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§ 50 Detaljplan för Del av Lägret, Dp 422 - Granskning 

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut 
• Samrådsredogörelse godkänns.  
• Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra granskning för detaljplan för  

Del av Lägret, Dp 422. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen för Del av Lägret var ute på samråd under tiden den 8 september – 6 oktober 2020 efter 
beslut från kommunstyrelsens planeringsutskott den 26 augusti 2020. Under samrådet inkom 667 
yttranden varav 648 från fastighetsägare, boende och övriga. Yttrandena finns sammanställda i sin 
helhet i samrådsredogörelsen. 

Planområdet innefattar en tennisbana från 1936, samt parkering som idag inte är planenlig. 

Syftet med planförslaget är att kombinera användningen för Allmän plats PARK med användningen P-
PLATS för del av fastighet Vaxön 1:81. Planförslaget möjliggör att området kan fortsätta användas som 
det gör idag som park och parkering. Planen skapar också en flexibilitet som kan hantera ett förändrat 
parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs. Användningen PARK medger bollplan. 
Fördröjning och rening av dagvatten ska hanteras inom planområdet. 
 
Med hänsyn till yttrandena från samrådet har planförslaget ändrats, bland annat har planområdet 
minskats för att inte komma i konflikt med vägområdet för väg 274, och förbud mot in-och utfart mot 
väg 274 har lagts till i plankartan. 

En stor del av yttrandena som kommit in, 648 yttranden från fastighetsägare, boende och övriga, vill att 
tennisbanan bevaras. Konsekvensen av planändringen blir att området, förutom park, även kan 
användas som parkering. När detaljplanen vinner laga kraft flyttas beslutsinstansen till nämnden för 
teknik, fritid och kultur som beslutar om hur staden förvaltar allmän plats. 

Planområdet ligger på Vaxöns östra del och gränsar i söder till Kungsgatan (väg 274), i väster till 
Lägergatan, i norr till övriga Lägret och i öster till fastigheten Kyrkan 2 med begravningsplatser och 
kyrka. Området ligger på en del av fastighet Vaxön 1:81 som inkluderar de flesta av östra Vaxöns gator, 
parker och allmänna platser. Marken inom området ägs av Vaxholms stad. Planen antas inte få 
betydande miljöpåverkan. 

Yrkanden 
Sara Strandberg (V) yrkar att planen, innan den går ut på granskning, justeras så att det område som 
idag hyser en tennisbana markeras endast som PARK på plankartan. 

Fredrik Östman (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och avslag på Sara Strandbergs (V) 
yrkande. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att tre yrkanden föreligger. 

Ordföranden börjar med att ställa proposition på Sara Strandbergs (V) yrkande mot Fredrik Östmans (C) 
avslagsyrkande och finner bifall till avslagsyrkandet. 
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Ordföranden konstaterar att yrkandet om bifall till förvaltningens beslutsförslag kvarstår och finner bifall 
till detta. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Samrådsredogörelse 2021-09-30 
Plankarta 2021-09-30 
Plan- och genomförandebeskrivning 2021-09-30 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: (Tillsammans med beslutet expedieras även Tjänsteutlåtande, 

Samrådsredogörelse, Plankarta och Plan- och genomförandebeskrivning) 
Maria Poutamo, Teknisk chef, SBF      
Anna Rhedin, SBF 
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