarpö 1:371

S1

Lönnen 7

S2, G1

Skarpö 1:398

S1

Minören 1

S2

Skarpö 1:405

S1, S2, G1

Minören 2

S1, S2, G1

Skarpö 1:60

S1

Norrberget 9

S1

Skarpö 1:61

S1

Norrberget 12

S1

Skarpö 1:80

S2

Norrberget 13

S1

Skepparen 18

S1, S2, G1

Norrberget 16

S1

Skepparen 19

S1, S2, G1

Norrberget 19

S1, G1

Skogvaktaren 5

S1

Norrberget 24

S1, G1

Släggan 4

G1

Norrberget 25

S1

Smeden 1

S2

Norrskär 13

S1

Styrmannen 2

S1, S2, G1

Norrskär 16

S2, G1

Tallen 4

G1
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Fastighet

Skede

Fastighet

Skede

Tallen 12

S2

Vega 7

S2

Taltrasten 20

S2

Vega 13

S1

Taltrasten 25

S1, S2, G1

Vildmannen 2

S2

Terra nova 11

S2

Ytterby 4:489

S2

Trädgårdsmästaren 17 S2

Ytterby 4:726

S2, G1

Trädgårdsmästaren 4

S2

Ytterby 4:722

S1

Vasen 18

S2, G1

Östra Ekudden 4

S1
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