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Detaljplan för Del av Lägret Dp 422 

Vaxholms stad, Stockholms län  
 

Samrådsredogörelse 

Detaljplanen har varit ute på samråd.  

Samrådet ägde rum under tiden den 8 september – 6 oktober 2020. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om samråd den 26 augusti 2020 § 22.  

Samrådshandlingar samt information om samrådet sändes till berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckning och till remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna visades under 
samrådstiden på kommunhuset, Eriksövägen 27, på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B, samt på 
Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se. 

Ett välbesökt samrådsmöte hölls den 21 september 2020. Samrådsmötet hölls utomhus på plats på 
planområdet. Inkomna samrådsyttranden är redovisade i denna samrådsredogörelse under 
respektive remissinstans, förening, fastighetsägare, boende och övriga.  
 
Under samrådet inkom 667 yttranden varav 648 från fastighetsägare, boende och övriga som berörs. 
Inkomna samrådsyttranden finns även samlade i planakten, vilken går att ta del av på 
stadsbyggnadsförvaltningen.  
 

Tidigare beslut 

Kommunstyrelsens beslutade om planuppdrag den 3 maj 2018 § 39. Inför plansamrådet utarbetades 
förslaget till detaljplan.  

Sammanställning av inkomna yttranden: 
• Bevara tennisbanan. 
• Bevara tennisbanan och ta bort befintliga parkeringsplatser inom planområdet. 
• Bevara tennisbanan och utöka med ytterligare tennisbana/aktivitetsområde för unga/paddel. 
• Bevara tennisbanan och behåll befintliga parkeringsplatser inom planområdet. 
• Minska planområdet så det inte kommer i konflikt med vägområde för väg 274. 
• Utfartsförbud mot väg 274. 

 

Inkomna yttranden Avstår från 
yttrande 

Yttrande utan 
erinran/med 
tillstyrkan 

Yttrande med 
synpunkter 

Kvarstående 
synpunkter 

Myndigheter     
1.  Länsstyrelsen i Stockholms län   x  
2.  Lantmäteriet   x  
3.  Trafikverket   x  
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4.  Trafikförvaltningen Region 
Stockholm 

  x  

5.  Södra Roslagens miljö och 
hälsoskyddskontor (SRMH) 

  x  

6.  Socialnämnden Inget 
yttrande 

   

7.  Barn- och utbildningsnämnden Inget 
yttrande 

   

8.  Stadsbyggnadsnämnden  X   
9.  Nämnden för teknik, fritid och kultur Inget 

yttrande 
   

10.  Tekniska enheten   x  
Bolag     
11.  Adven energilösningar 

(fjärrvärmeledningar) 
  x  

12.  Telia   x  
13.  E.ON Energidistribution AB  x   
14.  Norrvatten  x   
15.  Roslagsvatten AB  x   
Organisationer, föreningar     
16.  Vaxholms Tennisklubb   x  
17.  Storstockholms brandförsvar (SSBF)   x  
18.  Föreningen Bevara Norrberget i 

Vaxholm 
  x  

19.  Vaxholms villaägareförening   x  
20.  Naturskyddsföreningen i Vaxholm   x  
Fastighetsägare/Boende     
21.  1 person   x  
22.  1 person   x  
23.  2 personer   x  
24.  1 person    x  
25.  1 person   x  
26.  1 person   x  
27.  1 person   x  
28.  1 person   x  
29.  1 person   x  
30.  1 person   x  
31.  1 person   x  
32.  1 person   x  
33.  1 person    x  
34.  1 person   x  
35.  1 person   x  
36.  1 person    x  
37.  2 personer   x  
38.  2 person   x  
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39.  4 personer    x  
40.  1 person    x  
41.  1 person    x  
42.  5 personer    x  
43.  626 personer   x  
44.       

 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanställning och kommentarer till inkomna 
synpunkter 
Nedan följer alla inkomna skrivelser i sin helhet med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i 
ljusgrått. 

Nedan följer en redovisning av synpunkter i inkomna skrivelser. Dessa bemöts avsnittsvis i form av 
stadsbyggnadsförvaltningens (SBF:s) kommentarer. Skrivelserna i sin helhet finns att tillgå i 
stadsbyggnadsförvaltningens arkiv. Privatpersoners uppgifter hanteras enligt GDPR och detta 
dokument kan publiceras på kommunens webbplats. För att ta del av vilka privatpersoner som har 
inkommit med yttranden kontakta kansliet. 

Myndigheter  

1. Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen har mottagit rubricerad detaljplan för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, utökat förfarande. Planens syfte är kombinera användningen för allmänplats med 
både park och parkering.   

För närvarande har Länsstyrelsen inga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 14 § PBL. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

Rådgivande synpunkter 

En detaljplan ska fungera självständigt och det bör inte krävas en dispens från 
biotopkyddsbestämmelserna för att genomföra en detaljplan (se MÖD dom i mål P 2285-17 
respektive P 6691-18). Om dispens från biotopkyddsbestämmelserna inte meddelas gäller skyddet 
för biotopen oberoende av vad en detaljplan medger för markanvändning. Biotopskyddsområdets 
naturvärden och planens eventuella påverkan på dessa naturvärden bör därmed beaktas. 

 

Planhandläggare 
Enheten för bostäder och fysisk planering 
Länsstyrelsen i Stockholms län 

SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen beaktar de rådgivande synpunkterna om dispens från 
biotopkyddsbestämmelserna och förtydligar texten i planbeskrivningen. I de hänvisade domarna 
medgavs inte dispensen. Stadsbyggnadsförvaltningen har fått dispens för biotopskydd hos 
Länsstyrelsen, Enheten för natur- och viltärenden. ”Länsstyrelsen bedömer att det finns särskilt skäl 
att avverka de utpekade träden i allén, eftersom befintlig infart utgör en säkerhetsrisk för 
allmänheten varför infarten behöver flyttas. Avverkningen bedöms heller inte motverka syftet med 
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biotopskyddsbestämmelserna då det enbart är ett träd som avverkas varför naturmiljön kommer att 
finnas kvar. Länsstyrelsen bedömer att det enskilda intresset av att kunna anlägga en ny säker infart 
väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara aktuellt alléträd.” Som kompensation för 
dispensen ska ett nytt träd av arten skogslind med en stamdiameter om minst 5 cm planteras i allén 
längs med Hamngatan.  

2. Lantmäteriet  
YTTRANDE I ÄRENDE LM2020/020635  

DATUM: 2020-10-01 KOMMUN: VAXHOLM SKEDE: SAMRÅD  

ERT ÄRENDE:  2018/49.214 LÄN:   STOCKHOLMS LÄN   

Detaljplan för del av lägret, Dp 422 Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-09-
08) har följande noterats:  Delar av planen som bör förbättras  

VÄGPLAN Lantmäteriet uppmärksammade att utökat nybyggnadsförbud enligt väglagen: 
Byggnadsförbud utmed allmänna vägar (akt 0188-P2017/13) berör större delen av planområdet men 
går inte att återfinna som nämnd i planbeskrivningen.  

 

 

SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen beaktar synpunkterna och för in de i planhandlingarna. Planarbetet har 
skett i dialog med Trafikverket. Planförslaget möjliggör att området kan användas som parkering och 
medger inte någon utökad byggrätt. Den planerade användningen bedöms inte ha någon påverkan 
på byggnadsförbudet och inte heller medföra en försämrad trafiksäkerhet för väg 274, tvärtom 
bedöms planförslaget medföra en ökad trafiksäkerhet. 
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3. Trafikverket  
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende gällande planförslag att möjliggöra parkering och park 
för del av fastigheten Vaxön 1:81. Planområdet är beläget intill allmän väg 274 som Trafikverket är 
väghållare för. Väg 274 är primär transportled för farligt gods, omledningsväg för Essingeleden och 
trafikeras av ca 8100 fordon under ett genomsnittligt dygn på berörd sträcka (ÅDT 2018). 
Trafikverket vill framföra följande synpunkter.  

Trafikpåverkan  
Trafikverket har tagit del av de utredningar som genomförts i form av kapacitetsbedömning och 
trafikutredning. Utredningarna visar att trafikökningen kommer bli marginell från området och 
Trafikverket anser att ökad belastning inte kommer påverka Lägergatans eller Kungsgatans 
anslutning till väg 274 i någon större utsträckning.  

Anslutning och planbestämmelser 
Enligt planbeskrivningen ska anslutning till området anordnas till den kommunala Lägergatan. 
Lägergatan, som idag ansluter till väg 274, ska fortsatt vara enkelriktad i norrgående riktning. 
Trafikverket har i tidigare dialog framfört detta förslag och delar således planförslaget. Det framgår 
dock inte att den befintliga anslutningen till området ska stängas, som Trafikverket tidigare påpekat. 
Därmed bör det förtydligas att nuvarande anslutning ska stängas i samband med att ny anslutning 
via Lägergatan anläggs. Därtill kan tilläggas att planbeskrivningen innehåller flertalet alternativa 
lösningar, där befintlig anslutning illustreras. Trafikverket anser att endast en lösning bör 
presenteras som tydligt visar att befintlig anslutning till väg 274 stängs. Därutöver anser Trafikverket 
att planbestämmelserna i plankartan ska justeras. I första hand bör vägområde för allmän väg inte 
planläggas om det inte är nödvändigt. På aktuell sträcka går vägområdesgräns vid bakre 
beläggningskant av den statliga gång- och cykelvägen. Vid eventuell planläggning av allmän väg ska 
dock markanvändning anges som ”VÄG” istället för ”GATA”. Trafikverket vill påpeka att vägområdet 
inte ska planläggas för annat ändamål än ”VÄG”.  Planbestämmelserna ”P-PLATS” och/eller ”PARK” 
omfattar del av vägområde och behöver därför justeras. Plankartan ska även ange ett utfartsförbud 
mot väg 274, eftersom befintlig anslutning ska stängas. Trafikverket anser att innan detaljplanen 
antas ska det ha klargjorts hur stängning av befintlig anslutning och återställning av vägområde ska 
hanteras. Trafikverket och Vaxholms stad bör i den fortsatta planeringsprocessen samråda och 
komma överens om hur och i vilken omfattning som detaljplanen ska omfatta väg 274. Denna dialog 
ska sedan ligga till grund för hur befintlig anslutning ska återställas och bekostas. Detta ska således 
regleras i ett avtal innan detaljplanen antas.  

Risk  
Trafikverket hänvisar till Länsstyrelsens riktlinjer och bedömning om hantering av risk med anledning 
av transporter av farligt gods på väg 274.  

 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna beaktas och texten angående nuvarande anslutning förtydligats. På plankartan har 
GATA ändrats till VÄG och P-plats och PARK har också justerats. Utfartsförbud anges för hela sträckan 
mot väg 274. Ansvaret för kostnaden angående återställande av befintlig anslutning förtydligas i 
genomförandedelen av planbeskrivningen. Det kommer att säkerhetsställas med ett avtal innan 
antagande av planen. 
Planbeskrivningen justerades så att det endast presenteras en lösning som tydliggör att befintlig 
anslutning till väg 274 stängs samt ändrar planområdet så det inte inkräktar på vägområdet. Gräns 
mot vägområde förses med utfartsförbud. 
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4. Trafikförvaltningen Region Stockholm 
Trafikförvaltningens synpunkter på förslaget  

Planbeskrivningen redogör att syftet med planen är att justera markanvändningen för att den 
befintliga användningen inte ska vara planstridig. Det saknas dock en beskrivning av syftet med en 
eventuell utökning av parkeringsplatser i detta läge och hur kommunen arbetar med allmänna 
parkeringsplatser på en övergripande nivå i kommunen. Trafikförvaltningen ser därför gärna att 
Vaxholms stad tydliggör syftet med möjligheten till utökning av parkeringsplatser i detta läge i 
planbeskrivningen.   

I nuläget finns en utfart från en av de befintliga parkeringarna vid busshållplatsen Vaxholms kyrka, 
utfarten är olämplig och hindra framkomligheten för busstrafiken. Trafikförvaltningen anser att 
denna utfart bör tas bort i samband med att parkeringen utökas och att plankartan därför ska förses 
med utfartsförbud mot Kungsgatan. Utfart bör ske från parkeringen till Lägergatan. Plankartan bör 
även justeras så att hållplatsläget och gång- och cykelbanan inte ligger inom planbestämmelsen för 
parkeringsplats och park.  

Region Stockholm Trafikförvaltningen  

 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas. Plankartan ändras så att hållplatsläget och gång- och cykelbanan inte ligger 
inom planområdet samt att befintlig anslutning till väg 274 (Kungsgatan) förses med utfartsförbud. 
Det finns parkering på fastigheter i centrala lägen som kan komma att bebyggas. Planen tar höjd för 
att hantera detta och skapar en planreserv för framtiden. Texten i planbeskrivningen förtydligas. 
 

5. SRMH – Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor 
Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Lägret, DP 422, samt att anta 
kontorets tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande. 
Sammanfattning 
Planområdet ligger på Vaxöns östra del, på en del av fastighet Vaxön 1: 81, i parken Lägret. 
Planområdet har en storlek på ca 6000 m2 och består av en grusad parkeringsyta samt en 
tennisbana. Nuvarande parkering är planstridig varför det är nödvändigt att anpassa 
markanvändningen. Syftet med planen är att kombinera användningen park med parkering. 
Kontoret har följande synpunkter: 
Enligt detaljplaneförslaget föreslås en kombination av åtgärder för att hantera dagvattnet. Kontorets 
bedömning är att åtgärderna kommer att innebära att föroreningshalterna i dagvattnet minskar. 
Kontoret förutsätter att de åtgärder som föreslås kommer att genomföras inom planområdet. Vid 
eventuell uppkomst av länshållningsvatten ska ett förslag på kontrollprogram för hantering av 
länshållningsvatten skickas In till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor minst sex veckor 
innan utsläpp sker. 

I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande daterat 2020-10-09. 
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SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen beaktar synpunkterna. Hantering av dagvatten förs in i syftet. I nuläget 
bedöms inte länshållning bli aktuellt. 
 

6. Socialnämnden 
Inget yttrande 

 

7. Barn- och utbildningsnämnden 
Inget yttrande 

 

8. Stadsbyggnadsnämnden 
 
§ 70 Förslag till detaljplan för Del av lägret, Dp 422 (inom Vaxön 1:81), samrådsyttrande  
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut  
Som samrådsyttrande meddelar nämnden att förslaget till detaljplan för Del av lägret, Dp 422 
tillstyrks utan erinran.  

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran 
 

9. Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Inget yttrande 

10. Tekniska enheten 
Tekniska enheten som är ansvarig för driften av allmän plats, trafik samt idrottsfrågor har följande 
synpunkter: 

• Planen är flexibel men gäller endast ett begränsat antal parkeringsplatser som inte 
återspeglar den efterfrågan som finns i stadskärnan. Området bedöms även vara för långt 
bort för att kunna vara en naturlig avlastning för parkering i centrum. 

• Befintlig tennisbana är ett positivt inslag för folkhälsan. 
• Om in- och utfart behöver flyttas till följd av plan bör plangränsen ses över så att berörda 

områden ingår. Det nya läget är dock olämpligt ur trafiksynpunkt då gatan är enkelriktad, 
vilket innebär att det är helt olika vägar att köra in respektive ut från parkeringen. 

• Området är inte lämpligt att vara mottagare av ytterligare dagvatten då det saknas möjlighet 
att leda bort vatten från området i någon större skala. I området finns lera som är helt 
ogenomsläpplig, detta skulle behöva grävas bort och ersättas av annat material för att kunna 
hantera det befintliga dagvattnet. 

• Häckarna försvårar vinterdriften och detta område skulle behövas för snöupplag 
• Den utformning som finns bifogad är dyrare att sköta än normal parkeringsyta då grus/sand 

kräver dammbindning på sommaren och slits mer vid vinterväghållning. 
 

SBF:s kommentar:  
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Synpunkterna beaktas. Gällande Dp 1 från 1926 har en prickad användningsgräns mellan gata och 
park. Det innebär att den gränsen inte är fast utan kan anpassas efter behov av gata respektive park. 
Den gamla planen gäller utanför föreslaget planområde. Se även yttrande och svar till yttrande nr 3 
och nr 4. 
 
 
Bolag 

11. ADVEN Energilösningar AB: 
Hej! 

Vi fick ert utskick av planförslaget över området Dp422. Vi vill att ni tar i beaktning våran 
fjärrvärmekulvert som ligger igenom parken enligt bild nedan. 

Om parkering ska byggas över kulverten måste kulverten skyddas ordentligt med rätt överbyggnad 
och skyddsfyllning. Vi har även betäckningar i parken som vi även i framtiden måste ha tillgång till.  

 

SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen beaktar frågor om kulverten i parken i det fortsatta planarbetet.  
Detaljplanen kan inte styra över det som ligger utanför planområdet. Kulvert ligger utanför 
planområdet och kommer inte påverkas av detta planförslag.  
 

12. Telia Company 
Hej! 
 
Telia/Skanova har inga ledningar inom planområdet och har därför inget att erinra. Vi har däremot 
ledningar i gatan så ifall det tillkommer nya infarter så kommer vi att beröras.  

Telia Company 
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SBF:s kommentar: 
Vaxholms stad kommer ha dialog med Telia angående eventuell flytt av ledningar. 
 

13. E.ON Energidistribution AB 
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra. 

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 
 

14. Norrvatten 
Norrvatten har erhållit rubricerat förslag för samråd daterat 2020-09-01 med dnr 
2018/49.214. Norrvatten har inga och planerar inga anläggningar inom planområdet. Vi har 
därför inga synpunkter på detta planförslag. 
Om ingen ändring görs i ärendet som påverkar Norrvatten skickas inga ytterligare svar. 
Norrvattens ledningsanvisningar finns på länken: 
https:/ /www.norrvatten.se/Tjanster-och-service/Ledningsanvisningar/ 

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 
 

15. Roslagsvatten: 
Hej 

Vi har inga synpunkter på planen. 

Med vänliga hälsningar 

 

Kommunansvarig VA Vaxholm och Knivsta  
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SBF:s kommentar: 
Ingen erinran 
 
Organisationer, föreningar 

16. Vaxholms Tennisklubb 
Synpunkter att beakta angående kommunens detaljplan på Lägret. 
Utomhustennisbanan på Lägret är parkmark och ska behandlas därefter. 
Den fyller ett väldigt stort behov ur rekreationssynpunkt och används flitigt av både turister 
och invånare. 
Banan utgör ett fint parkinslag och bör bevaras som ett kulturarv för lokalbefolkningen. 
Att "förstöra" banan och bygga en stor bilparkering är helt oacceptabelt när dessutom 
befintlig parkering inte nyttjas helt och fullt. 
Vaxholmarna behöver en tennisbana för att kunna spela utomhus. Man spelar inte inorri'hus 
på sommaren. 
"Förstör" man utomhusbanan går det inte att "ångra sig". Banan är unik då man generellt 
sett inte anlägger nya grusbanor i svenska kommuner då dessa kräver mycket underhåll. 
Att överhuvudtaget anlägga en tennisbana kostar rätt mycket pengar, och var ska den ligga? 
Vår bana finns ju där redan och kostar kommunen inga pengar. 
Banan är tillgänglig för alla och är således ingen klassfråga som tennisen är i normalfall. 
Att blanda in utomhusbanan i någon slags "överenskommelse" för att få till en extra bana 
inomhus är inte okej. Den kunde man fått ändå. 
Slutord: Vaxholmarna vill ha tennisbanan kvar och inte en stor bilparkering. Den kan man 
bygga någon annanstans. Gör invånarna glada och genomför i värsta fall nollalternativet som 
innebär ny infart till befintlig parkering. 

 
SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen tar med sig synpunkterna. Planförslaget medger att tennisbanan kan 
vara kvar, samt att den befintliga parkeringen kan vara kvar efter ansökan om bygglov. Det är också 
möjligt att helt ta bort parkeringen och bara ha park med bollplan. Tennisklubbens lokalbrist är inget 
som varit en del i projektet för Lägret. Ni kan kontakta kommunen för ytterligare tennisbana i separat 
ärande. 
 

17. Storstockholms brandförsvar 
Yttrande i samråd för detaljplan Lägret, Vaxön 1:81, Vaxholm stad (ert dnr 2018/49.214)  

Storstockholms brandförsvar (SSBF) har av stadsbyggnadsförvaltningen fått möjlighet till yttrande 
avseende rubricerat ärende. Detta yttrande behandlar hantering av olycksrisker samt möjlighet till 
räddningsinsatser.   

Hantering av olycksrisker¹  
När ett planärende inkommer som remiss för första gången till SSBF utförs en övergripande 
riskidentifiering avseende olycksrisker inom planområdet och i dess närhet. Denna riskidentifiering 
utgår ifrån de databaser² SSBF har till förfogande samt den lokalkännedom SSBF har kring området.  



 Samrådsredogörelse  
2021-09-30 

Änr 2018/49.214 
11 av 30 

Följande typer av olycksrisker har SSBF beaktat vid denna riskidentifiering:  
• Transport av farligt gods (väg/järnväg)  
• Riskfylld verksamhet³ 
• Spårbunden trafik och urspårningsrisk  
• Suicidrisk  

Utifrån riskidentifieringen har SSBF funnit att aktuellt planområde ligger i närheten av Kungsgatan 
(274) som utgör primär transportled för farligt gods.  I övrigt har SSBF ingen kännedom om några 
ytterligare riskkällor i närheten till aktuellt planområde som bedöms kunna påverka planområdet i 
sådan omfattning att de behöver utredas vidare.   

Transport av farligt gods  
Enligt Länsstyrelsens⁴ riktlinjer ska riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner 
inom 150 meters avstånd från farligt gods-leder. Länsstyrelsen har även angivna rekommendationer 
avseende skyddsavstånd som riskreducerande åtgärd vilket kan vara vägledande i 
stadsbyggnadsförvaltningens riskbedömning. Enligt Länsstyrelsens rekommendationer kan aktuell 
typ av bebyggelse (parkering och park) utföras utan restriktioner på avstånd från vägkant.   

SSBF:s kommentar gällande befarad risknivå  
Med hänsyn till aktuell typ av planerad bebyggelse (parkering och park) samt avståndet mellan 
riskkällan och planområde bedömer SSBF att risknivån inom planområdet sannolikt inte är förhöjd. 
SSBF anser därför att stadsbyggnadsförvaltningen själva bör kunna utföra en enklare riskbedömning, 
utan att anlita konsultstöd av sakkunnig. SSBF kan vid behov hjälpa SBK med denna typ av enklare 
riskbedömningar.  

Möjlighet till räddningsinsatser  
Utifrån tillgängligt underlag har SSBF i detta skede inga anmärkningar på planerad bebyggelse ur ett 
räddningsinsatsperspektiv.   

Övrigt  
SSBF rekommenderar fortsatt samverkan kring frågorna om det finns osäkerhet i hur ovanstående 
yttrande ska beaktas i resterande del av planprocessen.  

Underlag för yttrande Som underlag för yttrandet har SSBF tagit del av följande handlingar: 

• Plan- och genomförandebeskrivning-  
Del av Lägret Dp 422. Vaxholms stad, Stockholms län. 2020-08-13.     

• Plankarta-  
Del av lägret Vaxön 1:81. Vaxholms stad, Stockholms län. 2020-08-05.   

Intern kvalitetssäkring Detta yttrande har granskats internt av annan handläggare inom SSBF.  

1 Vad gäller termer och definitioner gällande riskhantering utgår SSBF från SS-ISO 31000:2009. 2 SSBF:s databaser Daedalos 
och Helios samt Länsstyrelsens GIS-databas (tillgänglig via internet), utdrag 2020-09-25. 3 Med riskfylld verksamhet menas 
verksamheter som innefattas av lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 
1999:381), lag om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § (SFS 2003:778) eller verksamheter som hanterar större mängder 
brandfarliga eller explosiva varor enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). 4 Riktlinjer för 
planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Fakta 2016:4, Länsstyrelsen i Stockholms län.  

 

Storstockholms brandförsvar  
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SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen beaktar synpunkterna om riskbedömning för planerad bebyggelse och 
avstånd till riskkälla. Texten i planbeskrivningen förtydligas. Planförslaget medger parkering och park. 
Länsstyrelsen i Stockholms län anser att riskerna ska beaktas vid framtagande av detaljplaner inom 
150 meter från väg och järnväg där det transporteras farligt gods. Planområdet ligger inom 150 
meter från väg 274 som är primär transportled för farligt gods. Enligt Länsstyrelsen riktlinjer 2016:4 
är parkering en lämplig markanvändning inom en zon på 0-40 meter från en primär transportled för 
farligt gods. Med hänsyn till aktuell typ av planerad markanvändning (parkering och park) samt 
avståndet mellan riskkällan och planområde bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen att riskerna i 
planförslaget beaktats och att föreslagen användning är lämplig i detta läge. 
 

18. Föreningen Bevara Norrberget i Vaxholm 
Yttrande i samrådet för förslaget till detaljplan Dpr 422, del av Lägret i Vaxholm  

Sammanfattning:  

1 • Lägret är ett lokalt minnesmärke  
2 • Skolbarnens säkerhet måste värnas  
3 • Tennisbanan är direkt olämplig för bilparkering  
4 • Det finns en stark folkopinion emot p-planerna  

1. Lägret är ett lokalt minnesmärke.  
I en färsk utredning (beteckning 4321-4255-2018) konstaterar Länsstyrelsen att ”Lägret och 
Storstugan har ett kulturhistoriskt och visuellt samband med betydelse för förståelsen av Vaxholms 
historia som militärstad. Lägret som öppen plats kan berätta om den tidigare stadsgränsen som 
anslöt mot stadens odlingsmarker, och namnet och de öppna ytorna kan kopplas samman med 1800-
talets militära övningsfält.”  I yttrandet framhålls således som särskilt viktigt för Vaxholms identitet 
som kulturstad att ytorna på Lägret förblir öppna. Länsstyrelsen gör till och med bedömningen att 
platsen är att betrakta som ett lokalt minnesmärke med kulturhistoriska värden. Endast senare 
tillkomna inslag förhindrar myndigheten att förklara Lägret som nationellt byggnadsminne – desto 
angelägnare då att inte ytterligare förminska platsens betydelse med en stor bilparkering.    

2. Skolbarnens säkerhet måste värnas. Vaxö skola ligger endast ett fåtal meter från den planerade 
parkeringen. Skolan har kapacitet för 324 barn i åldrarna 6–11 år, ett stort antal små barn, som har 
för vana att gå över Lägergatan på rasterna för att leka och spela bollspel på Lägret. I hörnan 
Kungsgatan/Lägergatan finns också en öppen förskola.  Skol- och förskolebarnens säkerhet måste 
sättas i första rummet, så som Barnkonventionen stipulerar. Därför kan en stor parkeringsplats inte 
placeras i skolans absoluta närhet.  

3. Tennisbanan är direkt olämplig för bilparkering – eftersom den är anlagd på ett sviktande underlag 
som i så fall måste avlägsnas. Omfattande markarbeten krävs för att tåla tyngden av ett stort antal 
bilar. Tidigare erfarenheter i Vaxholm visar att sådana markarbeten kan bli ofantligt dyra; kostnaden 
för markarbetena på Vitsippantomten är på tvåsiffriga miljonbelopp. Det är oskäligt att spendera så 
stora summor på en parkeringsplats.  

4. Det finns en stark folkopinion mot p-planerna. Vaxholmsstyret har under lång tid visat bristande 
lyhördhet mot invånarnas engagemang för att värna sin stad. Planerna på att göra en stor parkering 
på Lägret, ta bort den historiska utomhustennisbanan och dessutom fälla ett biotopskyddat träd är 
okänsliga, ja, direkt provocerande.  Lägret är en helig plats för väldigt många. Här firar man 
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midsommar, här leker barnen, här har man picknick, här promenerar man med hunden och här 
spelar man tennis. Här kan alla njuta av en stor öppen gräsyta som inramas av lummiga gamla träd. 
Det är en vacker plats med rik historia. Här vill vi se så lite bilar som möjligt så långt ögat når.  

Ordförande i föreningen Bevara Norrberget i Vaxholm 

SBF:s kommentar:  
Stadsbyggnadsförvaltningen tar med sig synpunkterna. 
1 • Lägret är ett lokalt minnesmärke  
Planförslaget medger att tennisbanan kan vara kvar, samt att den befintliga parkeringen kan vara 
kvar efter ansökan om bygglov. Planen medger också att hela området kan återställas till park med 
bollplan. Eftersom planen möjliggör både park och parkering så kan användningen ändras om ett 
förändrat parkeringsbehov uppstår i framtiden. 
Platsen som park, mötesplats och rekreationsområde är en viktig del av Vaxholms stad. 
Länsstyrelsens bedömning av Lägret är att parken inte har de kulturhistoriska värden som krävs för 
en byggnadsminnesförklaring, men det betyder inte att den saknar kulturhistoriska värden.  Den 
stora öppna böljande ytan med plats för sammankomster och firanden, samt det visuella sambandet 
med Storstugan kommer inte förändras från dagens situation.   
2 • Skolbarnens säkerhet måste värnas  
Enligt den parkeringsutredning som tagits fram är det idag en låg belastning på befintlig parkering. 
Det innebär att det också skulle bli en relativt låg ökad belastning på Lägergatan om in/utfarten till 
parkeringen flyttas dit. Lägergatan har byggts om med skarpare farthinder och Vaxholms stad har 
förbjudit all avtalad byggtrafik att köra Lägergatan. Det kan bli aktuellt att reglera trafiken ytterligare. 
3 • Tennisbanan är direkt olämplig för bilparkering 
Planområdet ligger i en lågpunkt och förändring av marken kan bidra med att förbättra hanteringen 
av dagvatten och skyfall även för intilliggande områden. Planen medger att dagvattenhanteringen 
kommer kunna genomföras på ett långsiktigt och hållbart sätt, både med tanke på miljön och på drift 
och underhåll.    
4 • Det finns en stark folkopinion emot p-planerna 
Utfarten till väg 274 är inte lämplig ur ett riskhänseende, då den korsar en gång- och cykelväg, ligger 
intill en busshållplats, samt att sikten är skymd vid utfart. Stadsbyggnadsförvaltningen har i samråd 
med Trafikverket tagit fram en mer trafiksäker lösning mot Lägergatan. För att möjliggöra befintlig 
parkering måste infarten flyttas. 
För att flytta in/utfarten till Lägergatan måste ett träd i allén tas ner. Stadsbyggnadsförvaltningen har 
ansökt och fått dispens för biotopskydd hos Länsstyrelsen. Avverkningen bedöms inte motverka 
syftet med biotopskyddsbestämmelserna då det enbart är ett träd som avverkas varför naturmiljön 
kommer att finnas kvar. 
  
 
 

19. Vaxholms villaägareförening  
Yttrande över förlag till detaljplan för Del av Lägret, Dp 422 

 

Vaxholms Villaägareförening har mottagit informationsbrev om samråd om detaljplanen, tagit del av 
plan- och genomförandebeskrivningen, delgivit våra medlemmar plan och svar, och ber att få avge 
följande yttrande. 
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Villaägareföreningen har till uppgift att verka för goda villkor för kommunens villaägare. Planområdet 
ligger på gränsen till villabebyggelsen, varför vi anser det berättigat att bevaka villaägares intressen i 
frågan. 

Förutom det faktum, att nuvarande parkeringsplatser i området är planstridiga, tycks bakgrunden till 
förslaget vara dels behovet att förbättra till/utfarten för nuvarande parkeringar (nu direkt ut i tungt 
trafikerade väg 274), dels ett intresse att utöka stadens parkeringskapacitet. 

Till detta ber vi få anföra följande:  

Föreslagen till/utfart från Lägergatan kan möjligen vara bättre än från väg 274. Den innebär dock 
betydligt ökad trafik på Lägergatan, som skulle fortsätta vara enkelriktad åt norr – knappast så ”liten 
ökning av trafiken på Lägergatan”, som planerarna hoppas. Bilarna skall då fram bland alla barn på 
väg till/från skolan, till/från Lägret och busshållplatsen. Någon substans bakom skrivningen under 
Sociala värden / Barnperspektivet om ”en gestaltning som anpassats till att barn och vuxna kan röra 
sig mer trafiksäkert” är svår att upptäcka. Enkelriktningen på Lägergatan innebär för många en 
betydande omväg med åtföljande luftförorening. Åtminstone något skyddat alléträd skulle behöva 
fällas.  

Behovet av ytterligare parkeringsplatser förefaller inte särskilt stort, när de nuvarande platserna 
mestadels är mer eller mindre tomma. Turisterna på sommaren söker sig nog i första hand till 
centralare delar. För dem vore det bättre med utökade parkeringsplatser vid Engarn och på Kullö. 
Eventuellt kunde turister erbjudas fri bussresa in till centrum. Parkeringsdäck i Officersparken har 
också diskuterats. Möjligen tänker man på den ökade mängd bilar, som kommer med bebyggelsen av 
Norrberget, men det behovet bör dock rimligen täckas på berget.  

Parkeringsplatser utgör det i stort sett fulaste och tråkigaste inslaget i en stadsbild. De är farliga 
genom bilarnas backande, här särskilt med tanke på alla barn i området. De medför förorening av luft 
och dagvatten. Förslaget om permeabel markbeläggning är positivt med tanke på dagvattenflöde 
men hindrar inte föroreningarna. 

Sett i ett större perspektiv är det klart, att bilismen måste minska och ersättas av andra, 
miljövänligare kommunikationssätt. Andra kommuner planerar för det – Vaxholm borde vara i 
framkant snarare än att gå baklänges. Kanske skulle man i stället avveckla parkeringen intill kyrkan 
och ersätta den med en aktivitetsyta intill tennisbanan. 

Mycket talar för bibehållande av tennisbanan. Den har varit mönstergillt skött av ideella krafter. Den 
användes av Vaxholms Tennisklubb för både klubbmästerskap och träning och av många fler. Även 
turister lär efterfråga tillgång – vilket attraktionsvärde! Spelet passar in i all friluftsaktivitet på Lägret, 
och utgör trivsam sevärdhet för allmänhet, ett kulturvärde. Behovet för folkhälsan av ökad motion 
har uppmärksammats mycket. Dessutom ingår ett löfte i uppgörelsen med Försvarsmakten för snart 
hundra år sedan, att Lägret och Lägerhöjden skulle bli område för idrotts- och fritidsändamål och 
gagna stadens innevånare.  

Sammanfattningsvis ber vi att å det bestämdaste förorda, att tennisbanan bibehålles, och att 
markanvändningen i detaljplanen anges som park, idrottsaktiviteter och parkering.  

 

Vaxholms Villaägareförening 
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SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen tar med sig synpunkterna. Planförslaget medger att tennisbanan kan 
vara kvar, samt att den befintliga parkeringen kan vara kvar efter ansökan om bygglov. Planen 
medger också att hela området kan återställas till park med bollplan. Enligt den parkeringsutredning 
som tagits fram är det idag en låg belastning på befintlig parkering. Det innebär att det också skulle 
bli en relativt låg ökad belastning på Lägergatan om in/utfarten till parkeringen flyttas dit. Parkering 
för Norrberget är omhändertagen inom planområdet för Norrberget. 
Lägergatan har byggts om med skarpare farthinder och Vaxholms stad har förbjudit all avtalad 
byggtrafik att köra Lägergatan. Det kan bli aktuellt att reglera trafiken ytterligare. 
Planområdet ligger i en lågpunkt och förändring av marken kan bidra med att förbättra hanteringen 
av dagvatten och skyfall även för intilliggande områden. Genom de åtgärder som föreslås i 
dagvattenutredningen uppnås den erforderliga fördröjningsvolymen och föroreningshalterna från 
planområdet blir lägre än de är idag. 
 

20. Naturskyddsföreningen i Vaxholm 
Yttrande Detaljplan för del av Lägret, Dp 422, samråd  

Naturskyddsföreningen i Vaxholm har tagit del av ovanstående förslag till detaljplan och lämnar 
härmed sina synpunkter.  

Lägret är Vaxholms viktigaste park på grund av lättillgänglighet och närhet till de centrala delarna. 
Dess betydelse har också ökat på grund av exploatering av andra grönområden på Vaxön, t ex 
Skutvikshagen och den kommande bebyggelsen på Norrberget. Vaxholms stad säger sig ha en 
ambitiös klimatagenda och ”ska ligga i framkant i klimatarbetet” (Mittsamverkans program för 
Vaxholm 2019-2022). Att planera för fler parkeringsplatser på Lägret på bekostnad av ytor för 
rekreation står i direkt strid med dessa ambitioner. På grund av planområdets topografi krävs 
komplicerade och kostsamma dagvattenlösningar som också kommer att kräva återkommande 
underhåll. Naturskyddsföreningen anser att dessa resurser borde användas till mer miljösmarta 
satsningar. Istället för att göra Vaxholm mer tillgängligt för biltrafik bör kommunen arbeta för att 
minska behovet av transporter med bil. Områden som kommun istället borde arbeta för är t ex: - 
Förbättra kollektivtrafiken inom kommunen - Förbättra för cykel- och gångtrafikanter - Minska 
behovet av bilägande genom att stödja bilpooler - Upphandla cykellånesystem i stil med Citybikes i 
Sundbyberg.  

Naturskyddsföreningen anser därför att arbetet med planen bör avbrytas, och området återställas till 
planenlig användning. Alternativt kan planen göras om så att nuvarande omfattning av 
parkeringsytorna blir planenlig, men utan att tillåta utökning av parkeringsplatserna.  

Naturskyddsföreningen i Vaxholm  

 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. Planförslaget medger att tennisbanan kan vara kvar, samt att den befintliga 
parkeringen kan vara kvar efter ansökan om bygglov. Planen medger också att hela området kan 
återställas till park med bollplan. Eftersom planen möjliggör både park och parkering så kan 
användningen ändras om ett förändrat parkeringsbehov uppstår i framtiden. Vaxholms stad har 
kontinuerlig dialog om kollektivtrafiken med Trafikförvaltningen och regionen, samt arbetar med att 
förbättra för cykel-och gångtrafikanter, bland annat med säkra skolvägar och nya cykelparkeringar. 
Planområdet ligger i en lågpunkt och förändring av marken kan bidra med att förbättra hanteringen 



 Samrådsredogörelse  
2021-09-30 

Änr 2018/49.214 
16 av 30 

av dagvatten och skyfall även för intilliggande områden. Planen medger att dagvattenhanteringen 
kommer kunna genomföras på ett långsiktigt och hållbart sätt, både med tanke på miljön och på drift 
och underhåll.    
 
 

Fastighetsägare/boende/övriga 

 

21. 1 person 
”Hej  

jag anser att det är ett stort misstag att ta bort Vaxholms utetennisbana, den är unik och 
passar in i miljön. Under sommaren har det aldrig varit fullt på parkeringen.  

Tennisbanor gjorda på detta vis är unika och borde K märkas. Att en ort som Vaxholm inte 
har en utebana är en skandal och pinsamt!!! 

Tennisbanan används av både barn och vuxna under sommarhalvåret och är ett fint inslag i 
miljön när man kommer in i Vaxholm.  

Vill ni hellre se bilar än hälsosamma medborgare?  

Det finns mark på andra ställen skolan ni har rivit, Kulla vägskäl, Kullön...... 

  

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. Planförslaget medger att tennisbanan kan vara kvar, samt att den befintliga 
parkeringen kan vara kvar efter ansökan om bygglov. Planen medger också att hela området kan 
återställas till park med bollplan. Den parkeringsutredning som tagits fram visar att det idag är en låg 
belastning på befintlig parkering.  
Se även svar till yttrande nr 18. 

 

22. 1 person 
 
Hej, 
familjen spelade över 30 gånger i sommar på grusbanan, som dessutom är en viktig länk till det 
förgångna Vaxholm för många vaxholmare. Calle Schröder invigde grusbanan 1936. 
 
 
Bilagor: 
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SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. Tack för fina artiklar.  
Se svar till yttrande nr 18. 

23. 2 personer 
 
Hej!  

Det har framkommit att det finns planer på att tennisgrusbanan ska göras om till parkeringsplats. Vi v
ill ha kvar vår fina grusplan. Vi vill inte ha ytterligare en parkeringsplats.  Vilka vill ni gynna? Era invån
are/väljare eller folk som kommer hit utifrån?  Hur attraktivt blir Vaxholm om det bara blir en stor pa
rkeringsplats?  Vi värnar grusbanan och har under alla år vi bott här använt den, inte minst har våra b
arn lärt sig spela tennis där bl a.  Vi ber er vänligen se över detta dåliga och ogenomtänkta förslag och
 bevara den fina grusbanan (som snart fyller 100 år!).  Ser fram emot ert svar! 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 

 

24. 1 person 
Hej, 

Det får absolut inte bli någon parkering vid Lägret istället för tennisbana. Jag blir både upprörd och 
bedrövad när kommunen väljer att ens fundera på att ta bort grusbanan vid lägret. Den har funnits 
där i 100 år och är en del av vårt kulturarv. Banan gör parken levande.  

- Kommuninvånarna i Vaxholm behöver fler möjligheter till aktivitet och motion utomhus. Bygg en 
paddel bana eller utomhusbassäng på lägret istället för parkeringar. Vaxholms kommun kan inte bara 
bygga boenden och parkeringar. Människor måste stimuleras och ha saker att göra.  

- Rådande pandemi gör ju att många Vaxholmare inte kan motionera inomhus vilket gör tennisbanan 
vid lägret otroligt viktig. 

- Vaxholms kommun kan inte gå emot tidens anda och anlägga parkeringar på centrala delar där folk 
ska mötas och få möjlighet till utomhusaktiviteter. Vaxholms kommun agerar föråldrat och tvärtemot 
andra kommuners visioner och strategier. Moderna kommuner i Sverige idag planerar bort 
parkeringar på centra platser, samhället måste ställas om och anpassas för självkörande bilar som 
parkeras utanför stadskärnor.  
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- Dessutom är parkeringen bredvid tennisbanan tom året runt. Det finns ingen som har behov av mer 
parkeringar i centrala Vaxholm! Har kommunens representanter varit och tittat och mätt hur många 
som nyttjar nuvarande parkeringar?  

-Kommunen har inga kostnader för utomhusbanan den drivs helt ideellt.  

-Kommunens invånare kan spela tennis för en väldigt låg kostnad vilket gynnar de familjer som inte 
har råd att lägga pengar på dyra aktiviteter för sina barn. Man behöver inte ens vara medlem i 
Vaxholms tennisklubb för att spela tennis på Lägret. 

- Turister kan boka tid på banan och spela. Alla är välkomna att spela på tennisbanan på Lägret!  

- Banan har varit fullbokad hela säsongen. Det anordnas KM för barn, ungdomar, vuxna och 
pensionärer. Människor möts över generationer och tränar tillsammans.  

Detta är endast några anledningar till att behålla grusbanan det finns säkert fler.  

Jag ber våra kommunala politiker att agera ansvarsfullt och låta tennisbanan vara kvar. Planera och 
bygg för färre bilar i centrala Vaxholm och skapa istället fler platser för möten och aktiviteter för 
besökare och kommuninvånare! 

Tack för ordet! 

Med vänlig hälsning 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 

 

25. 1 person 
Hej,  

jag besökte samrådet i måndags den 21 september och personerna där bad mig att skicka in 
synpunkter.  

Jag tycker inte att planändringen är en bra idé att omvandla parkmarken till andra ändamål. Mina 
argument är att: 

Lägret som park har funnits åtminstone sedan 30 talet och grustennisbanan sedan 1935. Den är 
synnerligen viktig för miljön i Vaxholm och lägret är en oas för rekreation och fritid. Kortsynt att 
ändra på det.  

Jag passerar dagligen lägret och de nuvarande parkeringsplatserna är 11 av årets månader tomma. 
Har kommunen gjort en mätning för att undersöka beläggningen för att se parkeringsläget? Även i 
högsäsongen används inte platserna så mycket.  

Det befintliga förslaget över p-platser när grustennisbanan försvinner ger ca +30 platser. Det är för 
lite för att lösa parkeringsfrågan under högsäsongen och ingen smart lösning.  

Jag tycker att man kan undersöka alternativa platser för parkeringar. Tex gamla macktomten vid 
systemet där en 3 våningar phus skulle kunna bidra med fler platser och parkeringsintäkter. Det är 
nere vid stan som folk vill parkera.  
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För att lösa parkering under högsäsongsdagar så bör man ha tillfälliga parkeringar under sommaren. 
Stora parkeringar permanenta kommer att stå tomma huvuddelen av året och det är tråkigt.  

Jag tycker även att man bör använda den gamla asfalttennisbanan till något annan än parkering. 
Basketplan, fotboll eller något annat trevlig som kan sysselsätta ungdomar.  

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. 
Se även svar till yttrande nr 18. 
 

26. 1 person 
Hej, 

Det har kommit till min kännedom att man planerar ta bort grusbanan vid kyrkan. Det verkar var ett 
mycket naivt beslut. För det första är det en väldigt bra bana som sällan har varit så fullbokad som i 
år. Sedan vore det väldigt tråkigt att ta bort den och förfula då den dels skapar karaktär och 
signalerar friskvård. Det vore som att ta bort grusbanorna i Norrtälje (för övrigt en kommun att 
inspireras av gällande stadsplanering, utförande och formspråk). Jag hoppas verkligen ni kommer på 
andra tankar och inte anlägger något så dumt som en parkering. Hur många platser skulle det ge? För 
några få veckor och några helger får faktiskt turisterna parkera längre bort, det är ju inte brist på 
parkeringsplatser i kommunen sommartid. 

Ser fram emot återkoppling 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
Se svar till yttrande nr 18. 
 

27. 1 person 
Hej på er! 

Som nyinflyttad på Vaxholm så tyckte jag det var väldigt tråkigt att höra om planer på att ta bort den 
fina grusbanan till förmån för parkeringsplatser. 

Grusbanan är ju ett naturligt inslag i den fina parkmiljön och används väldigt flitigt under säsongen 
eftersom den är så välskött. 

Jag hoppas kommunen hittar alternativa lösningar för parkering. 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. 
Se svar till yttrande nr 18. 

28. 1 person  
Yttrande  
Synpunkter på planen på utökad parkeringsplats på Lägret 
 
Enligt gåvobrevet från staten, militären till Vaxholms stad ska marken användas till kultur och 
naturområde. Kan inte se att parkeringsplatser hör dit. 
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Tennisbanan som finns kvar är oftast upptagen medan parkeringsplatserna har minst 1/3 tomma 
platser mest varje dag. 
 
Miljöpåverkan. Närmaste grannfastighet på Lägergatan har en förskola med gård mot Lägret och 
Lägergatan. Ingen bra miljö för barnen. 
 
Lägergatan som gjort smalare för att skona skolbarnen från Vaxö skola sägs planeras breddas och ha 
trafik i båda riktningarna. Miljöförstörande och trafikfarligt. 
 
De vackra träden längs Lägergatan planeras avverkas för parkeringens skull.  Ingrepp på naturmiljön 
och luftrening. 
 
Lägergatan ska ju vara tillfart till de nya husen på Norrberget. Ytterligare mer trafik på gatan, som då 
också ska bli trafikerad i båda riktningarna. Ännu farligare för skolbarnen. Ingrepp i naturen i gåvan! 
 
Upprörande! 
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

29. 1 person 
Yttrande  
Hej! 
Jag var på lägret igår på detta möte som ni hade ordnat (saknar länken som ni tydligen skickat till 
alla)  
Som jag sa när jag var där så förstår jag inte hur man kan besluta över något så förlegat och 
omodernt som att bygga parkering på ett Parkområde, framför allt i dessa tider där man ska tänka på 
miljön och människor hälsa i första hand. Fixa till området runt om banan istället med finare staket 
och en fin häck. Bygg till två paddel banor som är otroligt attraktivt där både ungdomar och äldre 
personer kan spela, familjer en massa andra konstellationer. 
Ni kan omöjligt låta Vaxholm inte äga minst två ute banor, måste till varje pris använda lägret till 
parkering så bygg banorna någon annan stans på ön, Vaxholm kan inte vara utan ute tennisbanor och 
paddelbanor, det hoppas jag ni förstå. Vaxholm tennisklubb kan säkert vara intresserade att driva 
både tennis och paddel.     
 
SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

30. 1 person 
Yttrande  

Hej,  

Vill med detta mejl sälla mig till det bedömt mycket stora antal Vaxholmsbor som anser att 
utomhusbanan absolut ska vara kvar. Att ersätta den med en parkeringsplats är otidsenligt och dumt 
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ur betydande perspektiv. Banan är en viktig del av stadsbilden och att ersätta den med parkering, för 
att täcka ett behov som uppstår ett par veckor om året är direkt medborgarfrånvänt. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
Se svar till yttrande nr 18. 
 

31. 1 person 
Yttrande Hejsan, 
Jag har läst att tennisbanan i Vaxholm ska försvinna. Jag vill bara skriva till er och försöka få er att 
ändra åsikt om detta. Banan är en av Sveriges finaste och tennisen i Vaxholm har fått ett lyft sedan 
nya inomhusbanan kom till. Flera generationer samlas i hallen och Vaxholm som stad har fått bättre 
attraktionskraft. Att nu ta bort utomhusbanan vore riktigt illa! 
Att jag sedan hör att banan skall tas bort till förmån för en parkeringsplats hoppas jag bara är ett 
rykte. Allt annat vore, givet dagens hälsoproblem och miljödebatt, väldigt ogenomtänkt. 
 
Hoppas att ni kan ändra er åsikt! 
 
Fd tennisproffs och boende på Resarö 
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
Se svar till yttrande nr 18. 
 

32. 1 person 
Yttrande  
Rör inte den kvarvarande tennisbanan. Den används flitigt å är en del av parken vid Lägret. Kliar det i 
fingrarna att göra ngt där, återbygg parkeringen närmast Lägergatan till tennisplan.  
Vänligen 
������ 
 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. Planförslaget medger att tennisbanan kan vara kvar, samt att den befintliga 
parkeringen kan vara kvar efter ansökan om bygglov. Planen medger också att hela området kan 
återställas till park med bollplan. 
Se även svar till yttrande nr 18. 
 

33. Fastighetsägare 1 person   
Samma som yttrande nr 16, Föreningen Vaxholms Tennisklubb  
 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. . 
Se svar till yttrande nr 16. 
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34. Fastighetsägare 1 person 
Härmed meddelar jag staden mina synpunkter. 

Tennisbanan skall inte tas bort. Att staden har ingått ett avtal med tennisklubben VTK saknar 
all relevans då tennisbanan berör ett långt större skara än bara tennisklubben. Med anor 
från -30 talet är tennisbanan ett viktigt kulturinslag i stadsbilden.  

Jag är starkt emot förslaget att permanentera parkeringsplatserna på ömse sidor 
tennisbanan. Dessa parkeringar är olagliga då de strider mot gällande detaljplan. 
Sommarparkering kan planeras på lämpligare ställen i Vaxholm, förslagsvis vid Blynäsvikens 
båtklubb med sina stora ytor sommartid då båtarna ligger i sjön.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

35. 1 person  
Yttrande Synpunkt på förslag till detaljplan-Dp 422, del av Lägret 

Lägret, med dess centrala läge och parkliknande utformning, är betydelsefullt för Vaxholmsboendes 
möjlighet till rekreation t ex sportaktiviteter. Jag vill att lägret även fortsättningsvis i huvudsak ska 
användas för rekreation och vill därför att ytan för nuvarande tennisplan och parkeringsplatsen 
väster om denna endast ska få användas som Allmän plats PARK, dvs inte i kombination med 
användning P-plats. Utvecklingen av Vaxholm bör göras med fokus på de boende och inte behovet av 
parkeringsplatser för besökare under en begränsad del av året.  

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

36. Fastighetsägare 1 person  
 
Synpunkt 
Ang. DP422 vill jag lämna följande synpunkter. 
Tennisbanan skall lämnas orörd! 
Ingen ytterligare parkering skall byggas! 
Om den nuvarande parkeringen mellan grusbanan och kyrkogården inte kan användas p.g.a. dess 
utfart på Stockholmsvägen/Kungsgatan bör parkeringen återföras till det ursprungliga utförandet! 
 
SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

37. 2 personer  
 
Samma som yttrande nr 18, Föreningen Bevara Norrberget i Vaxholm 
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SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

38. Fastighetsägare 2 personer 
  

Hej 

Bevara tennisbanan.  

Den utgör en vacker fortsättning på Lägret, gräsytorna och parken. Rätt tänkt både ur idrotts- & 
hälsosynpunkt och inte minst ur klimat- och miljöaspekt.  

Tennisbanan har också ett signalvärde. Den visar att kommunen bryr sig om invånarnas hälsa och 
rekreation. Och det är en kär del sedan länge för oss boende i Vaxholm. 

Det smärtar oss att ni har för avsikt att ta bort den till förmån för en parkering. Vi hoppas innerligt att 
ni skrinlägger detaljplanen. 

Ni skriver ”Syftet med detaljplanen är att området kan användas till park och parkering. Planen 
innebär inte betydande miljöpåverkan.”  

Enl ert eget Miljöprogram ska ni verka för att minska klimatpåverkan. Så hur tänkte ni här? 

Vaxholms styre bör verka för att begränsa biltrafiken. Dra inte in mer trafik än nödvändigt till 
stadskärnan.  

Ni kan ändå aldrig bygga bort parkeringshysterin som varar tre - fyra veckor på sommaren. 

Uppmuntra turister att parkera på infartsparkeringar; Engarn, Blynäsviken (sommar) och på Eriksö. 
Kanske oxå på Kullö? Turister kan enkelt ta sig till centrum med SL buss som vanligtvis går 1g/15min. 

Alternativt gör en grön lösning med en liten eldriven shuttle som tar turisterna från parkeringarna till 
centrum. 

Boende på Rindö skulle mkt väl kunna ställa bilen på Rindösidan om man underlättade för dem att 
Sthlms bussens start- och ändstation låg vid bilfärjan. 

Upplysningsvis har jag under sept/oktober noterat beläggningen på de två nuvarande parkeringarna; 
den närmast kyrkan (1) och den andra (2) som omger den aktuella tennisbanan.  

Vardagar 1) nästan full av parkerade bilar 2) en ENDA bil de senaste två veckorna.  

Lördag 1) ett tiotal bilar 2) en ENDA bil  

Söndag 1) tre bilar 2) NOLL 

 

Låt tennisutövare, gammal som ung, få känna glädjen att spela utomhus på en grusplan. En känsla 
och en teknik som är väsensskild mot spel på en inomhusbana.   

Ska vi få ungdomar att bli duktiga tennisspelare måste de ges möjlighet att få spela på grus jfr t ex 
tenniscuperna i Båstad = grus. För att inte nämna Franska Öppna mästerskapen! 
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Med hopp om ett bevarande av vår fina tennisbana 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

39. Fastighetsägare 4 personer 
Angående ute-tennisbanans bevarande 
Det har kommit till vår kännedom att det finns planer på att förstöra Lägret med flera 
parkeringsplatser, 
trots att de som redan finns sällan är fyllda ens till hälften. 
Vi har få parker i Vaxholm och Lägret har alltid varit "helig" plats. Vi bör värna om vår historia: 
Regementsstaden, Sommarstaden samt fiskestaden. 
Från tiden med det militära har vi några byggnader t.ex. Kronudden, Storstugan och Lägret. 
Från tiden som sommarstaden har vi "grosshandlarvillor" och grustennisbanan. 
Fiskets historia finns på Hembygdsgården. 
Allt detta hör till Vaxholms kulturhistoria och bör bevaras. Dvs av riksintresse. 
Vaxholm får inte bli en förort till Stockholm med bara tätbebyggelse och parkeringsplatser. 
Det måste få finnas parker och rekreationsmöjligheter. Tennisbanan är väl frekventerad och alla 
som vill får spela där. Vi har noterat att det bli fler och fler som nyttjar banan. Dessutom ger den 
ett pittoreskt intryck av staden. 
Vi ska uppmuntra alla till att motionera och röra sig mer och inte mindre. 
Kronan har tillfört Lägrets mark till Staden med uttalat mål att användas som parkändamål. 
I detta platsar tennisbanan men inte parkeringsplatser. 
Vi vill behålla den fina grustennisbanan i Vaxholm. Vi tycker den hör till en liten småstad 
tillika sommarstad som Vaxholm ännu är. 
Resarö har egen bana! 
Skarpö har egen bana! 
Ska inte också Vaxholm då få behålla sin bana? 
Även om det för flera år sedan gjordes en uppgörelse med tennisklubben om utomhusbanan, 
(vad har dom med utomhusbanan att göra??) 
så hoppas vi att dagens politiker kan tänka om och lyssna på sina medborgare och ändra förslaget. 
Vi förutsätter att grustennisspel kan fortsätta att spelas på vår lilla ö. 
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

 

40. Fastighetsägare 1 person 
 
 
Jag tycker att den enda tennisbanan på lägret ska vara kvar och inte ersättas med en parkering för att: 
 

• det är viktigt att ha möjlighet att idrotta utomhus från ett hälsoperspektiv. Vi spendera mestadels av våra 
liv inomhus på jobbet, på skolan, i bilen eller bussen fram och till hemmet. VI måste skapa flera 
möjligheter att kunna vara ute och idrott. Vi ska ha ett levande stad där mycket olika aktiviteter kan pågår 
på lägret. Vi ska inte minska vad lägret ha att erbjuda senare utöka och vidare utveckla lägret. Satsa 
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pengar för parkering på en roligt Jan Lööf inspirerande lekplats som kan locka besökande barnfamiljer till 
Vaxholm. Vaxholm ska fylls aktiviteter och inte bilparkering.  

 
• extra parkering behövs inte. Parkering står nästan tomma under hela året nästan helt tömma - jag går 

förbi parkeringar nästan varje dag på morgon, innan middag och på natten. Endast under midsommars 
har jag sett parkering full. Se bifogade bilder som jag tog den 26 sept. Dag in och dag ut står parkering 
tömma. I bifogade bilden kan ni ser att flera tennismatcher är bokade än bilar som finns i parkering 
denna dag! 

 
• vi ska inte locka flera med parkeringsplatser till att använda bilen när de kommer till Vaxholm. Trafiken 

på Vaxholms huvudgator är redan mycket.  Behöver vi mera bilar nära en skola? Det skapar otrygghet. 
Det går helt emot miljötänket - C02 utsläpp måste sänkas. Istället ska vi satsa att locka flera besökare 
som ta båten eller buss. 

 
• varför drar extra kostnader för att bygga parkering, göra om parkering istället till ett område som kan 

nyttjas för kultur eller idrott istället för både unga och gamla 
 
Snälla tänk om. Att ta bort en tennisbana för extra parkering ett behov av parkering under några sommarveckor är 
inte en kreativ eller positiv lösning. Vi behöver mer liv i Vaxholm, inte tomma parkeringar. 
 

   
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

41. Fastighetsägare 1 person 
Hej, 

I förslaget till ändrad detaljplan 422, del av lägret vill kommunen möjliggöra parkering på befintlig 
parkmark som idag dels används till parkering och dels till tennisbana. Ett gammalt förslag som med 
hänsyn till hållbarhetsmålen inte bör genomföras. Enligt de genomförda utredningarna tycks inte 
behovet av nya p-platser på denna del av Vaxön vara skriande och jag som passerar de befintliga 
parkeringarna flera gånger dagligen, året om, kan inte annat än bekräfta utredningarnas resultat. 
Parkeringarna står öde och sprider en bister känsla av övergiven död yta dag ut och dag in året runt. 
Det är endast på midsommarafton som de kommit till sin fulla rätt. Och blir då istället en ful bilfylld 
fond till det traditionella och stolta firandet på lägret.  

Har det gjorts en samhällsekonomisk analys av detta förslag jämfört med andra alternativ? Efter 
kreativ inventering finns det säkerligen möjlighet att med enkla medel utöka med tillfälliga 
parkeringar på andra delar av Vaxön än just vid lägret de få veckor på året som det handlar om, tex i 
området vid nya kyrkogården/ bussdepån/ Frodés marina. Och med lite kreativitet kan även helt 
andra åtgärder bidra till att lösa parkeringsfrågan utan permanent förstörande och förfulande i 
Vaxholms hjärta. Förse infartsparkeringen med lånecyklar och promenadkartor till exempel. Och 
varför inte köra ett gratis traktortåg mellan Engarns infartsparkering/ Blynäsvikens långtidsparkering 
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och lägret/torget/hotellet när det är som högst besökstryck? Det skulle dessutom bidra till mindre 
trafik på Vaxön med positiva effekter på trygghet, miljö och hälsa.  

Lägret borde istället prioriteras och reserveras som en yta som ska bidra till hållbarhetsmålen genom 
att öka möjligheten till aktiv rekreation och hälsofrämjande rörelse inte minst för barn, unga och 
äldre i kommunen. Satsa på mer ytor för spontansport, utomhusgym, sinnesträdgård, skapa ett 
attraktivt besöksmål för barnfamiljer med en lekplats med historiskt skärgårdstema typ Anders 
Franzéns park i Stockholm. ( https://parker.stockholm/hitta-lekplatser-parklekar-
plaskdammar/lekplats/anders-franzens-park/ )  

Dessutom är påverkan på trafiksäkerheten runt Vaxö skola och längst skolvägen knapphändigt 
beskrivna i underlagen. Redan idag är trafiksituationen rörig vid hämtning och lämning till skolan. 
Och det utan den planerade in och utfarten till parkeringen från lägergatan. Att Trafikverket vill ha 
bort infarten från Kungsgatan visar att de bedömer att infarten kommer skapa störningar i 
trafikflödet. I förslaget flyttar man istället in infarten och därmed störningarna på barnens skolväg, 
mitt mellan busshållplatsen, cykelbanan och infarten från Kungsgatan på Lägergatan. Där samtidigt 
skoltaxi och alla föräldrar som ska lämna/hämta svänger in.   

Nej vet ni vad, sätt hållbarhetsmålen och agenda 2030 före gamla otidsenliga förslag om att göra om 
parker till parkeringar, så kan vi vara stolta över vår fina lilla stad och se våra barn i ögonen utan att 
skämmas. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

42. Fastighetsägare 5 personer 

Synpunkter på planförslag (Lägret, Dp 422, del av fastighet Vaxön 1:81, Vaxholms 
stad). 

Rädda tennisbanan! 
Vi är ett tennisgäng som spelat ihop i mer än trettio år på olika grusbanor. Senast för några veckor 
sedan, i september 2020, spelade vi på tennisbanan i Lägret; och blev då varse att Vaxholms fina och 
enda en-tous-cas bana är hotad. Vi anser att banan absolut måste räddas, och att det framlagda 
detaljplaneförslaget måste förkastas. Behåll nuvarande detaljplan! 
Vi vill anföra fem argument: 

1) Grustennisbanan i Vaxholm är fantastiskt fin 
Tennisbanan är vackert belägen i park. Alltid i perfekt skick. Inte en felstuds. Väl omhändertagen av 
Vaxholms tennisklubb. Öppen för allmänheten. Bra priser. Enkelt att boka. I jämförelse med andra 
grusbanor håller vi den som den allra bästa: klart bättre än Kungliga, bättre än SALK och bättre än 
Haga. När man jämför olika typer av underlag så anser vi liksom alla riktiga tennisentusiaster att det 
röda gruset (en-tout-cas) är underbart, men nu tyvärr ”utrotningshotat”.  Och den som inte spelar 
själv men är lite äldre kan säkert minnas Borg och Wilander på det röda gruset i Franska 
Mästerskapen. 

https://parker.stockholm/hitta-lekplatser-parklekar-plaskdammar/lekplats/anders-franzens-park/
https://parker.stockholm/hitta-lekplatser-parklekar-plaskdammar/lekplats/anders-franzens-park/
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2) Det förvånar oss att detaljplaneförslaget är så ensidigt 
Vi har tagit del av samrådshandlingen.1  Inte med ett enda ord omnämns tennisbanans positiva 
kvaliteter, som ju ska vägas mot värdet av en tråkig bilparkering. Däremot finns det gott om siffror 
och resonemang i planeringsunderlaget som belyser trafiksituationen i Vaxholm, som defacto visar 
att det inte finns behov av fler p-platser vid Lägret. I samrådshandlingen sägs heller inget om det 
estetiska värdet av den fina röda grustennisbanan. Tennisbanan är som ett vackert smycke i 
parken!  En bilparkering i parken är en styggelse! 

3) Tennisbanan är en tillgång för hela Vaxholm och dess invånare 

Tennisklubben i Vaxholm har 500 medlemmar och en aktiv ungdomsverksamhet. Det betyder att en 
tiondel av dem som bor i det egentliga Vaxholm (på Vaxön) är att betrakta som tennisspelare, bland 
ungdomarna är andelen ännu högre. Tennisbanan i Lägret är dessutom öppen för allmänheten, vilket 
gör det möjligt för barn och ungdom att prova på, och för sommarturister att koppla av med lite 
tennis. Tennisbanan är en tillgång för hela Vaxholm och dess invånare och besökare. 

4)  Vaxholms egen Grönplan 
Förutom att tennisbanan är en yta där man spelar tennis är den, som vi påpekat, ett trevligt inslag i 
parken. I kommunens egen grönplan finns beskrivningar och analyser som är av betydelse i detta 
samråd. Det gäller en av stadens viktigaste parker (Lägret). Vi citerar: 

”Även om parkerna varierar i både form och läge är den sammanlagda värderingen att de är slitna samt 
variationslösa till både vegetation och funktion. De flesta parkerna har endast träd, ett fåtal buskar och 
en välklippt gräsmatta och inte en enda park kan erbjuda variation av växter i form, färg och doft. 
Många av parkerna har möjlighet för lek för yngre barn, men endast Lägret erbjuder aktiviteter för äldre 
barn och vuxna.” 

Den sista kursiverade meningen syftar på tennisbanan och minigolfbanan, och det är tydligt att 
grönplanen värderar tennisbanan högt. Den bör alltså bevaras. På ett annat ställe i ”grönplanen” kan 
man läsa om hot mot stadens parker. Det är en mycket träffande beskrivning. Vi citerar: 

”Det största hotet mot parkerna är att de, på grund av exploatering, styckas upp och successivt blir 
mindre och mindre tills det inte finns så mycket av dem kvar. ” 

5) Kulturhistoriska värden: tennis på sommaren, tennis på grus 
Sedan 1936 har kommunen upplåtit tennisbanan åt Vaxholms tennisklubb, vilket visar att Vaxholms 
stad/kommun genom åren haft en positiv inställning till tennisen som sport. Man har förstått att det 
ligger i kommunens och samhällets intresse att uppmuntra och stödja motionsidrotten. Kommunen 
har även byggt en hall där man kan spela tennis vintertid. Det är bra. Men det nu aktuella 
detaljplaneförslaget är inte alls bra.  I samrådshandlingen står att ”Planförslaget bedöms inte påverka 
de kulturhistoriska värdena i området.”  Detta är naturligtvis ett helt felaktigt påstående. Tyvärr 
tvingas vi notera att Vaxholms kommun nu är på väg att överge stödet till sommartennisen och på 
väg att offra den kulturhistoriskt fina en-tous-cas banan och att ersätta den med en onödig och tråkig 
parkeringsyta.  
Vi uppmanar kommunen:  Slå vakt om den vackra tennisbanan, parkmiljön och Vaxholms anseende 
som sommarstad! 

Ovanstående synpunkter lämnas av: 

 
1 Samrådshandling 2020-08-13 Änr 2018/49.214 
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Källor: 

https://www.vaxholm.se/bygga-bo--miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-planarbeten/dp-422-del-av-lagret 

httkp://www.vaxholmstennisklubb.se/usr/vax/Verksamhetsplan/Verksamhetsberattelse_2020.pdf 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

43. 626 personer 
Ta inte bort vår grusbana/utomhus-tennisbana! 

To: kommunpolitikerna i Vaxholm 

Kära kommunpolitiker Vi är många som värnar om Vaxholms grusbana vid lägret. Åsikterna är många 
om varför den en viktig men helt klart står det att ytterligare en parkering där det idag står en 
MYCKET väl använd tennisbana som drivs ideellt vore en katastrof! 

Varför är det viktigt? Grusbanan måste få stå kvar i Vaxholm. För mig personligen handlar det om att 
mina 10-åriga barn cyklar dit var och varannan dag för att spela tennis. Ofta kommer deras farmor 
och farfar dit med mellis och tittar på medan de spelar, dvs en viktig mötespunkt i Vaxholmares liv. 
Varje gång jag kommer dit ser jag olika konstellationer av människor som spelar där...  familjer med 
tonårsbarn, Vaxholms bästa ungdomsspelare som representerar Vaxholm ute i Sverige på olika 
turneringar som tränar, pensionärer som spelar dubbel på lunchen, män/kvinnor/ungdomar av alla 
åldrar som spelar i utomhus KM, m.m. Inte minst nu i Coronatider har den här tennisbanan varit en 
viktig plats för tennisspelare av alla åldrar. Där finns en puls, glädje, en möjlighet för utomhusträning. 
Att ersätta det med en ny parkering eller parkeringshus skulle vara omodernt och helt enkelt 
oacceptabelt! Vi måste värna om våra värdefulla kultur- och rekreationsmiljöer i Vaxholm. Den här 
platsen främjar ju lek, hälsa och sociala aktiviteter och bör därför värderas mycket högt, får att inte 
tala om det historiska värdet iom att banan funnits i snart 100 år. 

Undertecknat av 626 personer: 
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

  

 

 

 

 

https://www.vaxholm.se/bygga-bo--miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-planarbeten/dp-422-del-av-lagret
httkp://www.vaxholmstennisklubb.se/usr/vax/Verksamhetsplan/Verksamhetsberattelse_2020.pdf
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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 i planhandlingar efter samråd: 

Plankarta 

• Planområdet minskas för att inte komma i konflikt med vägområdet. Områden med 
betäckningen GATA. 

• Plankartan har fått ett utfartsförbud mot väg 274. 
• Dagvattenhantering har förts in i syftet i planbeskrivningen. 

Planbeskrivning 

• Syftet har kompletterats med en skrivning om att planen skapar en flexibilitet som kan 
hantera ett förändrat parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs, samt att 
planen ska hantera dagvatten Sid 4.  

• Vägplan har lagts till. Sid 7. 

Därutöver har planhandlingarna generellt setts över och redaktionella ändringar utförts. 

Sakägare och organisationer/föreningar som lämnat skriftliga synpunkter under 
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 

 
Myndigheter Skede 

 
Bolag Skede 

 
Organisation, förening Skede 

Naturskyddsföreningen S 

 

Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under 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 

Yttrande 25 S 

Yttrande 34 S 
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Yttrande 35 S 

Yttrande 36 S 

Yttrande 38 S 

Yttrande 41 S 

Yttrande 42 S 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 30 september 2021 

Anna Rhedin 

Planarkitekt  
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