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Kommunstyrelsens planeringsutskott

Kommunstyrelsens planeringsutskotts sammanträde 2021-03-10

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 08:30
Kallade: Ledamöter
Underrättade: Ersättare
Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se
Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som 

är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är 
markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om 
A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

  Ärende    Beskrivning                          Föredragande

1 A Justering och fastställande och föredragningslista Ordföranden

2 A Svar på motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö Matilda Karlström

3 B Samråd om förslag till ny översiktsplan för Vaxholms stad Matilda Karlström

4 B Återkoppling och redovisning av arbetet med förstudie av 
Vaxholms kajer

Anna Rhedin/Robert Klingvall

5 A Avfallsplan för Vaxholms stad 2021-2030 Kristina Eriksson

6 B Detaljplan för Domaren 15, Dp 416 – granskning Farnaz Wigh

7 B Aktualiserat planuppdrag, Rindö hamn etapp 4, dp 419 Maria Grahm

8 B Inför revidering av länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022-2033/2037 – möjlighet att 
lämna underlag

Adam Hjort

9 B Vaxholmsvatten AB:s framställan angående affärsmodell 
och genomförande av framtida gemensamt reningsverk 
Vaxholm och Österåker kommun

Marie Wiklund

10 B Förvaltningen informerar Susanne Edén
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Svar på motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta:

Motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö inom Vaxholms kommun avslås.

Sammanfattning
Mot bakgrund av den enligt kommunfullmäktige beslutade minskningen av kommunstyrelsens budget 
med 2,4 miljoner kronor för 2021 (KF/2020-12-14 § 78) samt avsaknad av antikvarisk kompetens inom 
förvaltningen bedöms möjligheterna att vidare utreda kommunens kulturmiljövärden att vara mycket 
begränsade under 2021 och skjuts fram till 2022.

Möjlighet att lämna förslag till hur kulturmiljövärdena bör stärkas i översiktsplanen kommer att finnas 
under samrådet. 

En utökad dialog rörande översiktsplanen bedöms ha genomförts under 2019. Protokollförda möten 
under samrådet bedöms inte möjligt att genomföra på grund av rådande pandemi. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningens uppdrag

Förvaltningen har i uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram ett kulturmiljöprogram (KF/2017-04-03 
§ 19). Arbetet är påbörjat men det skjuts nu fram till 2022 med anledning av beslutet om minskning av 
kommunstyrelsens budget för 2021 (KF/2020-12-14 § 78). Utifrån samma beslut i kommunfullmäktige 
(KF/2017-04-03 § 19) genomfördes ett utbildnings- och kunskapsseminarium kring kulturmiljöfrågor 
2017-11-22 med KS ordinarie ledamöter och ersättare, en representant för V samt ett stort antal 
tjänstepersoner.

Nya kulturmiljöunderlag

Inom ramen för översiktsplanen har ett nytt kulturmiljöunderlag tagits fram i form av en 
landskapsanalys för ön Tynningö. Utöver detta har inga ytterligare underlag tagits fram inom 
kulturmiljöområdet.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Matilda Karlström
Översiktsplanerare
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Skydd för kulturmiljövärden

Kulturmiljövärden hör till de allmänna intressen som ska behandlas vid planläggning enligt plan- och 
bygglagen, så även för översiktsplaner. 

Avvägningar mellan de allmänna intressena, som uttrycks i 2 kapitlet plan- och bygglagen, är i slutändan 
en politisk fråga. Som stöd i en del av avvägningarna kan den strategiska miljöbedömningen med 
miljökonsekvensbeskrivning användas. Denna tas fram av en extern konsultorganisation.

Samråd och dialog i god tid

I det inledande skedet för översiktsplanearbetet anordnades flera insatser för att föra dialog med såväl 
medborgare som sommarboende. Utfallet från dessa insatser har återrapporterats till 
kommunfullmäktige (KF/2019-11-11 § 63). Förvaltningen har använt detta som underlag i planarbetet 
med översiktsplanen.

Samråd är en formell del av planläggning enligt plan- och bygglagen. Ett viktigt sätt för bland andra 
enskilda, föreningar och myndigheter att delta i ett samråd är att komma med ett skriftligt yttrande över 
planförslaget. Inkomna yttranden sammanställs i vad som kallas en samrådsredogörelse. 

Försvårande faktorer

Sedan maj 2020 har stadsbyggnadsförvaltningen inte längre någon antikvarisk kompetens i 
personalstyrkan. 

Vid det senaste beslutet om mål och budget (KF/2020-12-14 § 78) minskades kommunstyrelsens budget 
för 2021 med 2,4 miljoner kronor vilket påverkat bland andra planenhetens utrymme för att bekosta 
utredningar. 

Med hänvisning till pågående pandemi får tillsvidare inte fler än åtta personer delta vid allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar.

Bedömning
Bedömningen nedan görs utifrån motionens tre yrkanden (kursiv text). 

- att kommunen sammanställer befintligt kulturhistoriskt underlag och tar fram nya nödvändiga 
inventeringar m.m. för att få fram en samlad bild av kommunens kulturvärden i ett s.k. 
kulturmiljöprogram enligt den nuvarande Översiktsplanens intentioner, och som konsekvens av detta 
inarbetas i den kommande Översiktsplanen.

Mot bakgrund av den enligt kommunfullmäktige beslutade minskningen av kommunstyrelsens budget 
för 2021 med 2,4 miljoner kronor (KF/2020-12-14 § 78) samt avsaknad av antikvarisk kompetens inom 
förvaltningen bedöms möjligheterna att vidare utreda kommunens kulturmiljövärden att vara mycket 
begränsade under 2021 och skjuts fram till 2022. 

- att kulturmiljövärden och varsamhetskrav stärks ytterligare i skrivningen till den nya Översiktsplanen.

Möjlighet att lämna förslag till hur kulturmiljövärdena bör stärkas i översiktsplanen kommer att finnas 
under samrådet.
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- att kommunen anordnar offentliga samråd i god tid när det gäller processen med den nya 
Översiktsplanen. Samråd i dialog med medborgarna, möten som protokollförs och där medborgarnas 
synpunkter också tas med i planarbetet.

En utökad dialog rörande översiktsplanen bedöms ha genomförts under 2019, vilket bedöms vara i god 
tid med hänvisning till att samråd om planförslaget som tidigast kommer hållas våren 2021. 

Med hänvisning till pandemin samt begränsningarna i kommunens möjligheter att ordna offentliga 
digitala möten bedöms motionens förslag om att hålla just protokollförda möten under samrådet 
däremot inte möjligt att genomföra. 

Andra former för översiktsplanens samråd beslutas i samband med att beslut tas om att godkänna ett 
samrådsförslag. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-09-25

Motion från Lars Arb Zackrisson (då WP) gällande översiktsplanen och kulturmiljö inom Vaxholms 
kommun, 2020-08-12

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Susanne Edén, sbf
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Motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö inom Vaxholms kommun 
KF måndag 21 september 2020 
 
Bakgrund 
I översiktsplan 2030 anges följande riktlinjer för att stärka våra kulturmiljöer: 
• Stärka Vaxholms identitet som Stockholms lås och skärgårdsstad.  
• För särskilt viktiga miljöer och byggnader ska kunskapen fördjupas och vissa ska skyddas genom 
bl.a. bestämmelser i detaljplaner.  
• Kommunen ska verka för och underlätta bevarandet, tillgängliggörandet och utvecklingen av 
byggnadsminnen och kulturmiljöer i kommunen.  
• Utveckling och planering inom områden av riksintresse för kulturmiljövård ska särskilt beaktas.  
• Områden med militärhistoriska byggnader och anläggningar, sommarnöjesbebyggelse och 
skärgårdsstadsbebyggelse bör särskilt lyftas fram och utvecklas. 
 
På sidan 64 i översiktsplanen står: kommunen ska sammanställa befintliga inventeringar m.m. för att 
få en samlad bild av värden samt för att hitta generella principer och riktlinjer för 
kulturmiljön. Befintliga underlag ger t.ex. allmänna råd för utformning av bebyggelse. Vid större 
förändringar inom kulturhistoriskt värdefull miljö ska kommunen i möjligaste mån anlita antikvarisk 
kompetens för att få fram nödvändiga underlag. Områden som är värdefulla och ska bevaras bör 
pekas ut. 
 
En företrädare för vaxholmspolitiken med särskilt intresse för stadsbyggnadsfrågor återkommer ofta 
med vilseledande argument att kommunen måste ersätta fastighetsägare för att göra inskränkningar 
i detaljplaner. Så här skriver Länsmuseet: 
Ekonomisk ersättning till fastighetsägare pga skyddsbestämmelser eller rivningsförbud är mycket 
ovanligt. Om en detaljplan ändras under genomförandetiden och det i den processen tillkommer nya 
sådana bestämmelser kan det berättiga till ersättning. ”4 kap 7§ Rätten till ersättning gäller dock 
endast om den skada som rivningsförbudet eller det vägrade rivningsförbudet medför är betydande i 
förhållandet till värdet av den berörda delen av fastigheten”. Merkostad för ett fördyrat underhåll 
utgör inte någon grund för ersättning. Ersättningsanspråk kan aktualiseras om förvaltningskostnader 
påverkar så att byggnadens marknadsvärde sjunker med mer än 5-10% pga skyddsbestämmelser 
eller mer 15% pga ett rivningsförbud. I ett populärt område med höga marknadspriser är det alltså 
mindre troligt att ersättning kommer att utgå. 
 
Boverket understryker också vikten av att varsamhetskraven finns dokumenterade när det gäller 
kulturmiljö:  
Det finns inget krav på att kommunen i förväg har tydliggjort innebörden av varsamhetskravet. 
Oberoende av om det finns ett sådant underlag eller inte så ska kraven tillämpas. Det ligger dock i 
sakens natur att kommunens ståndpunkt får större tyngd om kraven har kommit till uttryck i en 
antagen plan eller till exempel i ett bevarandeprogram. Vid ett flertal tillfällen har lagstiftaren också 
understrukit vikten av att kommunerna ändå tar fram ett sådant underlag. Genom att i förväg sprida 
kännedom om de värden kommunen önskar slå vakt om så kan man öka förståelsen för dem och 
underlätta hanteringen för såväl den enskilda som för byggnadsnämnden. Det bästa skyddet för en 
plats värden är om de är välförankrade hos kommuninvånarna. Sker en samlad redovisning i till 
exempel ett kulturmiljöprogram eller i anslutning till ett översiktsplanearbete som hanteras i en 
demokratisk process ger det fastighetsägare och övriga medborgare möjligheter till inflytande och en 
offentlig debatt. (Jämför proposition 1985/86:1 sid 231 och 482f samt proposition 2009/10:170 sid 
166 och 416) 
 
Bedömning 
Vi kan idag konstatera att kommunen direkt motverkar översiktsplanens intentioner när det gäller 
kulturmiljö, men inte när det gäller okänslig exploatering. Det finns åtskilliga exempel på detta: 
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rivningen av kruthuset, rivning av 1700-talshus i centrala Vaxholm, aluminiumfönster på Hamngatan, 
att ta bort Norrberget från det av länsstyrelsen avgränsade området för riksintresse etc. 
Varsamhetskraven har inte beaktats i nya detaljplaner, nu senast när det gäller bebyggelse på Rindö 
och på Norrberget. Vaxholmspolitiken har också aktivt motarbetat att en ny uppdaterad 
kulturmiljöbeskrivning skulle tas fram trots beredvillighet till ekonomisk medverkan från 
Länsstyrelsen samt många påstötningar i form av motioner etc. 
 
Inte heller lever Vaxholms kommun upp till Boverkets skrivning om samråd, som görs pliktskyldigast 
och utan att bli protokollförda. Riktlinjer för en samrådsprocess för översiktsplan finns angivna i 
Boverkets detaljplanehandboken: https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/processen-for-oversiktsplanering/uppratta/samrada/ 
Detta är en skrivning som också trycker på vikten av medborgardialog: Det är en fördel om 
kommunen tar initiativ till en medborgardialog långt innan några ställningstaganden är gjorda. Det 
gör att kommuninvånarnas kunskap, erfarenheter och behov kan ligga till grund för och väsentligt 
förbättra beslutsunderlaget.  
 
 
Jag yrkar: 
- att kommunen sammanställer befintligt kulturhistoriskt underlag och tar fram nya nödvändiga 
inventeringar m.m. för att få fram en samlad bild av kommunens kulturvärden i ett s.k. 
kulturmiljöprogram enligt den nuvarande Översiktsplanens intentioner, och som konsekvens av detta 
inarbetas i den kommande Översiktsplanen.  
- att kulturmiljövärden och varsamhetskrav stärks ytterligare i skrivningen till den nya 
Översiktsplanen.  
- att kommunen anordnar offentliga samråd i god tid när det gäller processen med den nya 
Översiktsplanen. Samråd i dialog med medborgarna, möten som protokollförs och där medborgarnas 
synpunkter också tas med i planarbetet.   
 
Lars Arb Zackrisson ( - )  
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Samråd om förslag till ny översiktsplan Vaxholm 2040

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslås besluta Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att 
genomföra samråd för Samrådsförslag översiktsplan Vaxholm 2040.

Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till ny 
kommunövergripande översiktsplan för Vaxholms stad. En översiktsplan är vägledande och behandlar 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanens plankarta föreslår 
hur mark—och vattenområden ska användas. Planförslaget tar sikte på år 2040. Förslaget samråds 
tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram som en del av den strategiska 
miljöbedömningsprocessen. 

Bakgrund
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan av 
kommunstyrelsen (KS/2018-09-13 § 89). I det inledande skedet för översiktsplanearbetet anordnades 
flera insatser för att föra dialog med såväl medborgare som sommarboende. Utfallet från dessa insatser 
har återrapporterats till kommunfullmäktige (KF/2019-11-11 § 63). Förvaltningen har använt detta som 
underlag i planarbetet med översiktsplanen. 

Ärendebeskrivning
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. En översiktsplan är 
vägledande ska ange en inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, och fungera 
vägledande för beslut om mark- och vattenanvändningen samt den byggda miljön. 

Samråd

Samråd är en formell del av planläggning enligt plan- och bygglagen. Kommunen ska samråda förslaget 
till översiktsplan med länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. Kommunen ska också ge 
kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett 
väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Matilda Karlström
Översiktsplanerare

8



Tjänsteutlåtande
2021-02-17

Änr KS 2018/101.212
2 av 4

Sammanfattning av planförslaget

Vaxön där kommunens centralort är lokaliserad har idag både sammanhängande bostadsbebyggelse och 
mångfunktionell bebyggelse. Öns serviceutbud är viktigt för hela kommunen och ska i första hand 
koncentreras till stadskärnan som fortsatt bör kunna utvecklas som mångfunktionell bebyggelse. I andra 
hand ska service koncentreras till de två kommundelscentrum som föreslås få markanvändningen 
ändrad till mångfunktionell bebyggelse. Dessa områden har identifierats som strategiska för att 
möjliggöra en mer blandad bebyggelse med hänvisning till lokalisering, kollektivtrafik och befintlig 
bebyggelsestruktur. Kommunen argumenterar fortsatt för en omklassning av väg 274 genom 
kommunen från primär till sekundär led för farligt gods. På norra Vaxön finns ett verksamhetsområde 
med anläggningar för handel, gods, transporter och teknisk försörjning som ska kunna utvecklas på sikt. 
Kompletterande utveckling och viss förtätning föreslås i övrig sammanhängande bostadsbebyggelse.

På Kullön föreslås ett avgränsat område för utveckling av verksamheter.

Inom delar av Killingen som till största delen är naturmark föreslås ny bebyggelse med bostäder och 
arbetsplatser. Inom Resarö mitt föreslås en utveckling av mångfunktionell bebyggelse. På öns sydvästra 
del inom Storäng föreslås utveckling av ytterligare bostadsbebyggelse och tekniska anläggningar. 

På norra Bogesundslandet, längs väg 274, som idag är landsbygd med skogsbruk och en mindre andel 
jordbruk förslås att området utreds för en förändring till sammanhängande bebyggelse.

På lång sikt ska detaljplanering för en fritidshusomvandling, där kulturmiljövärden tas till vara, 
prioriteras i samband med VA-utbyggnad på Tynningö.

På västra Rindö, öster om Rindö redutt, föreslås ändrad markanvändning till sammanhängande 
bostadsbebyggelse i ett idag obebyggt område. Här föreslås även en ny anslutningsväg till Skarpö för att 
förbättra trafiksituationen för så väl motortrafikanter som fotgängare och cyklister vid färjeläget på 
västra Rindö. Öster om det här området finns flera större sammanhängande fritidshusområden där 
bebyggelsen utvecklas för permanentboende i samband med utbyggnad av vatten och avlopp. Inom 
Oskar-Fredriksborg på östra Rindö föreslås att den mångfunktionella bebyggelsen fortsätter utvecklas 
och förändras.

Kommunens planer för hantering av avloppsvatten är i första hand inriktade på ett samarbete där 
avloppsvatten från Vaxholm leds till Nya Margretelunds reningsverk i Österåkers kommun. Det 
alternativet bygger på att de lokala reningsverken i Vaxholm byggs om till pumpstationer, samt att en 
ytterligare pumpstation byggs på Tynningö. 

Prioriterade förändringar av transportsystemet handlar om att åstadkomma en bättre framkomlighet för 
kollektivtrafiken och att förbättra den lokala cykelinfrastrukturen.
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Miljökonsekvensbeskrivningens sammantagna bedömning

Miljökonsekvensbeskrivningen är framtagen av konsulter på Tyréns AB. 

För miljöaspekterna Natur- och vattenmiljö, Klimat och Rekreation och friluftsliv bedöms 
konsekvenserna bli liten negativ. För Vatten och Hushållning med naturresurser bedöms 
konsekvenserna bli måttlig negativa. Miljöaspekten Kulturmiljö bedöms få stora negativa konsekvenser 
medan miljöaspekten Risker för människors hälsa och miljö får positiva konsekvenser.

Översiktsplanen har strävat efter att tillgodose riksintressen, strandskydd och Natura 2000-områden i 
sin planering av mark- och vattenanvändning. Ett par undantag finns för strandskyddet i 
Översiktsplanen. 

Miljökvalitetsnormer för luft och buller bedöms inte överskridas. 

När det gäller miljökvalitetsnormer för ytvatten bedöms dessa uppfyllas och på sikt förbättras om 
planens ambitioner fullföljs när det gäller bättre rening och fördröjning av dagvatten, ökad 
avloppsreningskapacitet med färre enskilda avlopp samt samlade åtgärder av båtplatser, utsläpp och 
övriga störningar från båttrafiken. 

Ställningstaganden i översiktsplanen visar god överrensstämmelse med beslutade nationella miljömål. I 
vissa övergripande frågeställningar finns målkonflikter samt kumulativa effekter som kräver en 
fördjupad analys i den fortsatta planeringen.

Tidplan

 Samråd 16 mars – 31 maj 2021
 Utställning Q3 2021
 Antagande Q1 2022

Bedömning
För att kunna ge berörda instanser och invånare möjlighet till att delta och påverka kommunens 
utveckling bedöms samrådstiden behöva vara 11 veckor lång. 

Pågående pandemi bedöms påverka möjligheterna att genomföra vissa typer kommunikations- och 
dialogaktiviteter, men däremot inte möjligheten för berörda att inkomma med ett skriftligt yttrande.

Inkomna yttranden sammanställs i en samrådsredogörelse. Upprättande av en översiktsplan innebär 
politiska beslut i samband med samråd, utställning och antagande. Planen bedöms kunna antas i början 
av 2022. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-02-17
Samrådsförslag översiktsplan Vaxholm 2040, 2021-02-15
Miljökonsekvensbeskrivning för Vaxholm Översiktsplan Samrådshandling inklusive bilaga, 2021-02-23
Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning - Artlistor för respektive omvandlingsområde, 2021-02-19
Kulturmiljöunderlag med landskapsanalys Tynningö Vaxholms stad, 2020-05-08
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Förord  
Vårt älskade Vaxholm, skärgårdens huvudstad. 
Hur vill vi – alla vi som bor här – att Vaxholm 
ska utvecklas? Vad kan bli bättre? Var har vi 
kanske inte hängt med i tiden? Vad ska vi 
vårda, värna och vad vill vi bevara?  

I ett par år har arbetet pågått med att ta fram 
en ny översiktsplan som ska gälla fram till 
2040. En översiktsplan handlar om 
kommunens mark och vatten. Hur de ska 
nyttjas, skyddas, förädlas och bevaras. Hur och 
var vi ska bygga – och vad? Behöver vi 
bostäder, handel eller infrastruktur? Eller 
något helt annat? 

Vi utgår från behoven och önskemålen från oss 
vaxholmare. Därför inleddes hela arbetet 2019 
med en enkät som besvarades av cirka 1000 
vaxholmare i olika åldrar. Vi bjöd även in till en 
mer djupgående workshop i Kronängsskolan 
och på Tynningö. Vi arrangerade en cykelturné 
runt om i staden liksom på öarna där tankar 
och idéer samlades in. Enligt dialogerna är 
närhet till natur, vatten, skola, jobb och service 
liksom småskaligheten värden som uppskattas 
av många.   

Vi utgår även ifrån kända utmaningar; 
klimatfrågan och behovet av att vi ställer om 
och når nettonollutsläpp*, vårt känsliga hav 
Östersjön, ekonomin där skatteintäkterna 

utgör grunden och där vi behöver vara 
tillräckligt många för att dela på kostnaderna. 
En förhållandevis liten kommun som Vaxholm 
har samma regler och krav på sig som de 
betydligt större kommunerna. Trafikfrågor och 
pendlingsmöjligheter är ytterligare 
utmaningar som är viktiga utveckla vidare. 
Cykelstråk behöver förstärkas.  

Vaxholm ska vara en jämlik och jämställd stad 
med ett tydligt barnperspektiv i all planering. 
Vi utgår från möjligheterna. Genom att skapa 
goda förutsättningar för företagare att 
etablera sig och växa kan fler arbetsplatser 
skapas. Utrymme för föreningsliv, motion, 
rekreation ökar tryggheten, välmåendet och 
servicen än mer i vår stad. Vaxholms 
militärhistoria och kulturmiljö präglad av 
skärgårdsliv utgör också möjligheter för oss att 
framåt ta vara på Vaxholms unika karaktär.  

Ta del av vårt förslag till översiktsplan 2040. 
Låt oss sedan få veta dina tankar om hur vår 
stad, eller just den del där du bor eller verkar, 
ska bevaras och utvecklas framåt.  

God läsning!  

Malin Forsbrand (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

 

*Nettonollutsläpp betyder så låga utsläpp som 
möjligt, där det som ändå släpps ut 
kompenseras med negativa utsläpp eller 
kolupptag på annat vis. På så vis blir de totala 
utsläppen “noll”. 
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INLEDNING 
Vad är en översiktsplan? 
Det här är ett förslag till ny 
kommunövergripande översiktsplan för 
Vaxholms stad. Förslaget är aktuellt för 
samråd under våren 2021.  

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 
Den är inte bindande, men ska ge vägledning 
för så väl beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas, som hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. De här besluten kan exempelvis vara 
när stadsbyggnadsnämnden beslutar om 
bygglov, eller kommunfullmäktige om en 
detaljplan, men också i flera andra typer av 
beslut. Varje kommun ska ha en 
kommunövergripande och aktuell 
översiktsplan.  

Vem riktar den sig till? 
Den här planen riktar sig till en bred målgrupp. 
Det handlar inte bara om folkvalda eller 
tjänstepersoner i kommunen, utan angår 
också de som bor eller verkar i kommunen, 
liksom domstolar och en rad myndigheter. 

När en översiktsplan väl är antagen är både 
ställningstagandena och underlaget som de 

bygger på viktiga för framtida bedömningar 
och beslut.  

Läsanvisning 
Den här översiktsplanen har tre kapitel. 
Inledning, Ställningstaganden och Underlag. 
Till det fogas ett antal bilagor.  

Inledning 
Planens inledande kapitel innehåller förutom 
den här texten en kort omvärlds- och 
nulägesanalys liksom en sammanfattning av 
vad som inkom under 2019 års arbete med att 
föra dialog kring översiktsplanen.  

Ställningstaganden 
I det här kapitlet beskrivs kommunens 
vägledande ställningstaganden för bebyggelse 
och mark- och vattenanvändning. 

Kapitlet inleds med planeringsprinciper och en 
utvecklingsinriktning för att beskriva de stora 
dragen i kommunens utveckling.  

Därefter anges ställningstaganden kring mark- 
och vattenanvändning och bebyggelse i 
kommunen.  

I ställningstagandenas sista avsnitt beskrivs 
värden så som riksintressen, strandskydd men 
även jordbruksmark, och vad kommunen har 
för strategier för att ta hand om dem. 

Underlag 
I det här kapitlet finns beskriva förutsättningar 
och bakgrund till ställningstagandena i det 
tidigare kapitlet.  

Kapitlet har tre huvudsakliga 
avsnittsindelningar. Den första 
Nulägesbeskrivning berättar om några 
centrala lokala förutsättningar i kommunens 
olika delar. 

Utgångspunkter och uppdrag berättar om 
viktiga mål, ramverk och underlag ur ett 
bredare perspektiv som utgjort 
utgångspunkter för planarbetet. Det andra 
kapitlet, Förutsättningar och allmänna 
intressen, beskriver utgångsläget i kommunen 
med tanke på sådant som geografi, 
bebyggelse, infrastruktur och miljövärden. Sist 
i kapitlet finns en ordlista.  

Bilagor 
Inom ramen för vad som kallas strategisk 
miljöbedömning har en 
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram som 
biläggs översiktsplanen. 

Som underlag till den nya översiktsplanen har 
en landskapsanalys med avseende på 
kulturmiljö tagits fram för Tynningö. 
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Omvärlds- och nulägesanalys1 
Befolkningsutveckling och ekonomi 
Stockholmsregionen påverkas särskilt av den 
strukturomvandling av arbetsmarknaden och 
efterföljande befolkningskoncentration som 
pågått i Sverige över drygt 20 år, vilket 
påverkar även Vaxholm. 

Ur ett tioårsperspektiv har kommunens 
befolkning vuxit förhållandevis sakta, från 11 
115 i november 2010 till 11 875 invånare vid 
samma tid år 2020. Från år till år har 
kommunen sett en stor variation i 
utvecklingen, från att som mest växa med 2 % 
och som lägst krympa med 0,9%. Samtidigt har 
470 nya bostäder byggts under perioden 
2010–2019.  

 
 1 SKL: Vägval för framtiden - utmaningar för det 
kommunala uppdraget mot år 2030 (2018) -  

• Fem viktiga förändringskrafter: 
Globalisering, demografi, teknik, klimat 
och värderingar 

Sveriges nya geografi  
• 2017, 2018 och 2019 
• 1998 - 2018 Sweco i samarbete med 

Arena för tillväxt 
SKL: Klimatförändringarnas lokala effekter 1 – 
exempel från tre kommuner (2019) 
 

Kommuner som växer har andra utmaningar 
än de som krymper, men några gemensamma 
faktorer påverkar de flesta kommuner.  
Urbaniseringen, utmaningar för att hantera 
personalförsörjning och en förändrad 
ålderssammansättning av befolkning påverkar 
de flesta kommuner. 

En allt större andel av befolkningen är äldre än 
80 år, samtidigt som allt fler är friska längre 
och en lägre andel av de över 65 år förväntas 
behöva omsorg. 

I och med flyktingkrisen 2015 har mottagandet 
av nyanlända enligt den nya bosättningslagen 
varit en ny utmaning. Digitalisering är både en 
teknisk, organisatorisk och social 
förändringskraft.  

Digitalisering 
Under 2010-talet har digitaliseringen påverkat 
en allt större del av så väl det dagliga livet som 
myndighetsarbete och samhällsplanering. 
Kommuner, liksom många andra aktörer som 
behöver hantera personuppgifter i sin 
verksamhet, har även påverkats av den nya 
dataskyddsförordningen GDPR som infördes 
2016. En digitalisering av detaljplanearbetet 
pågår och nya föreskrifter för detaljplaner 
börjar gälla i slutet av 2021. Även inom 
översiktsplaneringen tas allt fler digitala planer 
fram. Den pågående pandemin har även drivit 

på utvecklingen, och i synnerhet implemen-
teringen av digitala verktyg och distansarbete.  

Ökad konkurrens om mark 
En stor framtida utmaning är att säkerställa 
kvantitet och kvalitet i den gröna och blå 
infrastrukturen. Ny bebyggelse ökar 
konkurrensen om markytor och grönytor. I 
anslutning till tätorter är dessa känsliga för att 
brytas upp ytterligare. Vid förtätning riskerar 
kvantiteten av grönytor per invånare att 
minska vilket ställer större krav på ökad 
kvalitet, både ur ett ekologiskt och socialt 
perspektiv, på kvarvarande grönytor. 
Samtidigt behöver vi bygga ett robust 
samhälle med hög resiliens för att möta 
klimatförändringarna. Detta kräver att vi har 
gröna och blå ytor av tillräcklig kvantitet och 
kvalitet för att producera de 
ekosystemtjänster människan är beroende av 
som exempelvis fördröjning och rening av 
dagvatten, klimatreglering och erosionsskydd. 

Ett förändrat klimat 
Klimatförändringarnas kommande påverkan 
på såväl mark- och vattenanvändning som 
bebyggelse har aktualiserats, särskilt under 10-
talets senare hälft. På internationell nivå finns 
det nya överenskommelser, och i Sverige finns 
ett mål om nettonollutsläpp till år 2045. En 
stor post bland de inhemska klimatpåverkande 
utsläppen är transporter, och i synnerhet 
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persontransporter.2 Här kan den kommunala 
planeringen påverka. Sedan 2018 finns också 
krav på att kommuner ska redogöra för risker 
för skador på bebyggelsen relaterade till ett 
förändrat klimat, och hur dessa kan minska 
eller upphöra.  

Lagstiftning och rättspraxis: minskat 
tolkningsutrymme och ökade krav 
2010 infördes en ny plan- och bygglag. När 
den kommunövergripande översiktsplanen 
Vaxholm 2030 antogs år 2013 var det 
fortfarande ett förhållandevis nytt läge, men 
redan då hade ett antal ändringar införts. När 
vi skriver 2021 har över 20 olika förändringar 
av lagen beslutats, och även en förändrad 
rättspraxis etablerats. Generellt har både 
översiktsplaner och detaljplaner givits en allt 
större betydelse i och med att allt fler ärenden 
prövas i domstol.  

Några viktiga förändringar har handlat om att 
begränsa kommunernas möjlighet att ta ut 
exploateringsavgifter, större svårigheter att 
göra vad som brukar kallas flexibla 
detaljplaner då dessa ofta inte bedöms vara 
tillräckligt förutsägbara. För bygglovsgivning 
har några större förändringar handlat om att 

 
2 Panorama Sverige (2020) 
https://app.climateview.global/sweden  

begreppet mindre avvikelse fått en tydligare 
avgränsning, en rad åtgärder har 
bygglovbefriats och en mer restriktiv hållning 
vad gäller tidsbegränsade lov som ställer krav 
på att behovet ska var tillfälligt.   

Våren 2020 inträdde också en omfattande 
förändring av kapitlet om just översiktsplaner. 
Uppdraget att ta fram den här översiktsplanen 
gavs innan de här ändringarna infördes varför 
den tas fram enligt lagens äldre lydelse. 
Samtidigt tas redan nu i beaktande att den nya 
lagstiftningen kommer leda till att de idag 
gällande fördjupningarna av översiktsplanen, 
för Resarö, Kullö respektive Rindö och Skarpö, 
kommer att sluta att gälla år 2025.  

På EU-nivå har vad som kallas Weserdomen 
och svenska domstolars tolkning av denna 
inneburit ökade krav och utmaningar kring att 
säkra dagvattenrening i samband med 
detaljplanering. Framöver kommer det här 
sannolikt även påverka planeringen för 
framtida avloppsrening, och ställa högre krav 
på samarbete med våra grannkommuner. 
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Vad säger Vaxholmarna?   
Under det inledande arbetet med översikts-
planen har Vaxholmsbor med flera haft 
möjligheten att tycka till om kommunen i olika 
forum. Syftet med de här tidiga dialogerna var 
att öka den ömsesidiga förståelsen (mellan 
kommunmedlemmar, politiker och tjänste-
personer) för vad som är viktiga frågor i 
Vaxholm. Även att ge fler en ökad kunskap om 
översiktsplanering och ge en samlad bild över 
kommunens befintliga värden, mål och 
utmaningar har varit syftet med den tidiga 
dialogen. 

Dialogen har förts i flera olika format för att nå 
ut till olika medborgargrupper. Under 2019 
skickades information om en webbenkät ut till 
alla hushåll i kommunen. Enkäten fanns 
tillgänglig på kommunens webbplats i drygt en 
månad och över 1000 svar kom in. Två 
välbesökta dialogmöten hölls under våren (på 
Tynningö 4 april och på Vaxön 10 juni) och en 
turné runt till flertalet av kommunens öar 
genomfördes sommaren 2019 med 
förvaltningens nya lådcykel.  

Insatserna för dialog och medborgardeltag-
ande har nått ut brett vad gäller både ålder 
och kön, exempelvis var en tredjedel av de 
svarande under 18 år. Webbenkäten och ö-
turnén förefaller att till viss del lyckats nå ut 

även till fritidshusägare och verksamma som 
inte är skrivna i kommunen. Dialogmötena 
upplevdes av både deltagare och tjänste-
personer som starkt positiva. Metoden Open 
Space tillämpades under stormötet 
på Vaxön 10 juni 2019, vilket 
främjade ett engagerat deltagande 
och en aktiv dialog.  

Transparens och återkoppling är 
viktiga delar av ett framgångsrikt arbete 
med medborgardeltagande och dialog. 
Under november 2019 genomförde 
förvaltningen en utställning i Rådhuset där 
materialet från vårens och sommarens 
dialogtillfällen visades för allmänheten. 
Resultaten från de tidiga dialogerna har 
funnits tillgängliga på kommunens 
webbplats i anslutning till projektet. 

Vid analys av resultaten framstår en rad teman 
i hur Vaxholmsborna ser på sin kommun och 
dess framtid. Närhet och småskalighet är 
värden som uppskattas av många. En tredjedel 
av svaren på webbenkäten pekar ut närheten 
till natur, vatten, skola, jobb och service som 
det bästa med kommunen. En fjärdedel av alla 
svarande beskriver hur småskaligheten och  
småstadskänslan bidrar till att de trivs, men 
många uppskattar även närheten till 
Stockholm. En femtedel skriver att de 
uppskattar miljön och omgivningarna i 

kommunen. Här nämns den mysiga 
stadsmiljön, vackra vyer och den lantliga 
atmosfären. Vidare kommer uppskattning av 
skärgårdsmiljön som dyker upp i omkring en 
sjättedel av svaren.  

Liknande teman återfinns bland de ämnen 
som diskuterades på dialogmötena. Bland 
deltagarna uttrycktes en önskan om en varsam 
stadsplanering med människan och ekologi i 
centrum, samt ett främjande av skärgårdslivet 
och dess kulturhistoria. De favoritplatser som 
pekades ut av medborgare under ö-turnén 
speglade även kommunens och skärgårdens 
unika fysiska karaktär. 

Medborgar-
dialog

innan samråd

Webb-enkät

Kvällsmöte 
Open Space

Kvällsmöte 
Tynningö

Seminarier & 
workshops med 
tjänstepersoner 

och politiker

Cykelturné 
öarna
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Trafik och transporter identifieras som en stor 
utmaning för kommunen av flertalet, men det 
skiljer sig ganska mycket mellan vilka lösningar 
man vill se på problemen. Många anser att 
dagens trafikvolymer och stora parkeringsytor 
är ohållbara. Det önskas bättre kollektivtrafik 
på land och vatten, både inom kommunen och 
regionen, samt ett utökat och säkrare gång- 
och cykelvägnät.  

Speciellt bland yngre och äldre uttrycktes en 
önskan om fler sport- och fritidsaktiviteter, 
service, lokala arbetstillfällen och en levande 
stad året runt.  

Bland Tynningöbor togs vatten, avlopp och 
kollektivtrafik upp som de viktigaste förutsät-
tningarna för en fortsatt utveckling på ön.  

Många Vaxholmare önskade än fler möjlig-
heter för deltagande och en förbättrad dialog 
med politiker och tjänstepersoner i framtiden.  

Förbättringsidéer från cykelturnén 2019 
Edholma 
Boende på Edholma vill se förbättringar med 
bättre sand och brygga vid Badviken samt att 
området kring fortet längst österut behöver 
snyggas upp. Flera boende betonar även 
vikten av tillgängliga bilparkeringsplatser vid 
Engarn och att säkerheten vid båtklubben där 
förbättras.   

Kullö 
Boende på Kullö skulle vilja se förbättringar i 
miljön kring entrén till ön, vid korsningen till 
väg 274, med bland annat bättre skötsel av 
växtlighet och kanske en livsmedelsaffär. 
Förbättringar i trafikmiljön skulle vara trottoar 
längs hela Norrkullavägen och ett fartgupp vid 
förskolan samt bättre korsning vid Engarn med 
ett övergångsställe över Resarövägen samt 
cykelväg längs väg 274 till Täby. En utökning av 
återvinningens kapacitet önskas, särskilt för 
trädgårdsavfall för att undvika att det slängs i 
skogen. Flera boende önskar att få byggrätt för 
att bygga en gemensam bastu nära badmöjlig-
het, men inte intill badstranden, samt toalett 
vid badplats. Plats för ungdomar att vara, 
kanske i kombination med att anlägga en 
slingrande träspång i vassen för promenad. 
Bygg fritids eller skola på plats för tänkt för-
skola. Erbjud en skolskjutstur till Söderfjärds-
skolan för barn på Kullö, från en plats till 
exempel förskolan. Även önskemål om karta 
över naturreservatet inne i skogen och fler 
båtplatser vid bryggan nära bron till Vaxön.  

Ramsö 
Önskemål om fler fraktioner på återvinning 
samt att grovsopor hämtas även på som-
maren, då många endast är sommarboende. 
Förbättring med anordnande av fler bil-
parkeringsplatser för boende på Ramsö vid 

Vegabryggan på Rindö. Några boende kände 
otrygghet vid verksamhet i gamla Kustbo-
hemmet, med förbättringsidé om att verksam-
hetsutövarna borde engagera sig mer i öns 
föreningar och evenemang.  

Resarö 
Förslag på förbättringar från boende på Resarö 
handlar bland annat om bättre belysning i 
gångtunneln nära skolan och ett elljusspår 
inom Killingen. Önskemål om bättre tajmade 
bussbyten för skolbarn, så att ingen liftar, och 
cykelväg längs hela Överbyvägen. Det skulle 
behövas fler lekplatser på Resarö! Gör grus-
planen till en gräsplan samt ge plats för att 
anlägga en pumptrackbana för cykel. Bygg ett 
hopptorn vid badplats på östra Resarö och 
dela upp kommunala arrangemang så att fler 
kan äga rum på Resarö. Tankar om Resarö år 
2040: Då finns ett större Ica, större kapell och 
kanske lite lägenheter. Det finns även bättre 
möjligheter till att utöva motion, både 
spontan och organiserad. På Resarö år 2040 
finns bara elbilar, småhus och mer skog.  

Rindö 
Förslag på förbättringar från boende under 
tidigt samråd är att anlägga gång- och cykelväg 
längs hela huvudvägen (Rindövägen/Oskar-
Fredriksborgsvägen), från färjeläge till färje-
läge. Anlägg ett utegym och område för 
rörelse vid idrottsplatsen samt att göra Militär-
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vägen till en kommunal väg då den leder till 
idrottsplats, kommunal båtbrygga och bad-
plats. Även önskemål om att upprusta det 
gamla vattentornet i Rindö hamn och möjlig-
het att göra bostäder eller någon verksamhet i 
tornet. Även önskemål om att gamla biblio-
teket i Rindö hamn renoveras för att starta 
fritidsverksamhet i kommunens regi samt som 
samlingslokal. Önskemål om att hålla nere 
exploateringen på ön, till dess att färje-
kapacitet (åt båda håll) och kollektivtrafik-
täthet har utökats. Gör detaljplaner mer 
detaljerade när det gäller gestaltning av nya 
byggnader samt varsamhet vad gäller befint-
liga.  

Det är otryggt och farligt att gå till eller vänta 
på bussen längs Oskar Fredriksborgsvägen/ 
Rindövägen, då fordon körs med hög hastig-
het. Det är en trygghet att det finns närvaro 
året runt (mix av fritidsboende och fast-
boende) och en möjlighet att be folk om hjälp.   

Skarpö 
En önskan om att förenkla skolskjutsandet 
med endast en tur för alla barn på Skarpö, 
som startar längst bort och hämtar alla; billigt, 
rättvist och ökar ej trafiken. Bron och väg till 
Skarpö borde göras bättre och säkrare. En 
önskad förbättring är fler bilparkeringsplatser 
vid färjeläget samt trafikreglering som tillåter 
blixtlåsprincipen för trafikanter från Skarpö 

och Rindö vid påfart på färjan. Fler turer med 
Waxholmsbåten. Bevara bo-på-landet-känslan 
genom att inte ha asfaltsbelagda gator eller 
belysning längs väg/gata. Härligt med mång-
falden av bebyggelse! Ställ krav på god kvalitet 
och gestaltning för ny bebyggelse.  

Tynningö 
Tynningöborna vill se mer frekventa turer 
(året runt) med Waxholmsbåt till Vaxön, för 
att barn och ungdomar ska kunna delta i 
fritidsaktiviteter i kommunen. Önskan om 
rabatterat pris på båtresor till Vaxholm. En idé 
om förbättring är bilfärja till Vaxön. Det vore 
en förbättring för Tynningöborna om 
Schenker/DHL kunde leverera till Tynningö. 
Förbättring av vattenkvalitet genom att 
kommunen bygger ut vattenledningar från 
Karlsudd till Norra Tynningö och ställer krav på 
ordentliga reningsanläggningar vid anslutning, 
innan fullständig utbyggnad av kommunalt VA. 
Önskemål att kommunen tar initiativ till och 
leder dialogträffar på kommunens öar om 
näringsliv mm.  Förbättringsförslag knutna till 
vatten och bad; muddra sundet i Maren, så att 
vattnet kan cirkulera bättre för bra vatten-
kvalitet även i framtiden samt förbättra sand-
botten vid den uppskattade badplatsen 
Soludden. Höj trafiksäkerhet i kurvan ner till 
färjan på öns södra del. Många nämnde att 
det är otryggt att gå längs öns smala bilvägar 

på grund av motorfordons höga hastigheter, 
samtidigt som många värnar om skärgårds-
känslan med smala vägar utan belysning.   

Vaxön 
En förbättring vintertid skulle vara att vid snö-
röjning och sandning spara en del av ytan utan 
grus/sand så att pulkor kan dras, även bättre 
pulkabackar önskas. Gör det enklare lättare att 
komma i kontakt med kommunen. Ta bättre 
hand om kulturmiljön i kommunen. Förbättra 
tillsyn på hus som står och förfaller genom 
föreläggande om skötsel.  

Förbättra centrum genom att utforma en 
bättre och roligare möblerad gågata 
(Hamngatan). Det finns även önskemål om en 
längre sträcka för gågata samt längre säsong, 
till exempel från påsk och hela september ut. 
En annan idé är att göra gångfartsgata från 
Söderhamnsplan bort till korsning 
Trädgårdsgatan. Tillåt cykling i båda riktning-
arna längs Hamngatans hela sträckning. Ordna 
cykelparkeringar på en bilplats vid entrén till 
biblioteket. Otryggt med så smal trottoar längs 
gatan vid hotellet och för trångt utrymme för 
gångtrafikanter vid uteservering invid 
cirkulationsplatsen. 

Önskan om trevligare belysning och bättre 
skötsel av träd vid Rådhustorget. Solstolar i 
Batteriparken, rejäla och fasta i trä. 
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Förbättringar i Officersparken skulle vara att 
den uppskattade lianen åter sattes upp i ett 
högt träd och samt att skyltar med dikter 
placerades sidan om pulkabacke samt var 
lägre så att barn kan läsa (samt engelsk 
översättning för turister). Mer färg i Röda 
parken/Ullbergska parken! 

Lägret. Utveckla parken till en stadspark med 
roliga och trevliga platser för såväl unga som 
gamla. Anlägg ett utegym. Gör en basketplan 
där det var skejtpark. Gör en trädgård, 
cykelverkstad och löpspår. Ta ner döda träd. 
Bättre belysning och sikt mellan Lägret och 
Norrberget.  

Eriksövägen vid kyrkogården. För smal gång- 
och cykelbana vid nybyggda hus, ej 
trafiksäkert då många promenerar och cyklar 
här, särskilt vid busskur och stolpar. 
Förbättring genom att ta bort en av grindarna 
som ska stoppa biltrafik öster om 
kyrkogården, så att inte cykeltrafik försvåras.  

En förbättring vore att det gick pendlingsturer 
med Vaxholmsbåt från Söderfjärd på 
morgonen, när föräldrar lämnat barn och 
många ska in till stan. Förbättra 
strandpromenad längs hela Vaxöns södra sida. 
Förbättra ishallen. Gör cykelväg längs 
Bogesundsvägen till ridskolan samt fler 
mountainbikestigar på Bogesundslandet. 

Eriksö. Anordna ett litet skärmtak med hylla på 
utegymmet, för de som tar med utrustning att 
dela med andra. Låda med badleksaker för alla 
att låna vid badplatsen. Anlägg ett övergångs-
ställe eller liknande där många korsar avfarten 
från väg 274 till Eriksö.  
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STÄLLNINGSTAGANDEN  
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Planeringsprinciper  
Robusta ekosystem 
Ett fungerande ekosystem utgör grunden för 
samhällets överlevnad. Ekosystem bidrar till 
fungerande livsmiljöer för djur och växter, 
liksom till människans välbefinnande. 

För att klara av förändringar måste ett eko-
system vara motståndskraftigt och robust. 
Variation av naturtyper och biologisk mångfald 
bidrar till denna robusthet. Vaxholms kommun 
har idag flera former av ekosystem. Det är bra! 

Målet är att bidra till livsmiljöer med stor 
tålighet och återhämtningsförmåga vid 
förändringar av exempelvis klimatet.  

All lokalisering och utformning av ny bebyg-
gelse och infrastruktur behöver ta hänsyn till 
omständigheter såsom höjda havsnivåer, 
extrema väderhändelser och ökande dag-
vattenvolymer. Landskapets vattenbuffrande 
förmåga ska/behöver också öka. Det kan bidra 
med rening, ökad grundvattenbildning, svalka 
och minskade negativa effekter av torka, men 
även gynna fler livsmiljöer.  

 
 
Principer för robusta ekosystem 
• Utveckla mångfunktionella grönområden 

genom att synliggöra, värdera och skapa 
ekosystemtjänster. 

• Främja åtgärder för biologisk mångfald; 
värna, återställa och nyskapa biologisk 
mångfald. 

• Stärka och utveckla den gröna 
infrastrukturen genom att värna om 
befintliga stråk och förbättra svaga 
samband. 

• Förbättra kvalitet och tillgång till grönytor 
och naturområden. 

• Verka för ett balanserat uttag av 
naturresurser och god hushållning med 
mark, vatten och byggd miljö. 

• Öka landskapets förmåga att ta hand om 
vatten.   

• Samverka och kommunicera för att skapa 
förståelse för gröna och blå värden. 

 

 

 

 

 

• Förbättra tillgängligheten till 
återvinningstationer  

 

 

Berörda Globala mål 

12. Hållbar konsumtion och produktion 
13. Bekämpa klimatförändringar 
14. Hav och marina resurser 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 
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Klimatsmart och varsam förtätning 
Vaxholms stad ska främja en god och lång-
siktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens 
samhälle, såväl som för kommande 
generationer. Kommunen ska ligga i framkant i 
klimatarbetet och leva upp till den globala 
klimatöverenskommelsen om maximalt 15 
grads temperaturökning. 

För att uppnå en hållbar utveckling är det 
behöver samhällets energiförbrukning och 
utsläpp minska. Ny bebyggelse i Vaxholm ska 
ske med målsättningen att skapa attraktiva 
och goda miljöer som är långsiktigt hållbara. 
För att effektivisera teknisk försörjning, 
kollektivtrafikförsörjning och minska 
inskränkningar i kommunens unika 
naturmiljöer ska framtida bebyggelse vara 
yteffektiv. Nya sammanhängande 
bostadsområden ska lokaliseras i närhet av 
existerande eller planerad infrastruktur och 
existerande centralorter eller 
kommundelscentrum.  

Förtätning och koncentration av bebyggelse 
ökar belastningen på allmänna och 
gemensamma platser, som behöver utformas 
för att vara flexibla och slitstarka.  

För att kunna åstadkomma en både klimat-
smart och varsam förtätning kommer krav på 
material och gestaltning behöva ställas.     

Principer för klimatsmart och varsam 
förtätning 
• Utveckla cykel- och promenadstaden 

Vaxholm genom att prioritera gång-, cykel- 
och kollektivtrafik i gatumiljön  

• Uppmuntra fler laddstationer för elfordon 

• Koncentrera ny bebyggelse till lägen med 
god tillgänglighet till service och 
kollektivtrafik  

• Dra nytta av befintlig infrastruktur genom 
förtätning i bebyggda områden  

• Utforma ny bebyggelse varsamt, varierat 
och anpassat efter miljön 

• Verka för och underlätta bevarandet, 
tillgängliggörandet och utvecklingen av 
byggnadsminnen och kulturmiljöer i 
kommunen. 

• I centralorten och kommundelscentrum ska 
platser skapas som gör att människor i alla 
åldrar vill vistas där tillsammans  

• Identifiera och dokumentera Vaxholms 
kultur- och naturvärden 

• Förbättra tillgängligheten till områden med 
höga kultur- och naturvärden  

• Försörja kommunens egna fastigheter med 
förnyelsebar energi och undersöka 

förutsättningar för förnyelsebar 
energiproduktion i alla kommunala projekt 

• Främja förnyelsebar energiproduktion med 
god gestaltning i befintlig bebyggelse. 

 

 

Berörda Globala mål 

3. Hälsa och välbefinnande 
7. Hållbar energi för alla  
11. Hållbara städer och samhällen  
13. Bekämpa klimatförändringar 
14. Hav och marina resurser15. Ekosystem och 
biologisk mångfald   
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Trygg och levande stad 
Vaxholm är en kommun där många trivs i det 
småskaliga samhället. Offentliga platser är 
viktiga för att möjliggöra möten mellan 
människor. Verksamheter och butiker bidrar 
starkt till en levande stadsmiljö. Genom att 
stärka det lokala näringslivet och måna om 
allmänna platser, ska ett rikt stadsliv främjas.  

Alla åldrar och samhällsgrupper ska känna sig 
hemma i vår kommun och ha möjlighet att ta 
del av stadens utbud. Ett mer jämlikt och 
jämställt deltagande i samhällsplanerings-
processer, bidrar till goda livsvillkor för alla 
Vaxholmare. 

Principer för en trygg och levande stad 
• Prioritera ett gott utbud av dagligvaror och 

hushållsnära tjänster i kommundels-
centrum och centralorten 

• Prioritera planering, gestaltning och skötsel 
av offentliga platser som torg, parker och 
gator  

• Uppmuntra motion och rörelse genom 
satsningar på motionsspår och lekplatser. 

• Utforma allmänna platser trafiksäkert, med 
fokus på tillgänglighet för barn och äldre 

• Arbeta för en aktiv dialog med näringslivet 
och främja innovation, teknisk utveckling 
och att fler företag etableras i kommunen 

• Beakta olika gruppers behov och 
deltagande vid utformning av staden 

• Verka för att personer med olika 
ekonomiska förutsättningar ska ha 
möjlighet att bo och verka i Vaxholm 

• Stadens stöd till föreningslivet ska vara 
jämställt, så att alla får likvärdiga 
förutsättningar att utöva sina idrotter, 
kultur och intressen.

 

Berörda Globala mål 

3. Hälsa och välbefinnande 
4. God utbildning för alla   
5. Jämställdhet  
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
15. Minska ojämlikhet   
11. Hållbara städer och samhällen  
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Attraktiv del av 
Stockholmsregionen 
Vaxholms relation till Stockholmsregionen är 
av stor betydelse för kommunens invånare 
och näringsliv. I regionen är Vaxholm en 
attraktiv kommun att besöka, bo och arbeta i. 
Det ska vara lätt att arbeta och resa inom 
regionen för Vaxholmare. Minskade restider 
och alternativa transportsätt till och från 
kommunen kommer att ge ökad livskvalitet för 
både invånare och besökare.  

Besöksnäringen är av stor betydelse för 
Vaxholm. Dess utvecklingspotential ligger 
främst i att fler ska söka sig till Vaxholm under 
våren, hösten och vintern.  

Arbetstillfällen inom olika sektorer ska finnas 
och vara en del av den regionala arbets-
marknaden. 

Skärgårdsmiljön med flertalet öar och många 
småbåtar präglar kommunen, liksom 
kommunens många fina naturområden. 
Kollektivtrafik med båt ut i ytterskärgården 
eller in till huvudstaden är karaktäristiskt för 
Vaxholm och är något som ska utvecklas. 
Vaxholm ska vara stockholmsregionens 
skärgårdshuvudstad.  

Principer för en attraktiv del av 
Stockholmsregionen 
• Verka för goda förbindelser med minskade 

restider inom regionen, särskilt med 
hållbara transportmedel 

• Värna Vaxholms funktion och identitet som 
nod i sjötrafikens sammankoppling av 
skärgården  

• Främja idéer och initiativ för ökad och 
hållbar besöksnäring under vår, höst och 
vinter 

• Främja möjligheterna för marina näringar 

• Öka planberedskapen för kontor och 
verksamheter för att fler ska få möjlighet 
att jobba inom kommunens gränser  

• Samarbeta med kommuner, region och 
myndigheter, speciellt i frågor kring 
infrastruktur, kollektivtrafik, 
bostadsförsörjning och arbetsmarknad 

 

Berörda Globala mål 

3. Hälsa och välbefinnande  
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
11. Hållbara städer och samhällen  
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VAXHOLM 2040

Figur 1 Utvecklingsinriktning
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Utvecklingsinriktning  
Utvecklingsinriktningen ska visa på 
prioriteringar för de strategiska samband som 
påverkar kommunens långsiktiga utveckling. 
Intentionerna för kommunens utveckling 
redovisas i grova drag och utvecklingsinsatser 
som anses vara särskilt viktiga lyfts fram.  

Översiktsplanens utvecklingsinriktning har 
fokus på funktioner och funktionella samband 
avseende ”bebyggelse”, ”natur och friluftsliv” 
samt ”kommunikationer” och visar 
övergripande ställningstaganden kring deras 
utveckling inom översiktsplanens 
tidsperspektiv.    

Bebyggelse  
Vaxholm har en relativt utspridd bebyggelse 
som i många fall är starkt präglad av 
skärgårdens särskilda geografiska 
förutsättningar. Framtida 
bebyggelseutveckling ska ske med hänsyn till 
existerande infrastruktur, tätorter och 
strategiska samband, för att säkerställa en 
hållbar stadsutveckling som bygger på 
områdenas lokala förutsättningar.  

Service och handel ska i huvudsak 
koncentreras till centralorten på Vaxön och 
kommundelscentrum på Resarö och Rindö. 
Dessa centrumbildningar ska vara attraktiva 

för boende, besökare och det lokala 
näringslivet.  

Utrymme ska ges till det lokala föreningslivet 
och möjlighet till hälsofrämjande rörelse i 
vardagen och inspirerande stadsmiljöer för 
barn.  

Utbyggnadsområden 
Utpekade utbyggnadsområden rör två 
huvudsakliga typer av områden för förändring 
av bebyggelse. Den ena handlar om områden 
som kommer bli aktuella för fritidshus-
omvandling och förtätning i samband med 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. 
Det här är i första hand aktuellt på västra 
Rindö samt Tynningö.  

Den andra typen rör områden för förtätning 
och utveckling i anslutning till centralort och 
kommundelscentrum samt områden som 
förväntas genomgå större förändringar med 
utbyggnad av hela kvarter. De här lägena 
karaktäriseras i första hand av god tillgång till 
kollektivtrafik, och i varierande grad även 
tillgång till service och övrig infrastruktur.  

Centralort 
Kommunens centralort är belägen på östra 
Vaxön, med sjukvård, service, handel och flera 
turistmål. Hit finns goda förbindelser med 
kollektivtrafik på land och vatten, samt möjlig-

heter att färdas med cykel, bil och båt. Vatten, 
båttrafik och turism präglar stadskärnan och 
kommunens identitet i hög grad.  

Vaxöns position som centralort ska förstärkas 
genom utveckling med blandad bebyggelse, 
ett rikt näringsliv, förbättrade kommunik-
ationer och stärkta parkmiljöer för lek, 
aktiviteter och rekreation. Ett varierat 
näringsliv möter boendes behov av service och 
arbetsplatser inom kommunen.  

Kommundelscentrum 
Utöver centralorten på Vaxön finns det två 
områden som har potential att utvecklas som 
kommundelscentrum. Det här är områden 
som uppfyller vissa av centralortens 
funktioner för en del av kommunen.  

Oskar-Fredriksborg 
Inom Oskar-Fredriksborg på östra Rindö finns 
ett begynnande kommundelscentrum som 
med fördel ska fortsätta utvecklas med 
bostäder, arbetsplatser, service och handel. 
Kollektivtrafikförbindelser med buss till 
Vaxholm, Stockholm och Värmdö behöver 
förbättras och pendelbåtstrafiken mot 
Stockholm bör bli permanent. Kommundels-
centrumet tjänar boende på Rindö och 
närliggande delar av Värmdö kommun. 
Området har även potential för en utvecklad 
besöksnäring, med gästhamn, strand-
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promenad, hotell och militärhistoriskt 
intressanta lämningar.  

Resarö mitt 
Där Överbyvägen och Ytterbyvägen möts, 
finns idag ett litet utbud av service och handel 
samt kyrka och skola. Området har goda 
förutsättningar att bli ett kommundels-
centrum för boende på hela Resarö. Utveck-
lingen förutsätter en utökning av lokalbuss-
trafiken samt utbyggnad av gång- och cykelväg 
för cykelpendling till Engarns vägskäl, där 
bussar till och från Stockholm stannar.  

Större besöksmål 
Större besöksmål utgör regionala målpunkter 
under hela eller delar av säsongerna och 
genererar omfattande trafik. 

Kommunen har ett brett utbud av natur, 
skärgård, historisk bebyggelse och 
militärhistoriska platser som attraherar ett 
stort antal besökare, speciellt under 
sommarhalvåret.  

Vaxholms stadskärna  
Stadskärnan på östra Vaxön är startpunkten 
för många besökare. Här finns det äldre 
bebyggelse, restauranger, caféer, butiker, 
hotell, gästhamn, sjömack 

samt vaxholmskajen där skärgårdsbåtarna 
lägger till. Många åker vidare ut i Stockholms 

skärgård från Vaxholm. Populära parker och 
badplatser återfinns vid Norrhamnen och 
längs med Vaxöns norra och södra kust. Viktigt 
för utveckling av detta besöksmål är 
tillgängliga och sammanhängande 
promenadstråk samt möjligheter till hållbart 
resande.  

Vaxholms kastell  
Den historiska försvarsanläggningen är 
belägen på Vaxholmen, mellan Vaxön och 
Rindö, och nås vattenvägen från stadskärnan. 
Kastellet lockar besökare med guidade turer, 
museum, hotell, café, galleri, butiker samt 
stora och små evenemang. Vaxholms kastell är 
viktig för Vaxholms identitet och ett 
landmärke i skärgården.   

Bogesunds slott 
Trakten kring dagens Bogesunds slott känne-
tecknas av en lång bebyggelsehistorik. 
Bogesunds slott uppfördes under 1640-talet 
och har sedan dess både förfallit och byggts ut 
och om flera gånger. Det var under en total-
renovering i romantisk stil på 1860-talet som 
slottet fick sitt nuvarande karaktäristiska 
riddarborgsutseende och trädgården sin 
utformning som engelsk park. Även Parkvillan i 
slottets närhet, som byggdes i slutet på 1800-
talet som trädgårdsmästarbostad, har en 
sagolik utformning. Både slottet och parkvillan 

med omgivningar är lagskyddade som 
byggnadsminnen.  

Slottet, med sina anor och speciella byggnads-
detaljer, utgör ett besöksmål i Vaxholms 
närhet som har potential att utökas från att 
främst ske sommartid till helår. Närområdet 
rymmer ett populärt café i Parkvillan, 
vandrarhem, ridskola med stall samt 
välbesökta Bogesunds naturreservat med 
stigar, rastplatser med vindskydd och särskilda 
rid- och cykelstigar. Bogesundsvägen är 
sommartid en populär och naturskön 
alternativ körväg för besökare på väg till och 
från Vaxholm. För en framtida utveckling krävs 
förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter samt förbättrad kollektivtrafik-
försörjning.  

Natur och friluftsliv  
Kommunen har ett särskilt ansvar att bevara 
och utveckla både den gröna och blå 
infrastrukturen, då så mycket som hälften av 
kommunens yta är vattenområde. Dessutom 
består mer än hälften av kommunens landyta 
av natur som är skyddad enligt Miljöbalken.  
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Sammanhängande område för natur och 
friluftsliv 
På land 
Större sammanhängande naturområden är 
viktiga för såväl rekreation och folkhälsa som 
för natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald 
och flera andra ekosystemtjänster. Områdenas 
storlek ger förutsättningar för att bevara 
natur- och kulturmiljövärden, möjlighet att 
bedriva friluftsliv samt upprätthålla ekosys-
temtjänster. Framtida bebyggelseutveckling 
ska inte negativt påverka stora samman-
hängande områden för natur- och friluftsliv 
genom uppdelning eller orsaka försämrade 
livsvillkor för djur och växter. 

Bogesundslandet utgör det största och 
viktigaste området för natur och friluftsliv i 
kommunen. För att bibehålla sin funktion och 
sitt värde är det viktigt att det finns ett nätverk 
av angränsande områden, så kallade värde-
kärnor, sammanbundna av spridningszoner.  

På Resarö, Kullö, Vaxön, Rindö, Skarpö och 
Tynningö finns det större sammanhängande 
områden som också fyller en viktig roll i den 
övergripande gröna infrastrukturen. 

I kommunens östra och södra delar finns det 
även hela öar som, genom sina geografiska 
lägen och avsaknad av bebyggelse, utgör 
viktiga områden för främst natur. Dessa 

områden utgör ofta tillflyktsort för arter som 
missgynnas av mänsklig aktivitet och fungerar 
som värdekärnor för artspridning. Öarna har 
även ett visst värde för friluftslivet då de, ofta 
till följd av bristande tillgänglighet, erbjuder 
upplevelser av mindre påverkad 
skärgårdsnatur  

I vatten  
I kommunen är allt vatten direkt samman-
hängande, med undantag från mararna på 
Tynningö, Dammstakärret, Träsksjön och 
kommunens våtmarker. Att utveckla 
kommunens sammanhängande vattenområde 
är ett stort och viktigt åtagande som 
kommunen kontinuerligt ska arbeta med.  

Figur 2 Sjöar och vikar i Vaxholm.
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Utmed Vaxholms kust finns det områden som 
utgör både lokala och nationellt viktiga funk-
tioner, exempelvis grunda havsvikar.  

På Resarö finns Killingeviken och Siviken som 
båda är grunda havsvikar. Dessa vikar har en 
viktig funktion samt utgör en värdefull livs- 
och reproduktionsmiljö för fiskar. Grunda 
havsvikar med förekomst av växtlighet låg 
påverkan av mänsklig aktivitet bidrar till den 
biologiska mångfalden. Båda vikarna har 
värden som motiverar ett lagligt skydd som 
biotopskydd.  

I nordöstra delen av Bogesundslandets natur-
reservat ligger Nibbleviken och Eke fjärd, två 
vikar utpekade av Länsstyrelsen som särskilt 
skyddsvärda. Med dess höga naturvärden i 
åtanke bör skydd mot störningar vidtas vid 
framtida utveckling.  

Vid sydöstra Bogesundslandet i Tallaröfjärden 
finns Stensundsmaren, en ytterligare vik med 
höga naturvärden. I samband med båt- och 
badplats ger viken goda förutsättningar för 
friluftsliv, samtidigt som de ekologiska funk-
tionerna bör upprätthållas och störningar 
minimeras. 

Även Tynningö har en grund havsvik på sin 
nordöstra sida, Furusundsviken. Den har ett 
lokalt värde och bör beaktas i framtida 
bebyggelseutveckling.  

Viktigt samband för natur och friluftsliv 
För att bibehålla funktionella ekosystem och 
ge alla medborgare tillgång till natur är det 
viktigt att bevara och utveckla vissa samband 
mellan befintliga naturområden.  

Vid framtida utveckling på Tynningö ska 
hänsyn tas till kopplingen mellan obebyggda 
områden i öns centrala och yttre delar. Detta 
gäller främst sambanden till öns norra uddar 
(Höganäs och Juliusberg). Det är även viktigt 
att bevara kopplingen i landskapet i söder till 
Tynningö klack.  

Det är viktigt att bibehålla spridningskorridor 
mellan olika öar. Mellan Tynningö och Rindö 
är det viktigt att främst bibehålla sambandet 
öster om Rindö smedja och norra Tynningö. 

Framtida utveckling i Rindös västra och östra 
delar bör bidra till att bevara sambanden för 
naturen och förstärka sambanden för frilufts-
livet. Inom kommundelscentrum Oskar-
Fredriksborg är en oavbruten strandpromenad 
viktig att få till.  

På Vaxön finns en stark dragningskraft till att 
röra sig längs vattnet, som är värd att för-
stärka. Sambanden för både natur och frilufts-
liv på norra delen av ön bör förstärkas i sam-
band med framtida bebyggelseutveckling. På 
den södra delen är det viktigt att sambandet 
för både natur och friluftsliv inte försvagas 

samt att idag oframkomliga sträckor kopplas 
samman för att uppnå ett sammanhållet och 
tydligt stråk.  

För Resarö och Kullö är det väsentligt att 
bibehålla det starka sambandet för natur som 
finns mot Bogesundslandet. Det gröna och blå 
sambandet är bland annat viktigt för att 
bibehålla spridningsmöjligheter mellan viktiga 
livsmiljöer och därmed biologisk mångfald.  

Framtida utveckling på norra Bogesund bör 
bidra till att stärka sambanden för friluftslivet 
till övriga delar av Bogesund under 
förutsättning att befintliga samband för 
naturmiljön inte försvagas.  

Från större sammanhängande områden för 
natur och friluftsliv är det viktigt att beakta 
den gröna infrastrukturen och möjligheten för 
natur att spridas till mindre områden i bebyg-
gelsen. Från östra delen av Killingeskogen bör 
sambandet till mindre parker och grön-
områden i bebyggelsen på norra och östra 
delen av Resarö värnas och stärkas. 

I vattenmiljöer är viktiga samband ur natur-
värdessynpunkt svåra att avgränsa då tydliga 
gränser är svårare att se än på land. För infor-
mation om värdefulla vattenmiljöer och 
rekommenderade åtgärder, se kommunens 
Blåplan.  
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Kommunen ska se på möjligheterna att 
ytterligare tillgängliggöra vattnet ur ett 
friluftsperspektiv men även tydliggöra hur 
framtida utveckling (bebyggelse och friluftsliv) 
kan påverka kustzon och vatten. 

Viktig funktion för natur och friluftsliv 
Viktiga funktioner för friluftslivet är ofta väl-
besökta (eller har potential att bli), medan 
viktiga funktioner för natur ofta utgörs av 
områden som har en särskild betydelse i sitt 
sammanhang.  

På Rindö och Resarö utgör våtmarkerna viktiga 
funktioner som livsmiljöer för växter och djur, 
men även för rening och hushållning av vat-
ten. Dessa våtmarker har potential att utvec-
klas som upplevelsemiljöer för friluftslivet. 
Möjligheterna till genomförande behöver 
studeras närmare. 

På Vaxön fungerar stadsparken Lägret som en 
viktig grön lunga och samlingsplats. Parken är 
mycket viktig både ur natur- och frilufts-
aspekter. En mängd funktioner ryms i parken 
och dessa bör värnas och utvecklas för 
framtida behov och attraktion.  

Eriksö, den västra udden av Vaxön, inom det 
sammanhängande naturområdet rymmer en 
mängd funktioner och upplevelser (badplats, 
camping, höghöjdsbana, kanotuthyrning, 
vattenskidåkning, friluftsområde med 

motionsspår, grillplats och utegym med mera) 
som kontinuerligt ska förbättras och utvecklas 
efter framtida behov.  

Då fritidsbåtar är en betydande del av besöks-
näringen och friluftslivet ska verksamheter 
som gästhamnar, promenadstråk och centralt 
belägna allmänna och bryggor främjas. 
Gästhamnen i stadskärnan på Vaxön är väl-
besökt och populär. Vaxholm är en destination 
i sig men många fritidsbåtar stannar också här 
på väg ut eller in från skärgården. Det är även 
många som stannar till för ett dagsbesök samt 
för att proviantera och tanka. Även kommun-
delscentrum Oskar-Fredriksborg har en 
gästhamn med potential. Hamnen är belägen 
intill farleden i Oxdjupet och området har 
kvaliteter som kan locka besökare.  

Kommunikationer  
Det är väsentligt för Vaxholms invånare och 
näringsliv att det finns goda kommunikationer 
både inom kommunen och till regionen. Kom-
munens relativt utspridda befolkning och 
geografiska läge medför en del utmaningar 
men även spännande möjligheter för kom-
munikationer på både land och vatten. 

Då flera vägar inom kommunen har Trafik-
verket som huvudman, är det en viktig part att 
samarbeta med när det kommer till nya 
infrastruktursatsningar.     

Förbindelse för kollektivtrafik 
Trafikförvaltningen ansvarar för kollektiv-
trafiken i regionen. Kommunen ska aktivt 
kommunicera med Trafikförvaltningen och 
delta i regionens arbete med att utveckla 
kollektivtrafiken, för att kunna påverka och 
tydliggöra hur man vill att infrastruktur och 
kollektivtrafikslag ska utvecklas.  

Stombuss- och pendelbåttrafiken utgör 
ryggraden för kollektivtrafiken i Vaxholm och 
möjliggör att folk kan pendling till och från 
kommunen. Det är viktigt att de kapacitets-
starka kollektivtrafikförbindelserna utvecklas, 
trafiken ska karakteriseras av hög komfort och 
turtäthet med goda restider och bra 
kopplingar till viktiga målpunkter och 
bytespunkter. Besökare och deltidsboende ska 
i högre grad enkelt kunna välja att ta båt eller 
buss till och från Vaxholm i framtiden.  

Direkttrafik från Resarö mot Stockholm ska 
fortsätta komplettera stombusstrafiken. En 
utveckling av stombusslinjen så att smidigare 
anslutningar västerut mot Solna, Sundbyberg, 
Sollentuna, Järfälla och norra Stockholm 
möjliggörs vore önskvärt för resenärer från 
Vaxholm.  

Kollektivtrafiken på vatten har stor utveck-
lingspotential. Åtgärder som minskar restiden 
för kollektivtrafiken på vatten mellan kom-
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munen och Stockholm ska prioriteras, då det 
ger stor nytta till kommuninvånare och det 
lokala näringslivet. Därtill ska båttrafik ge goda 
förbindelser till och från Ramsö samt omkring-
liggande öar till replipunkt Vaxholm.  

Det är viktigt att lokala förbindelser som matar 
till de kapacitetsstarka stråken utvecklas och 
förbättras. Inom kommunen är busslinjerna på 
Resarö, Bogesund, Rindö samt på Tynningö 
betydelsefulla för många invånare. Kommunen 
ska arbeta för fler turer under längre tid på 
dygnet för de lokala linjerna samt att en ny 
förbindelse bör tillkomma som förbättrar 
kommunikationerna mellan Resarö, Engarn 
och replipunkten på Vaxön.  

Utanför kommunens gränser är Danderyds 
sjukhus, Tekniska högskolan, Slussen och 
Strömkajen viktiga bytespunkter för 
kommunens resenärer. Arninge station 
kommer att bli en viktig bytespunkt och 
servicecentrum för Vaxholmsbor.  

Förbindelse för cykeltrafik 
Trafikverket ansvarar för utbyggnad av det 
regionala cykelstråket, ”Vaxholmstråket”, 
mellan Arninge och Engarn. Vaxholmstråket är 
utpekat i den regionala cykelplanen (beslutad 
av Region Stockholm och ska vara färdigställd 
2030) och kommer att möjliggöra cykelresor 
från Vaxholm till Arninge och vidare mot Täby 

och Danderyd. Stråket stärker även kopplingen 
till grannkommunen Österåker. Stråket 
kommer att möjliggöra hållbara resor till skola, 
idrott- och fritidsaktiviteter, handel och arbete 
för många av kommunens invånare.  

Huvudcykelstråket på Vaxön ska utvecklas 
genom en genare dragning utmed väg 274 
mellan Eriksö och Campus Vaxholm. 

Resaröstråket ska förena Överby, 
kommundelscentrum Resarö och den viktiga 
bytespunkten Engarn (med anslutning till det 
regionala Vaxholmstråket). Stråket ska 
utvecklas till ett sammanhängande effektivt 
cykelstråk och möjliggöra resor till skola, 
idrott, handel och kapacitetsstark 
kollektivtrafik.    

Rindöstråket ska utvecklas som en fortsättning 
på det regionala Vaxholmstråket, via vägfärjan 
till västra Rindö och vidare till Oskar-
Fredriksborg. På sikt kan en förlängning till 
Värmdö med vägfärjan över Oxdjupet koppla 
ihop Vaxholmstråket med det regionalt 
utpekade Värmdöstråket från Gustavsberg till 
Oxdjupet. I samverkan med Trafikverket ska 
kommunen verka för en förbättring av 
trafiksäkerhet och prioritering för cyklister 
(och gångtrafikanter) vid färjelägena.  

I samband med bebyggelseutveckling på 
västra Rindö planeras en ny körväg till Skarpö, 

vilket möjliggör att dagens smala körväg kan 
renodlas till att bli en gång- och cykelväg.  

Säkra gång och cykelvägar till och från 
förskolor och skolor är prioriterat och minskar 
korta resor med biltrafik.  

Genom att utveckla ett gång- och cykelstråk på 
Bogesund förbinds Vaxön med framförallt 
Karlsudd, Bogesunds slott, STF vandrarhem, 
stall med ridskola och närliggande vandrings-
leder och mountainbikeleder. Utbyggnad 
kräver samverkan med Trafikverket, 
Länsstyrelsen och Statens fastighetsverk. 

Bytespunkt för kollektivtrafik 
Replipunkt Vaxholm (belägen i stadskärnan 
inom centralorten) ska utvecklas med goda 
bytesmöjligheter, för att bättre koppla ihop 
kommunen med Stockholm och övriga 
skärgården. En utveckling av resenärsmiljön. 
och goda förutsättningar för båttrafiken, 
kommer i hög grad att påverka stadskärnans 
stadsmiljö. Fokus på arbetet med utveckling av 
replipunkten ska vara effektiva bytesmöjlig-
heter och attraktiv stadsmiljö, och ske i sam-
verkan med Trafikförvaltningen.   

Engarns vägskäl är en viktig bytespunkt där 
förutsättningar att infartsparkera cyklar och 
bilar ska förstärkas. Trafiksäkerhet och 
tillgänglighet för oskyddade trafikanter ska 
säkerställas.  
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Rindö västra och Pålsundsvägen är hållplatser 
av betydelse där byten kan ske mellan buss-
linjer och trafikslag (båt/cykel/bil/gång). En 
framtida utveckling av platserna är att tillskapa 
och förstärka möjligheter för trygg cykelpark-
ering samt att trafiksäkra miljöer för 
oskyddade trafikanter.  

Även bytespunkter utanför kommunens 
gränser spelar en viktig roll för resor till och 
från Vaxholm. Trafikförvaltningen och nord-
ostkommunerna är viktiga samarbetspartners i 
arbetet med dessa bytespunkter. 

Arninge station kommer att få en viktig roll för 
resor inom regionen. Det är av hög prioritet 
att kapaciteten i bytespunkten Danderyds 
sjukhus förbättras för att möjliggöra effektiva 
resor till viktiga målpunkter i västra delen av 
regionen. För pendelbåttrafiken är Slussen en 
viktig bytespunkt, då den möjliggör resor 
vidare till och från de södra delarna av 
regionen med tunnelbana, buss och Saltsjö-
banan. Det är viktigt att den fysiska utform-
ningen av Slussen och tidtabellerna tillåter 
effektiva byten mellan dessa trafikslag.  

Förbindelse för godstrafik 
Väg 274 korsar kommunen i en öst-västlig 
riktning, och är idag utpekad som del av 
omledningsvägnätet för Essingeleden (E4/E20) 
samt är rekommenderad väg för farligt gods.  

När Förbifart Stockholm färdigställs i region-
ens västra del, bedömer kommunen att 
omledningsfunktionen för väg 274 är över-
spelad. Den nuvarande klassificeringen som 
primär transportled för farligt gods bedöms 
inte heller den längre aktuell, då de typer av 
verksamheter som bedrivs inom kommunen 
har förändrats väsentligt sedan klassifi-
ceringen fastställdes. Kommunen ska arbeta 
för att dessa klassificeringar hävs. En ny 
översyn av Länsstyrelsen för status av väg 274 
ska initieras.   

Nyttotrafikens framkomlighet till de utpekade 
verksamhetsområdena i Rindö västra, Blynäs 
och från väg 274 ska garanteras. Åtgärder i 
stadskärnan och på Vaxholms kaj ska beakta 
nyttotrafikens framkomlighet.  

Förbindelse för övrig persontrafik 
Vaxholmsleden mellan Vaxön och Rindö är 
vältrafikerad av motordriven trafik såväl som 
oskyddade trafikanter, men är idag begränsad 
av att endast två vägfärjor kan trafikera 
sträckan. Trafik i väntan på vägfärjor fyller upp 
med köer av fordon på Rindövägen och 
Stockholmsvägen och skapar osäkra 
trafikmiljöer. Kommunen ska arbeta för att 
förbättra trafikkapaciteten Vaxön-Rindö så att 
trafikmiljön förbättras och ny bebyggelse kan 
tillkomma på Rindö. För en ökning av 
trafikkapaciteten på Vaxholmsleden behöver 

ytterligare en dockningsplats för vägfärja 
anläggas på Rindö västra. Ett sådant 
dupliceringsläge är beroende av samverkan 
med Trafikverket och Färjerederiet.  

I samband med bebyggelseutveckling på 
västra Rindö behöver mark reserveras för en 
framtida ny anslutningsväg till Skarpö. 

Inom utbyggnadsområde för centralorten på 
Vaxön ska väg 274 utvecklas från dagens 
karaktär av trafikled till stadsgata. Trafikmiljön 
kring gatan planeras förbättras för oskyddade 
trafikanter och kollektivtrafik. Åtgärder i 
trafikmiljön och bebyggelse längs gatan 
kommer att bidra till hastighetsdämpning och 
minskning av trafikbuller.  

Genom att bygga säkra korsningspunkter längs 
med väg 274 på norra Bogesund kan utvec-
kling av bostäder och verksamheter möjlig-
göras. För att minska olycksrisken anser 
kommunen att mötesseparering, genom att 
väghållaren installerar mitträcke, ska 
genomföras på väg 274 mellan Arninge och 
Engarn.  

Inom det regionala samarbetet med nordost-
kommunerna bedöms Norrortsleden åtgärdas, 
för att förbättra framkomligheten västerut 
mot Sollentuna, Upplands Väsby och vidare.  
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Hamn och omlastningspunkt för gods 
Kajerna i ce0ntralorten ska, förutom att vara 
central för resenärer och gästhamn, tillgodose 
behovet av godshantering i kollektivtrafiken 
på vatten. Kommunen ansvarar för kajerna.  

Estlandskajen ägs av kommunen och har ett 
strategiskt läge på norra Vaxön. Kajen är en 
prioriterad omlastningsplats för godshantering 
mellan land och vatten, för både näringsliv och 
privatpersoner.  
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Mark- och vatten-
användning  
I detta kapitel ges både generella riktlinjer för 
kommunen som helhet samt mer specifika 
rekommendationer för geografiska områden. 
Föreslagen mark- och vattenanvändning för 
hela kommunen fram till 2040 en visas på en 
plankarta.  

Mark och vatten är två av de grundläggande 
resurser som bidrar till människans och 
samhällets överlevnad, och behöver därför 
förvaltas med stor omsorg.  Förändringar i 
mark- och vattenanvändning ger ofta 
långsiktiga konsekvenser för ett stort omland 
och kan vara svåra att återställa. Planeringen 
av mark- och vattenanvändning ska ske med 
hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter samt mellankommunala och 
regionala intressen. 

Det är enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
en kommunal angelägenhet att planlägga 
användningen av mark och vatten, något som 
innebär att kommunen har stort inflytande 
över hur mark, vatten och bebyggelse 
utvecklas genom bland annat översiktsplanen. 
Översiktsplanen hanterar långsiktiga frågor 
och tydliggör avvägningar mellan olika 
allmänna intressen.  

Översiktsplanen ska innehålla tydliga 
prioriteringar som ger vägledning för framtida 
beslut om hur mark- och vattenområden och 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras.   

Mark- och vattenanvändningstyper 
Vaxholms mark- och vattenområden har 
flertalet olika användningstyper. I vissa av 
dessa områden planeras nuvarande 
användning att fortsätta, medan den i andra 
fall ska utvecklas eller förändras. I detta 
kapitel presenteras kommunövergripande 
riktlinjer för olika typer av mark- och 
vattenanvändning. Där ändrad användning 
föreslås visas detta i mark- och 
vattenanvändningskartan genom att lägga ett 
lager över den pågående användningen.  

 

 

  

Pågående användning = Inga förändringar 
planeras utan fortsatt pågående använd-
ning gäller.

Utvecklad användning = Utvecklar och 
förstärker utifrån den användning som 
redan finns på platsen, till exempel förtätar 
ett område med fler bostäder eller får ett 
större utbud av servicefunktioner.

Ändrad användning = Vid exploatering av 
ett obebyggt område eller omvandling av 
ett bebyggt område, till exempel från hamn 
till bostäder. 
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Figur 3 Mark- och vattenanvändningskarta för hela kommunen

Plankarta Mark- och vattenanvändning  
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Kommunövergripande 
ställningstaganden  

Här beskrivs översiktsplanens olika 
användningar (baserat på Boverkets modell 
för översiktsplaner) som kan ses på Mark- och 
vattenanvändningskartan:  
- Mångfunktionell bebyggelse 
- Sammanhängande bostadsbebyggelse 
- Transportinfrastruktur 
- Teknisk anläggning 
- Areell näring 
- Grönområde och park 
- Natur och friluftsliv 
- Landsbygd 
- Vatten 

samt ”Övergripande ställningstaganden för 
bebyggelse”. 

 

 

Mångfunktionell bebyggelse  
Områden för markanvändningen ”Mång-
funktionell bebyggelse” är av karaktären stad 
eller tätort samt innehåller många olika 
servicefunktioner tillsammans med bostäder. 
Mångfunktionell bebyggelse är bebyggelse 
som i huvudsak ska användas för bostäder, 
kontor, handel eller annan verksamhet som är 
förenlig med bostäder. Bebyggelsen är indelad 
i kvarter åtskilda av gator, eller har en 
kvartersliknande struktur. Mindre trafik- och 
parkeringsytor, parker och fritidsanläggningar 
kan ingå. Användningen kan inrymma 
sjömackar om de lokaliseras på väl vald plats, 
för att gynna båtlivet och näringslivet.  

Inom kommunen planeras ändring till 
mångfunktionell bebyggelse inom fyra 
geografiska områden:  
- Området sydost om Campus Vaxholm 
- Området kring trafikplats Eriksö, 

”Vaxholms entré” 
- Oskar Fredriksborg på östra Rindö 
- Resarö mitt på Resarö 

Stadskärnan på Vaxön är redan idag ett 
mångfunktionellt bebyggelseområde och ska 
fortsätta utvecklas.  

Nedan beskrivs kort förutsättningar för denna 
användning inom kommunen samt 

ställningstaganden för denna användnings 
utveckling eller förändring.   

Förutsättningar 
För att bibehålla ett gott utbud av service och 
handel och erbjuda attraktiva miljöer krävs det 
att kommunen utvecklar och koncentrerar den 
mångfunktionella bebyggelsen.  

Vaxholm är en liten kommun, där service, 
handel och andra verksamheter osv behöver 
lokaliseras till ett fåtal områden för att inte 
utarma befintliga verksamheter. Genom att 
lokalisera service, handel och i huvudsak 
verksamheter till områden för mångfunk-
tionell bebyggelse görs de tillgängliga för 
huvuddelen av kommunens invånare. 
Nyetableringar av dessa funktioner ska 
integreras inom bebyggda områden.  

Det finns även regionala mål om att öka 
bostadsbyggandet för att hantera 
befolkningsökningen i regionen.  

Stadskärnan på Vaxön är ett område som 
uppskattas av boende, besökare och 
näringslivsverksamma. Här finns service och 
handel för kommunens alla invånare.  

Ställningstaganden 

Bebyggelse och platser 
Områden med användningen mångfunktionell 
bebyggelse ska erbjuda en blandning av 
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bostäder, arbetsplatser, offentliga ytor och 
service som skapar rörelse under olika tider. 
Områdena ska även vara attraktiva för 
besökare och näringsliv, samt spela en viktig 
roll som mötesplats för omkringliggande 
bostadsområden.  

Även verksamheter och småföretag kan 
rymmas inom mångfunktionell bebyggelse om 
de är förenliga med bostäder genom att inte 
vara störande med till exempel 
luftföroreningar, buller eller tunga 
transporter. Vissa störningar, som till exempel 
ljud från uteserveringar och näridrottsplatser, 
får dock accepteras om en blandad och 
mångfunktionell stadsdel ska åstadkommas. 

Offentliga platser har en viktig funktion som 
mötesplatser mellan invånare i olika åldrar, 
kön och med olika bakgrunder och ekonom-
iska förutsättningar. Platserna ska vara 
tillgängliga och välkomnande för vistelse, 
uppmuntra till rörelse och aktivitet även för 
den som inte konsumerar.  

Vid planläggning av verksamheter, handel och 
service i områden utanför mångfunktionell 
bebyggelse ska konsekvenserna för 
stadskärnan och kommundelscentrum 
beaktas. 

Grönstruktur 
I den mångfunktionella bebyggelsen är till-
gången på grönstruktur oftast mindre än för 
andra användningar och belastningen högre 
på den grönstruktur som finns, då många 
samsas om samma yta. Det är därför viktigt att 
arbeta med att bevara och utveckla grönstruk-
turen ur ett ekosystemtjänstperspektiv. 
Grönområden inom mångfunktionell 
bebyggelse är synnerligen viktiga att bevara då 
de fyller många viktiga funktioner, för både 
människor och djur samt bidrar till 
kommunens övergripande gröna infrastruktur.  

”Riktlinjer för grönstruktur inom 
mångfunktionell bebyggelse” ska följas i all 
kommande planering, utveckling och förädling 
av områdena.  

Trafikmiljöer 
Trafikmiljöer inom mångfunktionella 
bebyggelseområden ska bidra till ett ökat 
cyklande och kollektivtrafikresande.  

Gång- och cykeltrafikanters tillgänglighet 
prioriteras. Cykelparkeringsmöjligheterna 
förbättras och trygga cykelparkeringar ska 
anordnas i anslutning till hållplatser, bryggor, 
replipunkten, handel och samhällsservice med 
mera.  

Hållplatser för kollektivtrafiken ska finnas 
inom korta avstånd, samt vara väl markerade, 

trafiksäkra och tillgängliga för alla invånare 
och besökare. 

Större sammanhängande parkeringsytor ska 
undvikas inom mångfunktionella 
bebyggelseområden, då det är ytor som 
skapar avstånd och ödslighet mer än en 
integrerad och mångfunktionell stad. 

Riktlinjer för arbete med grönstruktur inom 
mångfunktionell bebyggelse: 
- Mångfunktionalitet i grönstrukturen bör 

främjas där parker och grönområden 
erbjuder en variation av karaktärer, 
aktiviteter och upplevelser som lockar till 
utevistelse, samt bidrar med ekosystem-
tjänster och motståndskraft inför framtida 
klimatförändringar. 

- Nyskapande av grönstruktur bör ske och 
inriktas i områden där det finns identi-
fierade svagheter eller brister i den gröna 
infrastrukturen. 

- Grönstruktur inom mångfunktionell 
bebyggelse ska främja människors 
välmående och uppmuntra till rörelse i 
vardagen.
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Bilparkeringar ska anordnas på väl valda 
platser i staden efter noggrann analys.  

All bebyggelse inom områdena ska ges närhet 
till kollektivtrafik och sammanhängande gång- 
och cykelvägnät, då kan bilberoendet och 
parkeringsbehoven till nya och befintliga 
områden minska. 

Utformning och gestaltning 
Förslag på tillkommande eller förändrad 
bebyggelse ska föregås av kulturvärdes-
inventeringar för att säkerställa att ny 
bebyggelse och förändringar i bebyggelsen 
inte förvanskar befintliga värden, utan passas 
väl in i den omkringliggande miljön. Samspelet 
mellan ny och befintlig bebyggelse, med 
gaturum, torg och intilliggande byggnader och 
rumsintegration ska studeras noga. 

Mångfunktionella bebyggelseområden ska 
vara tillgängliga för invånare med nedsatt 
rörlighet, såsom äldre personer och personer 
med funktionsvariationer. Detta uppnås 
genom korta avstånd och en god utformning 
av byggnader, gaturum och offentliga platser. 
Utveckling av centralorten och kommundels-
centrumen på detta sätt, ska underlätta för 
befolkningen att bo kvar i sin kommundel 
under livets olika skeden.  

Mötesplatser ska utformas med hänsyn till 
invånare i alla åldrar, stora som små, upplevas 

trygga och säkra samt vara upplevelserika och 
intressanta. 

Ny bebyggelse ska hålla hög arkitektonisk 
kvalitet samt komplettera och ta hänsyn till 
befintliga miljöer och karaktärer. Bebyggelsen 
ska skapa goda arkitektoniska uttryck som 
utvecklar och förstärker Vaxholms karaktär 
och identitet, med en blandning av park- och 
grönstruktur, gångstråk, strandpromenader 
och offentliga platser.  

Bebyggelsen på Vaxön ska vara relativt tät, 
både för att upprätthålla öns identitet som 
kommunens centrum och för att bevara plats 
åt andra funktioner. Skalan i stadsmiljön är 
väsentlig och varje tillägg ska noga värderas i 
förhållande till helheten. 

Ändrad markanvändning  
Områden som får ändrad markanvändning till 
mångfunktionell bebyggelse ska ges 
förutsättningar för att utveckla mer service 
samt fler bostäder och arbetsplatser.   

Möjligheten till blandning av funktioner ska 
säkerställas i kommande detaljplaner och 
program för dessa områden. Områdena ska 
erbjuda en alternativ boendemiljö till den 
sammanhängande bostadsbebyggelsen som 
annars dominerar i kommunen. Gröna 
spridningslänkar och klimatanpassning ska 
särskilt beaktas vid nyexploatering.  

Områdena för användning ändrad till 
mångfunktionell bebyggelse på Vaxön 
(området sydost om Campus Vaxholm samt 
kring trafikplats Eriksö) är särskilt beroende av 
samarbete med Trafikverket och länsstyrelsen 
i frågor som rör förändringar av väg 274.  

Utvecklingen av Oskar Fredriksborg och Resarö 
mitt till kommundelscentrum, innebär också 
denna ändrade markanvändning. En tydlig och 
samlande attraktiv mötesplats bör finnas inom 
varje kommundelscentrum. Rindö hamn inom 
Oskar Fredriksborg, bedöms vara en strategisk 
plats att lokalisera en sjömack, för att gynna 
båtlivet och det lokala näringslivet. En 
lokaliseringsutredning pågår och hänsyn 
behöver bland annat tas till kommande 
kajrenovering och pendelbåtsförsöket. 

Oskar-Fredriksborg har goda förutsättningar 
att utvecklas till en mångfunktionell stadsdel, 
då det ligger i anslutning till befintlig 
infrastruktur och kollektivtrafik. Inom området 
finns flera viktiga målpunkter som ska 
utvecklas, som bland annat badplats, 
småbåtshamn och intressanta kulturmiljöer. 
Planer som möjliggör fler bostäder och 
arbetsplatser, som till exempel en företagsby 
eller kontorshotell, kommer att bidra till att 
fler kan bo och jobba på Rindö.  

  

42



   

31 

  

Resarö mitt

stadskärnan

Vaxholms 
entré

område söder om 
Campus Vaxholm

Oskar 
Fredriksborg
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Service som kan vara lämplig inom den 
mångfunktionella bebyggelsen på Resarö 
inkluderar dagligvaruhandel, hushållsnära 
tjänster, restauranger, kaféer och andra 
butiker. Expandering av skola och förskola bör 
också rymmas här. Området ska utformas för 
att ha god tillgänglighet för gång- och 
cykeltrafikanter samt buss. 

Utvecklad markanvändning 
Inom denna utvecklade markanvändning ska 
bebyggelse och platser ges möjligheter till 
mångfunktionalitet, för att tillgodose framtida 
behov av bostäder, service och arbetsplatser.  

En utveckling av denna användning är inte 
alltid lika med förtätning. Kulturmiljöer ska 
identifieras och åskådliggöras. Bebyggelse och 
kvartersstruktur ska bygga vidare på 
skärgårdstadens karaktär och framförallt 
tillgodose människors möjlighet att röra sig till 
fots, med cykel eller till sjöss.  

Kvaliteter som kommunen önskar utveckla 
inom denna användning är:  
- Upplevelsen av den mysiga skärgårdstaden 
- Attraktivt att bo, arbeta och leva  
- God tillgänglighet   

Områden som idag är mångfunktionella och 
ska fortsättas att utvecklas i den riktningen är 
inom kommunen stadskärnan på Vaxön.  

Den mångfunktionella stadskärnan på östra 
Vaxön ska fortsätta vara kommunens central-
ort med offentliga rum av hög kvalitet. 
Förutsättningarna för handel och service i 
stadskärnan ska förbättras bland annat genom 
satsningar på ökad besöksnäring, attraktiva 
mötesplatser, företagande och sysselsättning.  

Vaxön ska förstärkas som kommunens 
tyngdpunkt för bostäder, arbetsplatser, 
kollektivtrafikbyten, handel, företagande och 
service. Stadskärnan ska tydligare länkas 
samman med omgivande områden.  

Stadskärnan ska vara attraktiv och tillgänglig 
under hela året, till exempel torg och 
mötesplatser ska kunna användas för olika 
ändamål per säsong. På sommaren ska 
stadskärnan kunna hantera ett större antal 
människor som vill ta del av utbudet av 
handel, kultur, natur, parker, service, vatten 
och aktiviteter. 

 
 

 
 

 

  

44



   

33 

Sammanhängande bostadsbebyggelse 
Sammanhängande bostadsbebyggelse 
är småorter, fritidshusområden och 
bybildningar eller bostadsområden och 
förorter som huvudsakligen består av 
bostadsbebyggelse, där en eller ett fåtal 
servicefunktioner kan förekomma. Områdena 
har en tydlig beroenderelation till närliggande 
områden eller centrumbildningar och 
karaktäriseras av en övervägande andel natt-
befolkning och fler utpendlare än inpendlare. 

Nedan beskrivs förutsättningar för denna 
användning inom kommunen samt 
ställningstaganden för denna användnings 
utveckling, förändring och/eller bevarande.   

Förutsättningar  
En stor andel av Vaxholms befolkning bor 
inom områden som utgörs av samman-
hängande bostadsbebyggelse. Förskolor och 
skolor ryms inom användningen samlad 
bebyggelse. Inom områden för 
sammanhängande bebyggelse kan mindre 
verksamheter tillåtas samlokaliserade med 
bostäder om de ej orsakar hälso- och/eller 
miljöstörningar. Kommunen ska verka för att 
göra existerande och tillkommande områden 
attraktiva, trygga och hållbara.  

Dessa områden är oftast detaljplanerade, 
vatten och avlopp finns eller är under 

utbyggnad och kommunen planerar inte för 
några större förändringar.   

Riktlinjerna för grönstruktur inom samlad 
bebyggelse ska följas när förändringar och 
upprustning av befintliga miljöer genomförs. 

Ställningstaganden  

Bebyggelse och platser  
Områden med god infrastruktur och utbud av 
samhällsservice, har goda förutsättningar för 
viss tillkommande bebyggelse genom 
förtätning. Förtätning är främst aktuellt i 
anslutning till mångfunktionell bebyggelse 
eller i goda kollektivtrafiklägen.  

Vaxholm har fritidshusområden som i allt 
större utsträckning omvandlas till permanenta 
boenden. Utbyggnad av kommunalt VA och 
förbättrade kollektivtrafikförbindelser på 
vatten med mera, skapar goda möjligheter för 
denna typ av bebyggelseutveckling inom 
utpekade områden.  

Avstyckningar och andra fastighetsbildnings-
åtgärder som bidrar till en förtätning av 
bebyggelsen anses som regel inte lämpliga i 
områden som inte är anslutna till kommunalt 
vatten och avlopp men förväntas bli det enligt 
kommunens VA-plan (KF § 36 2020-06-15). 
Möjligheten till styckning av fastigheter ska 
undersökas i sin helhet vid kommande 

detaljplanering som ett sätt att förbättra 
underlaget för nya infrastruktursatsningar.  

Vid förtätning inom äldre bebyggelseområden 
ska tillägg och ändringar av befintlig bebyg-
gelse, vägnät, trädgårdar med mera göras så 
att hänsyn tas till befintliga kulturmiljövärden. 
De värden som går att säkra genom 
detaljplaneläggning ska regleras med 
planbestämmelser om detaljplaner upprättas. 
Komplementbebyggelse bör utformas så att 
den smälter in i miljön. 

På Resarö bör tomtstorlek för en- och 
tvåbostadshus under 1 500 kvm inte medges. 
Detta är kopplat till bevarande av Resarös 
bebyggelsekaraktär samt att grönstruktur och 
infrastruktur behöver klara ökad belastning.  

På Tynningös norra delar bör karaktären 
bevaras. Här bedöms det som icke lämpligt att 
tillåta förtätning i form av avstyckning även vid 
framtida detaljplanering då även 
fastighetsstorlekarna och bebyggelsen 
placering i landskapet är en viktig del av 
karaktären. 

Vid fortsatt planering för all utbyggnad på 
Rindö måste VA- och trafikkapacitet lösas.   
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Grönstruktur 
Sammanhängande bostadsbebyggelse 
kännetecknas ofta av en god tillgång till och 
spridning av grönstruktur. I dessa områden är 
behovet av samutnyttjande av gröna ytor inte 
lika stort då mängden grönområden ger 
utrymme för att tillfredsställa olika behov. De 
gröna stråken är ofta breda och grön-
områdena stora. Detta ger utrymme för en 
hög biologisk mångfald och goda rekreativa 
värden.  Grönstrukturen i den samman-
hängande bostadsbebyggelsen utgör en 
mycket viktig del i kommunens övergripande 
gröna infrastruktur.  

Riktlinjerna för grönstrukturen ska vara 
vägledande vid exploatering. Spridningslänkar 
och klimatanpassning ska särskilt beaktas.  

Trafikmiljöer 
Trafikmiljöerna inom sammanhängande 
bostadsbebyggelse ska vara småskalig och 
säker. Framkomlighet för boende som går eller 
cyklar ska prioriteras. Områdena ska ges 
möjlighet att försörjas med kollektivtrafik.  

Utformningen ska bidra till en trafikmiljö som 
upplevs trygg, säker och tillgänglig. Hänsyn ska 
framför allt tas till gående, cykel och 
kollektivtrafikens behov. Kommunen ska 
arbeta med ett hela resan perspektiv och 
möjliggöra smidiga byten mellan olika 
trafikslag.   

Utformning och gestaltning 
Tillkommande bebyggelse ska anpassas till den 
historiska och kulturella kontext som råder på 
platsen. Detta gäller såväl utformning som 
placering av eventuella nya huvud- och 
komplementbyggnader. Gestaltning ska 
föregås av kulturvärdesinventeringar för att 
säkerställa att ny bebyggelse och förändringar 
i bebyggelsen passar in i den omkringliggande 
miljön. Målet med detta är att bevara den 
befintliga karaktären. 

Ändringar i detaljplaner ska ta hänsyn till god 
helhetsverkan och anpassas till bebyggelsens 
karaktär och värden. 

Sammanhängande bebyggelseområden ska 
säkerställa en god tillgång till grönstruktur 
med ytor som inte är hårdgjorda. Inom 
användningen ska det vara nära till tillgängliga 
friytor för rekreation.  

Utvecklad markanvändning  
Inom denna utvecklade markanvändning ska 
bebyggelse och platser ges möjligheter att 
utvecklas till områden med permanent 
bostadsbebyggelse med en eller ett fåtal 
servicefunktioner. Framförallt är det 
utbyggnad av vatten- och avlopp som 
motiverar denna utveckling. Dessa områden 
är:  
- Större delen av Tynningö  
- Del av mellersta Rindö  

Omvandlingsområden utpekade på Rindö är 
lämpliga för detaljplanering med syfte att 
underlätta för åretruntboende. Prioritering av 
detaljplanering ska anpassas till VA-planen.  

På Kullön finns ett mindre område för förskola 
som gällande detaljplan som medger 
ytterligare förskola eller skola om behov 
uppstår. 

  

Riktlinjer för grönstrukturen i 
sammanhängande bostadsbebyggelse
- Befintlig grönstruktur ska värnas inom 

den sammanhängande bostadsbebyg-
gelsen. 

- Breda gröna stråk och bevarande av 
grönområden med tillräcklig storlek och 
kvalitet bör eftersträvas för att gynna 
produktion av ekosystemtjänster. 

- Särskild hänsyn ska tas till grönområden 
med höga sociala, kulturella och 
ekologiska värden. 

- Förtätning som påverkar grönstrukturen 
bör ske hänsynsfullt.
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För att en utveckling av natur- och kultur-
miljön vid Ytterby gruva, för att utveckla 
besöksmålet, ska kunna realiseras behöver 
trafiklösningen och tillgängligheten för 
besökare studeras. Idag är vägen fram till 
gruvan smal, slingrig och brant med 
trafikverket som huvudman i första delen och 
vägföreningen som huvudman för den inre 
delen. Det finns även svårigheter att få till en 
bra anslutning med en större parkering.  

Genom att Tynningö nås med en statlig färja 
antas omvandlingen av fritidshus öka. 
Kommunen är fortsatt restriktiv med 
avstyckningar på grund av svårigheter att få till 
långsiktigt hållbar service, teknisk försörjning, 
allmänna kommunikationer med mera.  

Efter detaljplanering som möjliggör framtida 
VA-utbyggnad kan delar av Tynningö (se mark- 
och vattenanvändningskartan) bli aktuella för 
en förtätning eller på annat vis förändring av 
bebyggelsen. Förutom omvandling är det inte 
aktuellt med utveckling av nya 
bostadsområden på Tynningö. Det bör inte 
tillskapas nya fastigheter som möjliggör fler 
bostäder på ön innan dess att nya detaljplaner 
finns på plats.  

Ett ökat befolkningsunderlag på Tynningö 
skulle kunna ge möjligheter för handel och 
service att etablera sig på Tynningö. 

Bygdegården ligger inom det område som på 
sikt bedöms kunna ha plats för det ändamålet. 

Ändrad markanvändning  
Områden i översiktsplanen som får ändrad 
markanvändning till sammanhängande 
bostadsbebyggelse är områden som till stor 
del idag är oexploaterade. Dessa områden ska 
ges förutsättningar att utveckla bebyggelse på 
ett hållbart sätt. Berörda områden är:  
- Norra Bogesund 
- Västra Rindö 
- Killingen, Resarö 
- Storäng västra 

Ny bebyggelse ska anpassas och planeras in 
för att harmonisera med landskapet. 
Kulturmiljöer ska identifieras och synliggöras.  

Vid kommande planering och exploatering ska 
viktiga naturmiljöer bevaras och bidra till att 
skapa en grönstruktur inom området, för att 
gynna den biologiska mångfalden och göra 
naturområden tillgängliga för boende. Även 
befintliga sociala värden av rekreation och 
friluftsliv för intilliggande bostäder ska 
bevakas vid planering och exploatering.  

Även om det i huvudsak är naturmark som tas 
i anspråk för bebyggelse, finns det också en 
viss potential att bidra till en förbättrad 

del av mellersta 
Rindö

Större delen av 
Tynningö    

skoltomt Kullö
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naturmiljö i och med sanering av förorenad 
mark.  

Området norr om väg 274 på Bogesundslandet 
är utpekat som ett strategiskt läge för 
samhällsutveckling på längre sikt. En 
utveckling inom området förutsätter att 
flertalet knäckfrågor kan lösas, bland annat:  

- In- och utfart(er) till området 
- Tillgänglighet för gång- och cykeltrafik 
- Teknisk infrastruktur som till exempel 

vatten och avlopp 
- Lämplighet i att eventuellt ta 

jordbruksmark i anspråk 
- Lämplighet av att eventuellt placera 

bebyggelse och anläggningar inom 
strandskyddat område/vattenområde 

- Platsens naturvärden  
- Topografi och tillgänglighet 
- Kulturmiljö som till exempel fornlämningar 

och landskapsbild 
- Tidig kostnadskalkyl för lönsamhet av 

exploatering 

Inom västra Rindö pågår ett programarbete för 
blandad bebyggelse, ett ytterligare färjeläge 
samt ny trafiksäker väg till Skarpö. Området är 
lämpligt för bebyggelse med sitt läge nära 
stadskärnan. Rindö redutt får förutsättningar 
att utveckla besöksverksamhet eller liknande 
vid utbyggnad av området.   

Det finns potential att utveckla en varierad 
bebyggelse med god tillgång till naturområdet 
Killingen på Resarö. Området utgör 
kommunens största markreserv (19 ha). Innan 
någon del av området tas i anspråk behöver en 
områdesskiss för hela området göras. 

Området kring Storäng har försetts med 
kommunalt vatten och avlopp och 
detaljplanering av området pågår för att 
möjliggöra för ny bostadsbebyggelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Killingen    

Storäng 
västra

Norra 
Bogesund

västra 
Rindö
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Verksamheter och industri  
Verksamheterna i den här användningen är 
ofta störande för omgivningen på något sätt 
och inte är förenliga med bostäder. Det kan till 
exempel vara verksamheter som är ytkräv-
ande, genererar tung trafik eller påverkar 
omgivningen med buller eller lukt. Här ingår 
såväl traditionella industriområden som större 
handelscentrum, sportarenor och annan 
verksamhet.  

Störningar som föroreningar av mark och 
vatten samt buller, liksom behovet av 
skyddsavstånd, ska alltid beaktas vid 
lokalisering av verksamhets- och industri-
områden. Utbudet av kollektivtrafik, 
transportinfrastruktur och teknisk försörjning 
är även viktiga faktorer som ska påverka 
lokaliseringen. 

Inom kommunen planeras utveckling av 
användningen verksamheter och industri inom 
området Blynäs på Vaxön.  

Nedan beskrivs förutsättningar för denna 
användning inom kommunen samt 
ställningstaganden för denna användnings 
utveckling, förändring och/eller bevarande.   

Förutsättningar 
Det finns ett större antal mindre varv och 
båtuppläggningsplatser inom kommunen samt 
fyra mindre verksamhetsområden: 
- Blynäs på Vaxön 
- Rindö smedja  
- Oskar-Fredriksborg 
- Kullö entré med värmeverk 

Varvsverksamheter och verksamheter med 
marin inriktning är en betydande del av 
Vaxholms identitet.   

Ställningstaganden  
Befintliga platser med verksamhet inom varv, 
marina och sjöentreprenad föreslås även i 
fortsättningen användas för detta ändamål. 
Nyetablering av industriell verksamhet bör 
samlokaliseras med befintlig industri eller med 
reningsverk, pumpstationer och annan 
infrastruktur som kräver skyddsavstånd till 
bostadsbebyggelse. Större industrietableringar 
eller miljöstörande verksamheter har ingen 
plats i kommunen.  

Utvidgning av hamnar, varvsverksamhet, 
brygganläggningar och båtplatser ska ske med 
hänsyn till strandskyddet, bevarandet av goda 
förhållanden för flora och fauna, allmänhetens 
tillgänglighet, allmän framkomlighet och 
riksintresset för farleder på land och vatten (se 
Riksintresse).  

 

Vaxholms stad ska skapa goda förutsättningar 
för existerande verksamheter och industrier 
att fortsätta vara aktiva inom kommunen.  

Etablering av nya områden med verksamheter 
och industri ska ske restriktivt då det finns 
begränsad yta som är lämplig att ta i anspråk 
för denna användning, med hänvisning till 
strandskydd och miljökvalitetsnormer/ 
naturmiljö.   

Externhandel av den typ som ryms inom 
användningen verksamheter och industri 
(ytkrävande, genererar tung trafik eller 
påverkar omgivningen med buller eller lukt 
och liknande) bedöms inte ha en plats inom 
kommunen. Bebyggelse för dagligvaruhandel 
ska i första hand etableras inom områden för 
mångfunktionell bebyggelse. Service, såsom 
dagligvaruhandel, ska koncentreras till lägen 
med direkt närhet för både kunder och 
arbetstagare samt på platser där befintlig 
infrastruktur kan nyttjas och 
kollektivtrafikförsörjningen är god. 
Kommunens ambition är att alla åldrar och 
samhällsgrupper ska ha möjlighet att ta del av 
stadens utbud, som dagligvaruhandel är en 
viktig del av. Nyetablering av handel med 
dagligvaror ska inte utarma den service som 
finns i kommunens centrumkärnor idag. Även 
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att bibehålla god service på platser som är 
besöksintensiva är av stor vikt (till exempel i 
stadskärnan med gästhamn).  

Handel, kontor, småindustri av icke störande 
karaktär kan utvecklas enligt gällande 
detaljplan, i området vid infarten till västra 
Kullö.  

På Tynningö bör endast befintliga hamnar, 
varvsverksamhet, brygganläggningar och 
båtplatser utvecklas och inga nya platser tas i 
anspråk.  

Utvecklad användning 
Blynäsområdet 
Det är lämpligt att utveckla verksamheter och 
industri inom området Blynäs på Vaxön. Vid 
utveckling av Blynäs verksamhetsområde 
behöver hänsyn tas till områdets befintliga 
verksamheter, som har samhällsviktiga funk-
tioner. Inom området ryms blandade 
verksamheter med delvis marin inriktning, 
flertalet bryggor för småbåtar, kommunens 
återvinningscentral samt reningsverk. 
Utveckling av verksamheter ska inte vara 
störande för bostäder i närheten.  

Bebyggelsens utformning och gestaltning är 
idag starkt knuten till verksamheternas behov 
och intrycket av området är mångfacetterat. 
Denna karaktär fungerar väl att utveckla på 

platsen, där tillkommande bebyggelse uppförs 
med den specifika verksamhetens behov i 
fokus. Dock ska den allmänna tillgängligheten 
och tryggheten i förbättras, till exempel 
genom att förlägga personalingångar och 
fönster mot gata/gångstråk samt förbättringar 
av belysning, trafiksäkerhet.  

Vid en framtida planerad avveckling av 
reningsverket, till en större pumpstation på 
platsen, ska ett tillgängligt allmänt stråk längs 
vattnet möjliggöras. På sikt ska kommunen 
arbeta för att knyta ihop detta stråk längs hela 
Vaxöns norra sida.   

Inom området är grönstrukturen begränsad. 
Den grönstruktur som finns inom området ska 
inventeras och värnas i rimligaste mån.  

 

 

 

  

Blynäs

Riktlinjer för grönstrukturen inom 
användningen verksamheter och industri
- Befintlig grönstruktur ska i rimligaste 

mån värnas och utvecklas. 
- Breda gröna stråk och bevarande av 

grönområden med tillräcklig storlek och 
kvalitet bör eftersträvas för att gynna 
produktion av ekosystemtjänster. 

- Förtätning som påverkar grönstrukturen 
bör ske hänsynsfullt.

Kullö entré
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Transportinfrastruktur  
Den här användningen redovisar den fysiska 
utbredningen för respektive transportsätt. 

Vaxholm är en utpräglad pendlarkommun där 
en stor andel av de som förvärvsarbetar 
behöver resa till andra kommuner för arbete. 
Det här påverkar behovet av transportinfra-
struktur. Transportinfrastrukturen spelar en 
viktig roll i utvecklingen av en hållbar, trygg 
och levande stad. Genom att skapa goda 
förutsättningar för invånare att kunna gå, 
cykla och resa kollektivt kan man minska 
utsläppen och därmed begränsa klimat-
påverkan.  

Den lokala och regionala transportinfra-
strukturen ska utvecklas för att förbättra 
förutsättningarna för invånare och näringslivet 
att enkelt, säkert, tryggt och snabbt ta sig fram 
med så liten miljöpåverkan som möjligt.  

Trafikmiljön ska utformas på ett sätt som ger 
prioritet till gångtrafikanter, cyklister och 
kollektivtrafik. Därtill är det viktigt att 
nyttotrafikens behov tillgodoses, vilket är 
möjligt att åstadkomma genom väl avvägda 
lösningar som bidrar till en god stadsmiljö.  

Smarta lösningar för transportinfrastruktur 
kan bidra till ett mer hållbart arbetsliv för de 
som arbetar med fysiskt påfrestande arbeten 

som exempelvis avfall- och godshantering. En 
väl utformad trafikmiljö kan även bidra till att 
minska psykiska påfrestningar för dessa 
yrkesgrupper, då framförallt vid skolor och 
platser med större flöden av oskyddade 
trafikanter.  

Genom att utveckla ett gatuvägnät med god 
framkomlighet och utrymme för gång-, cykel- 
och kollektivtrafik skapas samhällsvinster för 
som väl miljön som folkhälsan. I nya stads-
utvecklingsområden är det nödvändigt att 
gatuvägnätet planeras först för att åstad-
komma en utformning som ger plats åt gång-, 
cykel- och kollektivtrafiken. Risken är annars 
att ytan för dessa trafikslag inte är tillräcklig 
om andra strukturer planeras före.  

Sträckan mellan bostaden och hållplatsen är 
väsentlig ur ett ’hela resan’-perspektiv för att 
öka andelen kollektivtrafikresor. Förutsät-
tningarna varierar mellan olika platser i 
kommunen, i befintlig bebyggelse är det 
många gånger platsbrist och därmed svårt 
anlägga nya gång- och cykelvägar. 

Vaxholms stad ska arbeta långsiktigt för att 
förbättra möjligheterna att arbetspendla med 
kollektivtrafik till viktiga målpunkter och 
arbetsmarknader i regionen. För att åstad-
komma det krävs ökad tillgänglighet och 
kapacitet i kollektivtrafiksystemet, och att 

strategiska mark- och vattenområden säkras 
för infrastruktur som bidrar till ett hållbart 
transportsystem.  

Där kommunen har begränsad rådighet över 
transportinfrastrukturen ska den påverka 
genom dialog och samarbete med andra 
ansvariga aktörer.   

Marksamfälligheterna för Stegesundsöarna 
och Edholma vägar, stigar och gångvägar bör 
införa föreningsförvaltning med styrelse som 
formellt kan ansvara för drift och underhåll. 

Satsningar som utvecklade bytespunkter och 
nya gång- och cykelvägar är viktiga. Samtidigt 
har kommunen ett förvaltningsansvar att ta 
hand om befintlig infrastruktur för att upprätt-
hålla standarden. Kommunen behöver hus-
hålla med resurserna, vilket innebär att 
investeringar ska prioriteras utifrån behov, 
brist och nytta. De samhällsekonomiska effekt-
erna kan exempelvis vara stora genom att 
förbättra förutsättningar för gång-, cykel- och 
kollektivtrafiken i det befintliga vägnätet. 
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Möjligheten att genomföra förbättrings-
åtgärder för gång- och cykeltrafikanter bör 
utredas i samband med att det kommunala 
vägnätet underhålls.  

Vaxholm ska ta fram en kommunövergripande 
trafikstrategi. Syftet är att skapa fördjupade 

kunskaperna om förutsättningar för 
transportinfrastrukturen och utveckla en 
handlingsplan som anger en prioritering av 
åtgärder.  

Underkategori: Gång- och cykelväg 
I kommunen ska tillgängligheten till skola, 
hållplatser, samhällsservice, replipunkt, 
aktiviteter, natur, parker och vatten 
prioriteras. För att det ska vara säkert, enkelt 
och snabbt att gå och cykla krävs ett 
sammanhängande gång- och cykelvägnät. 

Figur 4 Illustration som förenklat visar cykelstråk med viktiga målpunkter inom kommunen. Cykelstråken är idag endast delvis utbyggda (mörkare nyans) med cykelbana separat från körbana 
eller trottoar.
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Gång- och cykelnätet ska utvecklas för att öka 
andelen resor som görs till fots eller på cykel. 
Fokus är mot ett gång- och cykelvägnät för 
arbets- och skolresor, och därefter fritids- och 
rekreationsresor. Genom att skapa ett mer 
sammanhängande gång- och cykelvägnät kan 
behovet av bilresor och antalet 
bilparkeringsplatser minska.  

Brister i huvudcykelnätet ska utredas och 
prioriteras för att det ska bli mer attraktivt för 
fler att cykla i staden. Lämpliga platser för 
utökad cykelparkering ska identifieras. 

Utvecklad användning  
Utvecklingen av det lokala gång- och cykel-
nätets utformning ska fokusera på att skapa 
säkra och trygga korsningspunkter, belysning 
och tydlig separering mellan trafikanter på 
platser där flera trafikantgrupper ska samspela 
med varandra. Fler cykelvägar ska binda sam-
man kommunens olika områden och viktiga 
målpunkter.  

Fler väderskyddade cykelparkeringar kan göra 
nytta om de byggs vid strategiska platser och 
större målpunkter - hållplatser, replipunkt, 
bryggor, skolor, fritids- och idrottsområde, 
grönområde, samhällsservice och arbets-
platser.  

En alternativ cykellösning som kan vara 
lämplig när det är brist på utrymme är 

bymiljövägar. Viktiga förutsättningar för att 
det ska anses lämplighet är lägre hastigheter 
och mindre flöden av biltrafik. Bymiljöväg 
ställer krav att utformningen gör det tydligt för 
hur bilister och oskyddade trafikanter ska 
samspela på ett trafiksäkert sätt.  Gamla 
Rindövägen sammanlänkar områden med 
varandra och arbete pågår här med att 
förbättra trafiksäkerhet genom att en ny gång- 
och cykelväg samt att en bymiljöväg byggs.  

Stadskärnan på Vaxön ska vara attraktiv för 
gående, och biltrafik ska ske på de oskyddade 
trafikanternas villkor.  

Huvudcykelstråket som sammankopplar 
Resarö och Kullö med Vaxön ska vara tryggt 
och säkert, särskilt för barn och unga då flera 
skolor samt kultur- och idrottsaktiviteter är 
lokaliserade på Vaxön.   

Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed 
Överbyvägen, mellan Överby vändslinga och 
Överby bollplan, ska prioriteras när 
detaljplanen för Resarö mitt vunnit laga kraft.  

Möjligheterna att utveckla en ny gång- och 
cykelväg utmed Resarövägen som ansluter till 
huvudcykelvägnätet vid Engarn ska utredas 
tillsammans med Trafikverket.    

Möjligheten att bygga en gång- och cykelväg 
från Vaxön till Bogesunds slott för att på ett 

trafiksäkert sätt kunna gå och cykla till 
naturreservatets målpunkter har utretts. 
Denna utredning behöver kompletteras vad 
gäller bland annat kulturmiljö i samverkan 
med Trafikverket, Länsstyrelsen och Statens 
fastighetsverk.  

På Tynningö bör gång- och cykeltrafik 
underlättas för att på sikt kunna utgöra ett 
alternativ till bilen. En potentiell utveckling av 
gång- och cykelvägar på ön förutsätter ett 
samarbete mellan Trafikverket och 
vägföreningarna på ön, då Vaxholms stad inte 
ansvarar för några vägområden på ön. En 
utbyggd belysning skulle också öka 
trafiksäkerheten. 

Ändrad användning 
Gång- och cykelväg ska byggas till Överby när 
detaljplanen vunnit laga kraft, en utveckling av 
huvudstråket som möjliggör förbättrad 
tillgänglighet. Möjligheterna att förlänga gång- 
och cykelvägen utmed väg 274, på Rindö, 
mellan Rindö centrum och Rindö hamn ser 
kommunen värde i ett att utveckla. I 
kommande åtgärdsvalsstudie. Möjligheterna 
att anlägga ett fritids- och rekreationsstråk 
mellan Pålsundsbron och Bogesunds slott ska 
även utredas.  

Det regionala cykelstråket till Arninge ska på 
sikt byggas ut för att stärka kopplingen till den 
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regionala stadskärnan Täby C – Arninge och 
möjliggöra säkra arbets- och fritidsresor med 
cykel. Trafikverket är ansvariga för genom-
förandet och finansiering för detta projekt 
behöver säkerställas i den regionala läns-
planen. Det är önskvärt att detta genomförs 
före 2030, men i dagsläget tyder bristen på 
finansiering på att det kommer dröja längre än 
så.   

Utmed väg 274 saknas en länk i huvudgång- 
och cykelnätet mellan Rindö torg och Oskar-
Fredriksborg. Kommunen ska på lång sikt 
arbeta för att länken byggs ut, i samverkan 
med Trafikverket. Därtill ska kommunen ihop 
med Trafikverket utreda hur en genare 
sträckning av gång- och cykelvägnätet, mellan 
Eriksö och Campus Vaxholm, kan möjliggöras.  

Underkategori: Väg 
Vaxholm ska ha en hög andel resenärer som 
reser med kollektivtrafik. 

Ändrad användning 
En ny sträckning av Skarpövägen öster om 
Rindö redutt skulle möjliggöra en ökad 
kapacitet, samtidigt som den befintliga 
Skarpövägen omvandlas till en renodlad gång- 
och cykelväg fram till Skarpöbron.  

Utvecklad användning, väg 274 
Väg 274 är det viktigaste stråket för 
kommunikationer i Vaxholm då det binder 
ihop många av kommunens större öar med 
varandra och övriga regionen. Vägen är 
utpekad som primär transportled för farligt 
gods, del av det regionala omledningsvägnätet 
för Essingeleden, och kopplar ihop Vaxholm 
med Arninge och övriga Stockholmsregionen 
via E18.  

Kommunen ska verka för att nuvarande 
klassning av väg 274 omprövas och inte ingå i 
det primära vägnätet för farligt gods. Vägen 
bör inte heller ingå i omledningsvägnätet då 
den inte lämpad för genomfartstrafik. Det är 
viktigt att vägen klassas om för att möjliggöra 
ny bostadsbebyggelse och bevara 
grönområden. I takt med att ny infrastruktur 
byggs ut i regionen – främst Förbifart 
Stockholm - anser kommunen att det inte 
finns ett behov att utnyttja väg 274 som 
omledningsväg och genomfartsled. 
 
Väg 274 ska utvecklas till ett attraktivt stråk 
för samtliga trafikanter. Därför vill kommunen 
att väg 274 genom Vaxön ska utvecklas till att 
bli en stadsgata med lägre bashastighet 
närmare stadskärnan och en förändrad 
trafikmiljö. Stadsgatumiljön bör utformas med 
mindre generösa vägrenar och större gröna 

inslag, med trafiksäkerhet för barn- och unga i 
fokus. 

God framkomlighet för kollektivtrafiken bidrar 
till bättre restider för resenärer. Nya 
väganslutningar, in- och utfarter eller 
parkeringar utmed väg 274 ska begränsas då 
de påverkar kollektivtrafikens framkomlighet 
negativt. 

In- och utfarter till enskilda fastigheter ska 
undvikas då det kan vara farliga utifrån ett 
trafiksäkerhetsperspektiv. Nya 
anslutningsvägar ska endast anses vara 
lämpliga ifall de är allmänna och har en 
samhällsviktig funktion.  

Korsningspunkter i vägnätet ska kännetecknas 
av att vara säkra, trygga och väl utformade.  

Om handel, eller annan centrumverksamhet, 
ska byggas på Kullö behöver transport-
infrastrukturen utredas och sannolikt 
förändras. En sådan verksamhet ställer även 
krav på att befintlig in- och utfart till väg 274 
utreds för att säkerställa framkomlighet, 
trafiksäkerheten och kapaciteten i korsningen. 
Det ska även anordnas parkeringsplatser för 
bil och cykel enligt kommunens 
parkeringsnorm.  

Cirkulationsplats för Engarns vägskäl vann laga 
kraft 2019, när den är färdigställd kommer 
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framkomligheten och trafiksäkerheten 
förbättras. Östra infartsparkeringen intill 
vägskälet ska byggas ut. Infartsparkeringar 
fyller en viktig funktion för många öbor med 
dålig tillgänglighet till busshållplatser och som 
vill resa med kollektivtrafiken till arbetet.  

Rindö trafikeras av vägfärjor på två sidor vilket 
medför många fortkörningar. I Trafikverkets 
kommande åtgärdsvalsstudie ska lämpliga 
åtgärder utredas för att hantera den aktuella 
trafiksituationen och minska antalet 
fortkörningar.  

Tillgängligheten till Rindö hamn från väg 274 
förbättras genom att en ny anslutningsväg 
möjliggörs, det kommer bidra till minskad 
genomfartstrafik på Rindövägen. 

Utvecklad användning, övriga vägar 
Korsningen i Resarö mitt som förenar 
Resarövägen, Ytterbyvägen och Överbyvägen, 
ska byggas om till cirkulationsplats. Därtill ska 
nya övergångställen, busshållplats samt gång- 
och cykelvägar åtgärdas för att förbättra 
framkomligheten och trafiksäkerheten.  

Vägfärjetrafik utvecklad användning  
Kommunen ska arbeta för att kapaciteten för 
färjetrafiken säkerställs och utökas i den takt 
som behoven ökar. Cyklister och fotgängare 
ska ha lika goda förutsättningar som 

motortrafikanter att resa med vägfärjor. 
Färjelägen ska utvecklas med en utformning 
som tar hänsyn till samtliga trafikantgrupper, 
och framför allt de oskyddade. Färjelägen ska 
upplevas som trygga, tillgängliga och säkra.  

Vaxholmsleden (förbindelse Vaxön-Rindö) ska 
förbättras genom att Trafikverket etablerar 
ytterligare ett färjeläge på västra Rindö. 
Dubbla färjelägen, på båda sidor av leden, ska 
förebygga uppehåll ifall en olycka eller 
driftsproblem på ett färjeläge skulle inträffa. 
Utryckningsfordons möjlighet att ta sig till 
Rindö behöver säkerställas om en olycka skulle 
inträffa på en av angöringsplatserna. 
Färjeläget på västra Rindö ska utredas och 
förbättringsåtgärder ska arbetas fram i 
kommande åtgärdsvalsstudie 

Trafikverket ansvarar för samtliga åtgärder i 
statlig infrastruktur. Kommunen ska långsiktigt 
arbeta för att finansiering säkras i den 
regionala länsplanen.  

För att minska fortkörningar på Rindö behöver 
Trafikverket som huvudman, i samverkan med 
kommunen, utreda lämpliga åtgärder. 

Tidigare utredningar har fastställt att en 
vägfärjeförbindelse mellan Tynningö och Vaxön 
inte kan genomföras på grund utav brist på 
plats. Vägfärjeförbindelsen hade även bidragit 
med oönskad genomfartstrafik på Tynningö. 

Kollektivtrafik och bytespunkter utvecklad 
användning 
Kommunen ska arbeta för att fler invånare, 
besökare, turister, sommargäster och 
deltidsboende enkelt kan resa med 
kollektivtrafik till kommunens olika delar. 
Utvecklingen kräver samverkan med Region 
Stockholm som ansvarar för kollektivtrafiken.    

En attraktiv och konkurrenskraftig kollektiv-
trafik, på vatten och land, ska åstadkommas 
genom att prioritera framkomlighetsåtgärder 
för kollektivtrafiken samt skapa väl utformade 
bytespunkter vilka tillåter snabba och enkla 
byten mellan olika trafikslag.  

Stombusstrafikstråken i regionen utvecklas för 
att hantera ett ökat kollektivtrafikresande, och 
syftar till att tydliggöra var det långsiktigt ska 
bedrivas en robust kollektivtrafik med hög 
kvalité. Det utgör ett stöd för bebyggelse-
planeringen. Områden som stombussen 
försörjer har goda utvecklingsmöjligheter och 
bidrar till minskad biltrafik och ett ökat 
kollektivtrafikresande.  

En förbättrad lokal kollektivtrafikförsörjning av 
andra områden, med anslutningsmöjligheter 
till stombuss- och pendelbåtstrafik, är också 
nödvändig för bebyggelseutvecklingen och 
målet att öka kollektivtrafikresandet. Därtill 
har det en positiv inverkan för det lokala 
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näringslivet och underlättar rekrytering av 
kvalificerad arbetskraft.  

Viktiga bytespunkter ska utformas så att de 
underlättar för resenärer att åka kollektivt och 
bli en del i en attraktiv stadsmiljö främst längs 
sträckan västra Rindö till Engarn på Resarö. 

De två viktigaste bytespunkterna - Engarns 
vägskäl och replipunkt Vaxholm - ska utformas 
för att öka trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter och möjliggöra smidiga byten 
mellan lokala förbindelser och 
stombusstrafiken och sjötrafiken.  

Replipunkten vid färjeläget på Vaxön är en 
regionalt viktig nod för båttrafik som ska 
möjliggöra dagliga arbets- och skolresor samt 
resor över dagen till och från kommuncentrum 
året runt.  

Vaxholms replipunkt ska med sitt strategiska 
läge utvecklas till att bli en viktig bytespunkt 
mellan kollektivtrafiken på vatten och land. 
Utvecklingen av replipunkten ska bidra till en 
resurseffektiv och hållbar sjötrafik. Kajplatser 
till kollektivtrafiken på vatten ska prioriteras 
för att säkerställa goda försättningar för ökad 
arbetspendling samt sällanresenärer (turister 
och besökare). Det är viktigt med korta 
bytestider mellan stombuss- och sjötrafiken. 

Replipunkt Vaxholm är en strategisk nod för 
sjötrafiken som ska möjliggöra smidiga byten 
mellan kollektivtrafiken på land och vatten. 
Replipunkten ska säkerställa sjötrafikens 
behov av kajplatser med färskvatten, 
avfallshantering, el och drivmedel. Repli-
punkten ska vara attraktiv och trivsam för 
resenärer och besökare. Det ska finnas goda 
förutsättningar för att parkera cykeln säkert. 
Waxholmsbolaget ska kunna hantera gods på 
kajen, privatpersoner och näringsidkare 
hänvisas till Estlandskajen.  

Det är viktigt att Bogesund är tillgängligt med 
både buss och båt så att besökare och 
invånare, i alla åldrar, enkelt kan resa till olika 
målpunkter som friluftsliv, kultur- och 
idrottsaktiviteter.  

Det finns ett behov av säkra och trygga 
anslutningsvägar samt korsningspunkter till 
busshållplatser utmed väg 274 på Rindö. 
Frågan ska hanteras av Trafikverket i 
kommande åtgärdsvalsstudie, ett arbete 
kommunen deltar i som ska resultera i fysiska 
åtgärder.   
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Huvudmannaskap för vägar 
Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 7 § 
7 § 
Kommunen ska vara huvudman för allmänna 
platser. Kommunen får dock, om det finns 
särskilda skäl för det, i detaljplanen bestämma 
att huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt 
för en eller flera allmänna platser. Lag 
(2014:900). 

Med allmän plats menas en gata, en väg, en 
park, ett torg eller ett annat område som enligt 
en detaljplan är avsett för ett gemensamt 
behov.  

I kommunen finns det tre olika väghållare för 
vägnätet: Vaxholms stad, Trafikverket och 
enskild väghållning främst via t.ex. 
samfällighetsföreningar. Vid kommunalt 
huvudmannaskap ansvarar kommunen för 
skötsel och underhåll och har ansvar vid 
exempelvis en olycka.  

Kommunalt huvudmannaskap är förenat med 
kostnader och därför behöver det finnas 
medel i den kommunala budgeten för drift och 
skötsel av vägar, torg med mera, när nya 
allmänna platser tillkommer.  

Kommunen kan i detaljplan bestämma att det 
ska vara enskilt huvudmannaskap för en eller 
flera allmänna platser i en detaljplan, men det 
ska då finnas särskilda skäl för det. Enligt 

rättspraxis är några särskilda skäl; om 
kommunen av tradition har haft enskilt 
huvudmannaskap, om det finns angränsande 
områden med enskilt huvudmannaskap, 
området har fortsatt ”karaktär av 
fritidsbebyggelse”.   

Vaxholms stad har sedan länge en tradition av 
enskilt huvudmannaskap på flera olika platser i 
kommunen exempelvis på Resarö, Skarpö, 
Rindö, Kullön med flera och där det finns en 
tradition av detta kan förutsättningarna och 
lämpligheten för enskilt huvudmannaskap 
prövas även vid ny planläggning.  

Fler aspekter att ta med i 
lämplighetsbedömningen för enskilt 
huvudmannaskap är exempelvis avstånd till 
centrum, områdets karaktär och om 
kommunala verksamheter finns på platsen. I 
bedömningen ska även områdets 
kulturhistoriska värden vägas in då 
kommunala vägar ibland kan leda till krav på 
breddning av vägar för att uppnå en 
kommunal standard.  

Trafiksäkerhet  
Hastighetsdämpande åtgärder kan även 
användas fristående om plats saknas för 
separat gångbana eller vid särskilda punkter, 
till exempel vid passage som används av barn 
på väg till skolan. Hastigheten kan hållas nere 

av till exempel vägkuddar, upphöjningar, 
sidoförskjutningar eller avsmalningar 
(”klackar”). 

Hämtnings- och lämningstrafik vid skolor 
Det är utrymmesbrist vid de flesta av 
kommunens skolor vilket är en utmaning med 
en växande hämtning- och lämningstrafik. För 
åstadkomma en trygg och trafiksäker 
trafikmiljö behöver biltrafiken minskas, det 
kräver åtgärder, både beteendepåverkande 
och fysiska. Åtgärder ska utvärderas utifrån 
vad som anses möjligt, rimligt och värdefullt, i 
och med att fysiska åtgärder är väldigt 
kostsamma.  

Hamn 
Hamnarna och kajerna uppfyller viktiga 
funktioner för offentliga och privata aktörer i 
skärgården. Dessa funktioner ska fortsätta 
säkerställas, samtidigt som hamn- och 
kajområdena blir attraktiva och tillgängliga för 
fler. 

Farled 
Det finns riksintresseklassade farleder och 
andra allmänna farleder i kommunens 
vattenområden.  

En av de allmänna farlederna sträcker sig rätt 
genom Vaxholm via Vaxholmsfjärden, och är 
av stor betydelse för sjötrafiken. Högre 
hastighet för sjötrafiken på farlederna mot 
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Stockholm är av stor nytta för arbetspendling 
och bör vara genomförbart med moderna 
fartyg vilka har mindre vågbildning.  

Parkering 
Planering av bilparkering ska medverka till en 
attraktiv stadsmiljö och samtidigt beakta att 
det finns tillräckligt utrymme för fotgängare, 
cyklister och kollektivtrafik. Behov av antal 
parkeringsplatser varierar beroende på bland 
annat lokalisering, verksamhet, säsong och 
kostnad. Utbudet av parkeringsplatser och 
parkeringsavgift är framför allt de verktyg 
kommunen använder för att påverka valet av 
färdmedel. Parkeringsavgift på allmän 
platsmark ämnar till att spegla kostnaden för 
anläggandet och underhållet av parkeringar. 
Parkeringsavgift används även för att påverka 
beläggning på parkeringsplatser vilket i sin tur 
har en inverkan på efterfrågan. Allmän 
platsmark kan nyttjas till andra användningar 
och att befintliga anläggningar nyttjas mer 
effektivt, i kombination med att fler väljer 
andra sätt att resa. Detta har i sin tur en 
inverkan på stadslivet, till exempel kan mer 
plats skapas för gående och cyklister och 
uteserveringar, samt bättre förutsättningar att 
kunna hantera flöden av turister och besökare 
under sommaren. Sannolikt skulle det behövas 
en översyn av förutsättningarna för cykel och 

cykelparkering på ett kommunövergripande 
plan.  

Kommunen ska arbeta för att utöka antalet 
cykelparkeringar vid Norra Tynningö och 
Höganäs brygga, samt vid Östra Tynningö 
färjeläge.  

Infartsparkeringar  
Infartsparkeringar ska skapa möjligheter för 
invånare med sämre tillgänglighet till 
hållplatser.  

Infartsparkeringar för bil och cykel ska 
huvudsakligen anläggas i närheten av 
kapacitetsstark kollektivtrafik med god 
turtäthet. Infartsparkeringar har som funktion 
i ytterområden att bidra till minskad trängsel 
på viktiga trafikleder och minskat 
parkeringsbehov i centrala lägen, samt att fler 
väljer att arbetspendla med kollektivtrafiken.  

Alla invånare har inte god tillgänglighet till 
hållplatser. Det är ofta avståndet, brist på 
infrastruktur för att kunna gå eller cykla säkert 
som påverkar behovet av infartsparkeringar 
vid kollektivtrafikstråken. Framförallt vintertid 
är det generellt färre som känner sig lika 
trygga att cykla eller gå. Därtill är 
infartsparkeringar för cykel viktiga och en 
förutsättning för att man ska vilja cykla till 
hållplatsen, då cykelparkeringen erbjuder att 
man mer säkert kan låsa fast sitt fordon. Ett 

flertal hållplatser och bryggor är i behov av fler 
cykelparkeringar, vilket kräver samverkan med 
bland andra bryggägare.  

Det är av stor betydelse för boende på öar 
som saknar fast förbindelse eller 
vägfärjeförbindelse att man säkerställer 
tillgången till båtplatser lokaliserade nära 
infrastruktur, gärna med 
kollektivtrafikförbindelse, på land.  

Teknisk anläggning  
Användningen Teknisk anläggning används för 
områden som försörjer samhället med 
exempelvis energi, vatten och 
telekommunikation. 

Vaxholms invånare och verksamheter förses 
med viktiga flöden av resurser via ett nätverk 
av tekniska anläggningar. Olika typer av 
anläggningar sköts av olika aktörer, och 
kommunen kan påverka utvecklingen på olika 
sätt.  

Ställningstaganden  
Det krävs att lämpliga mark- och 
vattenområden reserveras i detaljplaner för 
framtida utbyggnad av infrastruktur och att 
utbyggnaden samordnas med kommunens 
strategiska utvecklingsinriktning. Vaxholms 
tekniska försörjning ska vara långsiktigt hållbar 
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samt balansera ekonomiska, sociala och miljö-
aspekter. 

IT och telekommunikation 
IT-infrastruktur är en viktig förutsättning för 
att boende och verksamma ska ha möjlighet 
att ta del av elektroniska tjänster, till exempel 
myndigheters e-tjänster. Behoven och 
förutsättningar för utbyggnad ska beaktas i 
kommande planering på mer detaljerad nivå i 
samarbete med ansvariga aktörer. Möjlighet 
till utbyggnad och ledningsdragning bör bland 
annat säkerställas i kommande 
detaljplanering. Kommunen har ett visst 
samordnings- och planeringsansvar för 
bredbandsutbyggnad inom den egna 
kommunen. Kommunens beslutsprocess ska 
vara snabb och effektiv och inte upplevas som 
ett hinder av marknadens aktörer. I denna 
process ingår att se över möjlighet till 
samlokalisering, för att minska totala antalet 
master och att utbyggnaden av IT-infrastruktur 
utförs med små intrång i natur- och 
kulturmiljöer. Master bör ur 
flygsäkerhetssynpunkt vid till exempel 
besiktningar placeras minst 100 meter från 
kraftledningar vid en totalhöjd under 50 
meter, och minst 200 meter från kraftledning 
vid en totalhöjd över 50 meter. Kommunen 
strävar efter att ge förutsättningar för och, i 
den mån det är möjligt, medverka till 

långsiktigt hållbara IT-infrastrukturlösningar 
och bistå den eller de organisationer som 
avser utföra sådana arbeten. 

Skydd 
Idag saknas barriärer eller vallar för att skydda 
vid högt vatten. I dagsläget är analysen av 
klimatrelaterade risker för skador på 
bebyggelsen inte tillräckligt långt gången för 
att det ska gå att göra några 
ställningstaganden om detta. Det kan bli 
aktuellt att komplettera planförslaget med 
detta efter samrådet.  

Energiförsörjning 
Energi är en nödvändig resurs för kommunens 
hushåll, transporter, näringsliv samt Vaxholms 
stads egna verksamheter. Energi innefattar el, 
värme och drivmedel, och försörjning 
innefattar både transport och lagring av 
energi. Dessa är frågor som behöver hanteras 
nationellt och regionalt, men även samordnas 
med kommunens detaljplanering och egna 
verksamheter. 

Vaxholms stad ska bidra till en minskad 
energianvändning genom att säkerställa att 
dess egna verksamheter drivs på ett 
energieffektivt sätt.  

Inom detaljplaneringen ska det planeras för en 
ökad elektrifiering av transportnätet, inklusive 

bussar, färjor, båtar och bilar. Detta innebär 
att strategisk mark reserveras för ledningar, 
transformatorstationer, laddstationer och 
batterier. 

Sjömackar ska finnas på strategiska platser i 
kommunen för att främja båtlivet och 
näringslivet. En lokaliseringsutredning pågår 
och hänsyn behöver bland annat tas till 
kommande kajrenovering och 
pendelbåtsförsöket. 

Transformatorstationen inom Blynäsområdet 
planeras få högre spänning.  

Energiproduktion 
Fjärrvärmenätet på Vaxön ska finnas kvar, 
men det är inte aktuellt att bygga ut det till 
ytterligare öar. 

I och med de senaste årens tekniska utveckling 
har energi börjat produceras på nya sätt. Från 
att tidigare ha producerats i stora kraftverk 
har trenden gått mer mot mindre anläggningar 
som ligger närmare slutanvändaren. Detta gör 
att kommuner behöver ta ställning till lämpliga 
placeringar av energiproducerande 
anläggningar. 

Värmeverket på Kullö ska finnas kvar och 
fortsätta förse Vaxön med fjärrvärme. Det är 
inte aktuellt i dagsläget att etablera ytterligare 
värmeverk inom kommunen. 
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Möjligheten till installationer av förnybar 
energi ska utredas både inom befintliga och 
framtida detaljplaner. Förnybar energi är 
viktigt för att säkerställa en god livsmiljö. 
Installationer måste ta hänsyn till en god 
helhetsverkan och anpassas till kulturmiljön. 

Med avseende på natur-, kultur och 
rekreationsvärden ska vindkraftsverk inte 
etableras i kommunen. 

Materialåtervinning  
Material ska fortsätta återvinnas inom 
kommunen och återvinningscentralen inom 
Blynäs-området ska utvecklas för att ge bättre 
servicemöjligheter till Vaxholmsborna, bland 
annat genom att utöka antalet fraktioner. 
Marken här har ett arrendeavtal på 25 år. 

För att göra det ännu lättare för vaxholmarna 
att återvinna samt att totalt öka insamlingen 
av återvinningsbart material i kommunen, ska 
platser för återvinningsinsamling reserveras i 
kommande detaljplaner för mångfunktionell 
bebyggelse och sammanhängande 
bostadsbebyggelse. Dessa platser ska planeras 
så att transportsträckorna för tunga 
transporter minskas, och smidigheten att 
återvinna för Vaxholmsborna ökar. 

Vattenförsörjning 
Vaxholm ska fortsätta försörjas med vatten 
från kommunalförbundet Norrvatten via 
Roslagsvattens ledningar. 
Verksamhetsområdet för kommunalt vatten 

ska fortsätta expanderas i samordning med 

utbyggnad av bostadsområden och 
omvandling av fritidshusområden, enligt den 
antagna VA-planen. 

Dagvattenhantering 
Dagvatten är ytligt avrinnande regn-, smält- 
eller spolvatten samt tillfälligt framträngande 
grundvatten som avrinner från hårdgjorda ytor 
och genomsläpplig mark via diken eller 
ledningar till recipienter. 

Vaxholm ska ha en robust och hållbar 
dagvattenhantering för att möta framtida 
klimatförändringar och samtidigt förbättra 
statusen i kommunens vattenförekomster, 
enligt den aktuella dagvattenstrategin. För att 
bemöta de förväntade större och mer 
frekventa nederbördsmängderna ska 
hanteringen av dagvatten i Vaxholm vara 
baserad på infiltration och fördröjning. I 
områden med lågpunkter som kan användas 
för dagvattenhantering ska bebyggelse 
undvikas. 

Exploatering inom sammanhållen bebyggelse 
bör alltid ta hänsyn till behovet av funktion-
ella, icke hårdgjorda ytor. Dessa mång-
funktionella ytor för samutnyttjande är viktiga 
för ekosystemtjänster, närrekreation, 
dagvattenhantering, biologisk mångfald och 
samhällets framtida robusthet. 

Åtgärdsnivå för dagvattenhantering

Som ett led i arbetet med att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för vatten har 
kommunen, i avsaknad av egna, valt att 
följa Stockholms stads åtgärdsnivåer för 
hantering av dagvatten vid ny- och 
ombyggnation. Det innebär att ca. 90 
procent av dagvattnets årsvolym behöver 
fördröjas och renas och att dagvatten-
systemen ska dimensioneras med en 
våtvolym på 20 mm och ha en mer 
långtgående rening än sedimentation. En 
mindre våtvolym kan accepteras de fall  
som anläggningen ändå kan uppnå syftet 
med åtgärdsnivån. Avsteg kan medges i 
de fall tekniska förutsättningar, naturliga 
förhållanden eller orimliga kostnader i 
förhållande till miljönyttan medför att det 
inte är möjligt eller motiverat att 
dimensionera en dagvattenanläggning 
som ger den reduktion av föroreningar 
som behöver uppnås.
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Genom grönblå lösningar vid fysisk planering, 
lovgivning och förvaltning ska kommunen med 
hjälp av lokalt omhändertagande av dagvatten 
stärka vattenkvalitet, status och biologisk 
mångfald i sjöar och hav. 

Kommunen ska i första hand kombinera 
vegetation och dagvatten för att skapa 
dagvattenlösningar som efterliknar naturlig 
avrinning. Genom att synliggöra och integrera 
dagvattnet i den byggda allmänna miljön ska 
Vaxholms stad skapa attraktiva stadsmiljöer, 
stärka stadens gröna infrastruktur och sam-
tidigt bidra till att minimera negativ påverkan 
på människors hälsa och miljön. För att möjlig-
göra detta är det viktigt att dagvatten-
hanteringen integreras tidigt i planprocessen 
och att kommunen strävar efter att skapa 
rådighet över mark som behöver nyttjas för 
anläggande. 

Avloppshantering, underkategori 
Vaxholms spillvatten ska fortsätta att hanteras 
av Roslagsvatten, och verksamhetsområdet 
för allmän avloppshantering ska expanderas i 
takt med ny bebyggelse och fritidshus-
omvandling, enligt Vaxholms stads VA-plan.  

Vaxholms stad har beslutat om en gemensam 
avloppshantering med Österåkers kommun. 
Detta innebär att existerande avloppsrenings-
verk inom kommunen omvandlas till pump-

stationer och att vissa nya ledningar behöver 
tillkomma. 

En större pumpstation behövs vid Storäng på 
Resarö för att pumpa avloppsvatten från 
Blynäs vidare till det nya avlopps-
reningsverket.  

Om Vaxholm inte ansluts till Nya 
Margretelund kommer de lokala 
reningsverken istället att finnas kvar.  

På Tynningö finns ett stort behov av att 
enskilda avloppsanläggningar ersätts med nya 
för att minska belastning på miljö och 
vattenområden. Det finns tre alternativ för hur 
avloppsvatten från Tynningö ska omhändertas 
i kommunens VA-plan. Vilket vägval som är att 
föredra behöver avgöras i ett senare skede.  

För områden där utbyggnad av den allmänna 
VA-anläggningen inte är aktuell under en lång 
tid framöver ska i första hand långsiktigt 
hållbara enskilda VA-lösningar eftersträvas. 
Ansvaret för anläggningarna ligger på 
fastighetsägaren enskilt eller samlat i mindre 
gemensamhetsanläggningar. 
Gemensamhetsanläggningar för VA ska dock 
vara ett undantag. Om 
gemensamhetsanläggningar tillåts i områden 
där kriterierna i 6 § LAV är uppfyllda är risken 
stor att va-huvudmannen ändå måste ta 
ansvar för va-försörjningen, med risk för 

dubbla kostnader både för va-huvudmannen 
och fastighetsägarna.   
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Areell näring  
Inom areell näring ingår områden för jordbruk, 
skogsbruk, vattenbruk och yrkesfiske. Resurser 
inom vissa mark- och vattenområden används 
för olika typer av areella näringar. I Vaxholm 
ska det finnas förutsättningar för att bedriva 
areella näringar som främjar biologiska 
mångfald, brukandet av kulturlandskapet men 
även andra ekosystemtjänster. 

Ställningstaganden 

Skogsbruk 
Kommunen ska följa framtagna riktlinjer för 
skogsförvaltning vars syfte är att ge 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
förvaltning. Vaxholms stads skogsinnehav bör 
förvaltas aktivt med naturvårdsinriktad 
skötsel. I de områden som omfattas av 
skogsbruksplaner bör särskild hänsyn tas till de 
speciella krav som läget i skärgården medför. 
Förvaltningen ska bidra till att skogarna är 
mångfunktionella med höga och långsiktigt 
hållbara sociala, ekologiska och ekonomiska 
värden.  

Vaxholm stad ska vara ett miljömässigt 
föredöme som skogsägare när det gäller skydd 
av och hänsyn till natur-, kultur- och sociala 
värden. Kommunen ska särskilt bevaka värden 
och uppfyllandet av Sveriges miljömål och mål 
för friluftslivet i dialoger med Statens 

fastighetsverk, som är ansvarig förvaltare av 
Bogesundslandets naturreservat. 

Vattenbruk 
Vattenbruk, även kallat akvakultur, är ett 
samlingsbegrepp för produktion av 
vattenlevande organismer. I Sverige odlas 
främst kräftor, musslor och fisk men även 
alger. Odlingen kan ske i havet, sjöar eller 
bassänger på land. Idag finns det inget aktivt 
vattenbruk registrerat i Vaxholm. 

Anläggningar för vattenbruk i vatten bör 
lämpligtvis inte lokaliseras i områden med 
kablar eller ledningar på botten för att undvika 
att ankare och förtöjningar orsakar skador. 
Vattenbruksanläggningar bör lokaliseras så att 
de inte hindrar båttrafik. 

Lokalisering av anläggningar för vattenbruk 
ska undvikas helt inom värdefulla och/eller 
känsliga vattenmiljöer med låg 
vattenomsättning. 

Jordbruk 
Brukningsvärd jordbruksmark ska värnas som 
en viktig samhällsresurs nu och i framtiden 
och i möjligaste mån undantas exploatering 
och fragmentering vid ny bebyggelseplanering.  

I huvudsak ska den jordbruksmark som finns 
upptagen i åkermarksklassificeringen från 
1976 värnas. Övrig öppen mark som kan 

bedömas som brukningsvärd kan tas i anspråk 
i de fall det finns ett väsentligt 
samhällsintresse som väger över. Avvägningar 
om eventuellt ianspråktagande av 
jordbruksmark hittas i avsnittet om 
Riksintressen och andra värden enligt 
Miljöbalken. 

Möjligheten att bedriva ett rationellt jordbruk 
är viktigt och ska beaktas vid utformning av 
vägar så att fordon kan framföras. Möjligheten 
att bevara det historiskt öppna 
kulturlandskapet och även i framtiden bedriva 
jordbruk inom befintliga områden bör beaktas 
i framtida planering. Det småskaliga 
jordbrukslandskapet, verksamheter, näringar 
och brukande på främst Kullö, Rindö och 
Skarpö ska värnas och ges förutsättningar i 
framtida planering och förvaltning.  

Avgränsning mellan djurhållning och bostäder 
bör utredas i kommande detaljplaneläggning. 
Detta gäller även hästhållning som kräver 
skyddsavstånd till bostäder. 

Grönområde och park  
I Grönområde och park ingår större parker, 
grönområden eller anlagda områden för 
fritidsaktiviteter i eller i nära anslutning till 
tätorter. 
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Större grönområden och parker ska bevaras, 
offentliga platser och gröna stråk ska 
utvecklas. Vaxholms parker och grönområden 
ska genom god förvaltning hålla en hög 
kvalitet, samt främja både rekreativa och 
ekologiska värden. De ska bland annat erbjuda 
ekosystemtjänster som biologisk mångfald och 
dagvattenhantering, tillgodose behovet av 
motion, rekreation, lek, naturupplevelser, 
mötesplatser och fritidsaktiviteter, samt bidra 
till attraktiva bostads- och verksamhets-
områden. Barns behov av trygga och attraktiva 
lekmiljöer ska särskilt beaktas. 

Fysisk planering och utveckling av befintliga 
grönområden och parker i kommunen ska 
främja mångfunktionalitet. De ska erbjuda en 
variation av karaktärer, aktiviteter och 
upplevelser som lockar till utevistelse, samt 
bidra med ekosystemtjänster och motstånds-
kraft inför framtida klimatförändringar. Där så 
är möjligt ska kontakten med vattnet 
förstärkas med hjälp av strandpromenader, 
gröna länkar och utsiktsplatser.  

I områden med förhållandevis god tillgång på 
grönområden och parker inom och i 
anslutning till bebyggelsen ska dessa värnas. 
Det är särskilt viktigt i områden med 
karaktären av en småskalig landskapsbild 
präglad av naturliga förutsättningar och 
kulturpåverkan Större grönområden på 

mindre öar som nyttjas för traditionsenliga 
firanden och fritidsaktiviteter, exempelvis på 
Ramsö och Skogsön, bör värnas. 

I områden med tät bebyggelse där 
förutsättningarna att skapa nya grönområden 
och parker är begränsade bör fokus ligga på 
att öka kvaliteten och mångfalden av 
funktioner i existerande grön infrastruktur. 
Det är även viktigt att det i samband med att 
en mer mångfunktionell och tät bebyggelse 
tillkommer, och att befolkningen växer, 
tillskapa nya parker.  Tillgången till parker och 
grönområden ska säkerställas i 
detaljplaneringen. Kulturmiljövärden i 
landskapet med parker, trädgårdar och gröna 
stråk, ska bibehållas och lyftas fram som 
betydelsefulla inslag och målpunkter. 

Områden med kolonilotter på Kullö och 
Engarn bör bevaras. 

Utvecklad markanvändning 
Parken Lägret på Vaxö ska utvecklas till en 
stadspark där rekreation, möten och 
aktiviteter gynnas för olika åldrar samt 
kvaliteter för biologisk mångfald utvecklas. 
Stadskärnans trädbestånd och alléer ska så 
långt möjligt bevaras och utvecklas.  

Natur och friluftsliv  
Användningen innefattar större samman-
hängande områden där värden för friluftsliv, 
natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster är prioriterade och 
förvaltas med hänsyn till friluftslivet. 

I Vaxholm finns stora sammanhängande 
naturområden som erbjuder möjligheter till 
ett varierande friluftsliv.  

Ställningstaganden 
Värdefulla områden för natur och friluftsliv ska 
värnas och utvecklas. Vid planering, 
exploatering och förvaltning ska stor hänsyn 
tas till naturområden med höga sociala, 
kulturella och ekologiska värden. Exploatering 
eller andra landskapspåverkande projekt inom 

Figur 5 Utvecklad markanvändning grönområde och 
park (Lägret)
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eller i anslutning till utpekade 
sammanhängande grönområden bör ske 
hänsynsfullt. 

Naturområdenas förmåga att leverera 
ekosystemtjänster ska värnas och förstärkas. 
Genom att sträva efter att bevara områden 
med tillräcklig storlek och kvalitet säkerställs 
ekosystemtjänster så som exempelvis 
dagvattenhantering, luftrening, beskuggning, 
temperaturutjämning, pollinering, friluftsliv 
och biologisk mångfald. 

Kompensationsprincipen ska tillämpas i 
planprocessen vilket innebär att negativa 
konsekvenser vid en exploatering i första hand 
ska undvikas och minimeras. Värdefulla 
funktioner och höga värden som ändå går 
förlorade vid en exploatering ska, så långt det 
är möjligt, återskapas i närområdet eller på 
annan plats i kommunen.  

Vid planering och lovgivning ska stor hänsyn 
tas till platsens landskapsbild, naturvärden 
samt till friluftslivets intressen. Planering i 
naturområden ska inriktas på att höja kvali-
teten, där områdets naturgivna förutsättnin-
gar och karaktärsdrag tillvaratas och förstärks. 
Variationen i landskapet ska värnas och 
brynmiljöerna i gränsen mellan skog och 
öppen mark ska gynnas. Ädellövskogar, 
fuktlövskogar och äldre tallskogar samt deras 

ekologiska landskapssamband är särskilt 
viktiga att beakta vid planering. Våtmarker bör 
bevaras, utvecklas och nyskapas för att främja 
biologisk mångfald, tillgängliggöra 
rekreationsvärden, förbättra vattenkvaliteten 
och bidra till klimatanpassning. 

Grönområden och obebyggda fastigheter som 
ägs gemensamt av fastighetsägare på öar bör 
bevaras för att säkerställa bevarande av 
värdefulla stråk i den gröna infrastruktur samt 
möjligheterna till rekreation och friluftsliv. 
Särskilt viktigt är det nord-sydliga sambandet 
på Tynningös västra del som sträcker sig över 
till Rindö samt sambandet mellan mindre 
grönområden i väster. 

Mindre öar som är delvis eller helt obebyggda 
utgör viktiga naturområden som bör bevaras. 
De utgör en naturlig tillflyktsort för många 
arter och erbjuder möjligheter till ett rörligt 
friluftsliv i skärgården. 

Grön infrastruktur 
Kommunen ska aktivt arbeta med de åtgärder 
som regionen föreslår i Stockholms läns 
handlingsplan för grön infrastruktur. 
Kommunen ska verka för att säkerställa en väl 
fungerande grön infrastruktur. Kvaliteter som 
bör eftersträvas är att bibehålla och nyskapa 
breda gröna stråk och öar som tillsammans 
bidrar till att bilda ett sammanhängande 
nätverk av grönska. 

Den fysiska planeringen ska utgå från ett 
ekologiskt landskapsperspektiv och bidra till 
den biologiska mångfalden i omgivande 
landskap, motverka barriäreffekter samt 
stärka svaga samband. Vid exploatering ska 
åtgärder som återskapar eller skyddar viktiga 
naturområden vidtas så att 
spridningskorridorer säkras. Särskilt viktig är 
det att bevara breda gröna stråk som 
sammanbinder grönområden för att barriärer 
inte ska uppstå. 

Stora opåverkade områden ska värnas från 
tillkommande bebyggelse eller anläggningar 
som verkar fragmenterande. Mindre 
kompletteringar i anslutning till befintlig 
bebyggelse kan ske under förutsättning att 
den opåverkade karaktären inte skadas. 

Den gröna infrastrukturen ska stärkas genom 
att sammanbinda viktiga rekreationsområden, 
värdetrakter och värdekärnor som redovisas 
på översiktsplanens mark- och vatten-
användningskarta. 

Inom samverkan för Rösjö-, Angarn- och 
Bogesundskilarna ska kommunen bidra till att 
stärka svaga samband, även de som finns 
utanför kommunens gränser. I framtida fysisk 
planering inom och i anslutning till 
Bogesundskilen ska kommunen beakta 
eventuella negativa konsekvenser.  
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Friluftsliv och rekreation 
Kommunens ska genom fysisk planering verka 
för att säkerställa, skydda och utveckla värden 
för friluftslivet. Bebyggelse, barriärbildande 
infrastruktur och åtgärder som påtagligt kan 
skada värden eller begränsa rörligheten för 
friluftslivet ska undvikas. 

Vaxholms stad ska verka för att förbättra 
tillgängligheten till natur- och rekreations-
områden för alla samhällsgrupper och åldrar. 
Kommunen ska verka för att större 
grönområden med stort värde för friluftsliv 
och rekreation blir mer tillgängliga för 
medborgare och besökare som reser med 
andra trafikslag än bil. Vid planering i 
anslutning till grönområden ska 
tillgängligheten till fots eller med hållbara 
transportmedel prioriteras.  

Mark- och vattenområden som är av betydelse 
för allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen 
bör långsiktigt säkerställas och god 
tillgänglighet till stränder ska eftersträvas där 
så är möjligt. Allmänhetens tillgänglighet till 
stränder ska dock undvikas i de fall de kan ha 
en negativ påverkan på kulturmiljövärden eller 
växt- och djurliv.  

Kommunen ska därför ha en restriktiv hållning 
till ny-, om- och tillbyggnader som påverkar 
landskapet eller verkar privatiserande i 

friluftsområden och områden utanför 
detaljplan där allmänheten har ett särskilt 
intresse. Ny bebyggelse på mindre öar med 
stor andel privata fastigheter som ökar 
privatiseringen och skapar barriärer i den 
gröna infrastrukturen bör undvikas.  

Kommunen ska verka för att 
Bogesundslandets naturreservatet fortsätter 
att vara i offentlig ägo och att kontinuerlig 
dialog förs med ansvarig förvaltare. 

Landsbygd 
Landsbygd är markområden som är möjliga för 
flera användningar men där det inte alltid är 
nödvändigt eller möjligt att ange vilka mark-
områden som bör användas för vad. 

Markanvändningen landsbygd finns inom de 
flesta delar av Bogesund och undantagsvis på 
Rindö och Skarpö, samt på kommunens 
skärgårdsöar. 

Inom landsbygd är det i mycket stor utsträc-
kning enskilt huvudmannaskap för vägar och 
kommunalt vatten och avlopp är oftast inte 
utbyggt.  

Skärgårdsöar med markanvändning landsbygd 
har ingen fast landförbindelse, det vill säga 
ingen möjlighet att ta sig dit med enbart cykel 
eller bil. Bebyggelsen är till övervägande del 
fritidshusbebyggelse. 

I vissa delar finns det kulturmiljövärden som 
identifierats genom riksintresset eller 
byggnadsminnen, men mycket liten andel av 
bebyggelsen i kommunens 
landsbygdsområden är inventerad med 
avseende på kulturmiljö.  

De delar av kommunen där det saknas 
detaljplan kan det vara lämpligt med 
områdesbestämmelser för att skydda och 
säkra kulturmiljövärden.  

Bostäder, mindre gårdar och fritidshusbebyg-
gelse ryms inom användningen. Även besöks-
anläggningar som till exempel kursgårdar på 
norra Bogesund och Skarpö och andra verk-
samheter med övernattning, rekreation och 
utbildning ryms inom landsbygd. Landsbygd 
omfattar även mindre naturområden. Verk-
samheter av verkstadskaraktär inkl. varv ryms 
inom användningen. 

För att främja en levande landsbygd och 
skärgård bör tillkommande bebyggelse i 
anslutning till gårdar och samlad bebyggelse 
medges, förutsatt att negativ påverkan på 
struktur och landskapsbild inte uppstår.  

På Bogesundslandet ska den utspridda 
bebyggelsen behålla sin karaktär. Ställnings-
tagande för tillkommande bebyggelse 
hanteras genom förhandsbesked och bygglov.  
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Stegesundsöarna ska planeras med syfte att i 
första hand värna områdets kulturmiljövärden 
med hjälp av planbestämmelser som reglerar 
byggrätt och fastighetsindelning. I väntan på 
detaljplanering i samband med utbyggnad av 
vatten och avlopp kan områdesbestämmelser 
vara ett lämpligt verktyg för att säkerställa att 
de kulturmiljövärden som finns på öarna inte 
förvanskas.  

Ramsö och Skogsön är inte aktuella för utvec-
kling av nya bostadsområden. Kommunen är 
restriktiv när det gäller avstyckning på grund 
av att Ramsö och Skogsö har begränsade 
möjligheter till kommunikation och service. 
Befintlig karaktär och bebyggelsestruktur på 
Ramsö och Skogsön ska bevaras.  

Övriga skärgårdsöar ska behålla sin nuvarande 
karaktär och kommunen ska vara fortsatt 
restriktiv till avstyckningar. 

Vatten  
Vatten avser såväl öppet hav som kustvatten, 
sjöar och vattendrag.  

Kommunen ska bidra till ett rikt växt- och 
djurliv i havet samt verka för att bevara 
marina områden. Det kräver aktuell kunskap 
och ett kontinuerligt arbete med inventering 
och analys.  

Vaxholm har som skärgårdskommun ett 
ansvar att vidta försiktighetsåtgärder vid 
exploatering för att minimera påverkan på 
kust och hav. För att begränsa påverkan i 
strand- och vattenmiljöer vid planering av 
strandnära bebyggelse ska nya bryggor och 
småbåtshamnar i första hand lokaliseras till 
områden med befintliga bryggor eller till redan 
ianspråktagna och påverkade vattenområden 
som inte medför behov av återkommande 
muddring. Utökning av antal båtklubbar eller 
båtbryggor bör dock undvikas i områden där 
de har en stor negativ påverkan på områdets 
attraktivitet för rörligt friluftsliv.  

Vid exploatering ska särskild hänsyn tas till 
grunda havsområden och havsvikar 
identifierade med höga naturvärden. I dessa 
områden ska muddring och båttrafik 
begränsas samt inrättande av 
fiskfredningsområden övervägas. I områden i 
anslutning till grunda havsområden och 
havsvikar som redan är bebyggda bör 
ytterligare förtätning som medför negativ 
påverkan undvikas för att gynna reproduktion 
av fisk. 

Kommunen ska arbeta för att genomföra de 
åtgärder som riktas till kommunerna i 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för 
arbetet med genomförandet av 
Vattendirektivet. Åtgärder ska planeras och 

prioriteras där de beräknas ha störst effekt. 
Kommunen ska i sin planering och 
markanvändning ta särskild hänsyn till och 
stärka påverkade vattenförekomster för att 
miljökvalitetsnormerna för ekologisk och 
kemisk status uppnås. Markanvändning och 
verksamheter som riskerar att innebära 
negativ påverkan på miljökvalitetsnormer ska 
omplaceras eller anpassas så att status inte 
riskerar att försämras.  
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Övergripande ställningstaganden för 
bebyggelse  
Nedan redogörs för sådana ställningstaganden 
som är viktiga för all bebyggelse i kommunen 
oavsett markanvändning.  

Klimatrelaterade risker för skador på 
bebyggelsen 
I översiktsplanen ska kommunen identifiera 
områden där det finns risk för försämrad 
säkerhet, var det kan krävas mer detaljerade 
utredningar samt vilken hänsyn kommunen tar 
till dessa risker vid lokalisering av ny 
bebyggelse.  Hänsyn till klimatrelaterade risker 
ställer även krav på åtgärder som behöver 
vidtas för att skydda befintlig bebyggd miljö.  

Områden som bedöms vara utsatt för flera 
klimatrelaterade risker, exempelvis stigande 
hav och skyfall, ska prioriteras vid planering 
och insatser. 

Vid val av lämplig åtgärd för att hantera risker 
ska multifunktionella ytor som fyller flera 
funktioner och erbjuder sociala och ekologiska 
värden prioriteras. Det är även viktigt att 
beakta möjliga konflikter som kan uppstå 
mellan åtgärder för hantering av olika risker.  

Översvämning 
Vid planering inom områden med befintlig 
bebyggelse där det finns risk för översvämning 

bör syftet vara att minska sårbarheten i hela 
området, och inte bara endast det aktuella 
planområdet. Inom utpekade områden med 
befintlig bebyggelse som ligger lägre än 
rekommenderad nivå, +2,7 m räknat i 
höjdsystem RH2000, ska åtgärder som minskar 
andelen hårdgjorda ytor prioriteras. Det kan 
även vara olämpligt att nya byggnader 
placeras på en väsentligt högre nivå och 
avsteg kan vara nödvändiga. I dessa fall är det 
av stor vikt att det säkerställs att ny 
bebyggelse, som ska vara utformad för att 
klara översvämning, inte försvårar eller 
omöjliggör kommande skyddsåtgärder för den 
befintliga bebyggelsen. 

Ny bebyggelse ska även planeras så att den 
inte tar skada eller orsakar skada vid en 
översvämning från minst ett 100-årsregn. 
Risken för översvämning och framkomligheten 
till och från planområdet ska bedömas i 
detaljplan. Det ska säkerställas att eventuella 
skyddsåtgärder vidtas. Samhällsviktig 
verksamhet ska planeras så att funktionen kan 
upprätthållas vid en översvämning. En analys 
av vilka konsekvenser och störningar, 
eventuella kvarvarande effekter samt hur 
resurs- och tidskrävande återställandet skulle 
vara vid översvämning ska genomföras. 
Insatser ska prioriteras i områden som tidigare 
drabbats av översvämningar samt på de 

platser där översvämningen leder till att öar 
eller delar av öar isoleras.  

Ras och skred 
Ny bebyggelse ska lokaliseras så att den inte 
riskerar utsättas för ras, skred och erosion. Det 
finns översiktliga stabilitetskarteringar där 
områden risk för bristande stabilitet har 
identifierats. I dessa områden behöver 
stabiliteten utredas mer vid detaljplanering 
eller lovgivning och försiktighet iakttas. 

Vid planering av strandnära bebyggelse i 
erosionskänsliga områden bör en buffertzon 
bevaras mellan bebyggelsen och havet för att 
ge utrymme för eventuella skyddsanordningar. 
Detta kan exempelvis säkerställas genom att 
bebyggelse undviks inom strandskyddat 
område och att detta område planläggs som 
allmän plats där kommunen har rådighet att 
vidta åtgärder. 

Kommunen ska planera för åtgärder i 
bebyggda områden där risker vad gäller 
stabiliteten har identifierats och kommunen 
har rådighet över marken. I samband med 
byggnation i känsliga områden behöver 
markarbeten och åverkan på vegetationen 
minimeras. 
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Erosion  
Erosion kan skapas eller förvärras av flera olika 
krafter. Den kraft som är klimatrelaterad är 
vattnet och vågornas erodering. Den här 
kraften kan påverkas till viss del genom vilka 
hastigheter som tillåts för sjötrafiken. Utöver 
det kan erosion även påverkas av mängden 
och kvaliteten på vegetationen i strandzonen. 
Träd kan till exempel vara viktigt för att 
stabilisera marken.  

Vid planering av strandnära bebyggelse i 
erosionskänsliga områden bör en buffertzon 
bevaras mellan bebyggelsen och havet för att 
ge utrymme för eventuella skyddsanordningar. 
Detta kan exempelvis säkerställas genom att 
bebyggelse undviks inom strandskyddat 
område och att detta område planläggs som 
allmän plats där kommunen har rådighet att 
vidta åtgärder. 

Vid all prövning av bebyggelse i 
erosionskänsliga områden bör försiktighet 
iakttas. I samband med byggnation behöver 
markarbeten och åverkan på vegetationen 
minimeras. 

Övriga klimatrelaterade risker 
Höga temperaturer 
Tillgång till skugga och närhet till parker är 
faktorer som kan påverka lufttemperaturen. 
För att motverka effekten av värmeöar är det 

viktigt att arbeta med direkta effekter i 
närområden. Vid planering av täta miljöer ska 
närhet till grönområden och tillgång till 
skuggande vegetation särskilt beaktas.  

Brister i vattenförsörjning 
För att motverka risken för brister i 
vattenförsörjningen ska kommunen skapa 
lösningar som kan hantera skyfall och 
samtidigt hålla kvar vattnet i landskapet vilket 
i sin tur bidrar till ökad grundvattenbildning. 
Ledningsnätet underhålls och dimensioneras 
för att säkerställa vattenförsörjningen.  

Biologiska och ekologiska effekter 
Det är därför För att skydda biologisk 
mångfald och stärka samhällets 
motståndskraft ska fungerande ekosystem 
värnas och förvaltas. Arters möjlighet att 
anpassa och förflytta sig ska beaktas vid fysisk 
planering för att minska negativa effekter av 
klimatförändringarna.  

Påverkan på livsmedelsförsörjning 
För att minska sårbarheten vid extrema 
vädersituationer och behovet av längre 
transporter bör kommunen gynna regionens 
livsmedelsproducenter genom inköp av lokala 
livsmedel. Exploatering i områden med goda 
förutsättningar för livsmedelsproduktion bör 
undvikas. 

Övriga naturkatastrofer 
Risken för stormar, skogsbränder och andra 
naturkatastrofer kommer att öka i framtiden. 
Flera av riskerna för samhället och människor i 
samband med detta förorsakas direkt eller 
indirekt av fallna träd. Träd som faller över 
hus, vägar eller på annat sätt skadar 
infrastruktur kan orsaka stora störningar som 
exempelvis elavbrott. För att minska 
sårbarheten och risken för skador bör 
kommunens skogsinnehav förvaltas aktivt. 
Riktlinjer för skogsförvaltning har antagits av 
kommunstyrelsen (§133 2020-10-29). 
Kommunen har även en viktig roll att 
informera allmänheten och tillhandahålla 
information om vad som gäller vid olika 
scenarier 
Hälsa och samhällsskydd 
Strålning 
Till följd av att hälsoeffekter från magnetfält 
från kraftledningar på lång sikt inte helt kan 
uteslutas har svenska myndigheter valt att 
rekommendera en viss försiktighet både för 
allmänheten och i arbetslivet.  

Strålsäkerhetsmyndigheten ger tillsammans 
med Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, 
Elsäkerhetsverket och Boverket ut 
rekommendationer vid samhällsplanering och 
byggande:  
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- Sträva efter att utforma eller placera nya 
kraftledningar och elektriska anläggningar 
så att exponering för magnetfält begränsas.  

- Undvik att placera nya bostäder, skolor och 
förskolor nära elanläggningar som ger 
förhöjda magnetfält.  

- Sträva efter att begränsa fält som starkt 
avviker från vad som kan anses normalt i 
hem, skolor, förskolor respektive aktuella 
arbetsmiljöer.  

Utöver detta har kommunen inga egna 
riktlinjer vad gäller elektromagnetisk strålning. 

Samordning av mobilmaster i kommunen ska 
ske i möjligaste mån. Master och tillhörande 
konstruktioner ska utformas för att passa in i 
den miljö där de placeras. 

Hänsyn till riskerna med ultraviolett strålning 
ska tas vid planeringen av barns utemiljöer. 

Markradon ska hanteras i bygglovgivning 
genom krav på markradonundersökning och 
skyddsåtgärder vid byggnation. 

Förorening 
Vid exploatering av befintliga och nya 
markområden eller vid förtätning i potentiellt 
förorenade områden ska markundersökningar 
ske. Förorenad mark ska saneras enligt de 
åtgärder och behov som markundersökningen 
anger. 

Områden som är förorenade går inte i alltid att 
sanera till de nivåer som krävs för känslig 
markanvändning, som exempelvis bostäder 
eller förskola. Vid lokalisering av sådan 
bebyggelse kan det finnas mycket att vinna på 
att beakta markens historiska användning.  

Buller 
Vägbuller bör utredas i samband med varje 
detaljplan. Detta är särskilt relevant i områden 
som ligger i närheten av Väg 274 som sträcker 
sig genom kommunen. 

Vid detaljplanering ska även buller från båtar 
och vägfärjor utredas i områden som ligger i 
närheten av farleder.  

Buller ska i första hand åtgärdas där det 
uppstår. 

Räddningstjänst 
Räddningstjänstens uppgift är att förebygga 
olyckor och begränsa skadorna när de 
inträffar.  

Räddningstjänstens åtkomst till bebyggelsen 
är viktig. 

Framkomlighet, tillgänglighet och tillgång till 
brandvatten vid händelse av en 
räddningsinsats måste beaktas i varje ny 
detaljplan. 

Tillgången till höjdfordon inom en viss tid är 
ett viktigt ingångsvärde i projekteringen av 
brandskydd i byggnader. Möjligheten att 
utnyttja räddningstjänstens stegar/höjdfordon 
som alternativ utrymningsväg i byggnader ska 
samrådas med Storstockholms brandförsvar i 
varje enskilt fall en sådan lösning övervägs. Vid 
byggnader över fyra våningar (11 meter) 
måste detta beaktas. 

Begreppet insatstid avser tiden från 
alarmering av räddningsstyrkan till dess att 
räddningsarbetet påbörjas. 

Vid lokalisering av brandstation är insatstiden 
till ansvarsområdet viktig att beakta. 

Utformning och placering utifrån 
samhällsskydd och beredskap 
Behov av utbyggnad av elnätet föreligger, 
vilket kan medföra krav på ledningsreservat 
och lägen för transformatorstationer. 

Avfallshantering 
Hanteringen av avfall ska följa avfallstrappan 
där första steget är att minska avfallets mängd 
och farlighet. Är det inte möjligt ska materialet 
återvinnas, energin utvinnas och som sista 
alternativ ska avfallet deponeras.  

För att förebygga uppkomsten av avfall 
behöver kretsloppet förbättras och 
cirkulariteten öka. Det krävs en förbättrad 
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insamling, ökad bearbetning och en högre 
avsättning av det insamlade materialet.  

Kommunen ska verka för en ökad regional 
samverkan i hanteringen av avfall och 
stimulera invånarna att öka insamlingen av 
matavfall. 

Ett annat sätt att bidra till effektiv 
återanvändning är att planera för ytor nära 
exploateringsområden som kan användas för 
mellanlagring av massor där material kan 
krossas, sorteras och mellanlagras, för att 
därefter återanvändas. För att uppnå balans 
mellan uttag och användning av massor krävs 
det en ökad samverkan i exploateringsprojekt 
inom kommunen, regionalt och med bland 
andra Trafikverket. 

Djurhållning 
Hästhållning påverkar omgivningen främst i 
form av allergener och luft. Det saknas tydliga 
avståndsangivelser och därmed lagstöd för hur 
nära djurhållning ny bebyggelse får uppföras. I 
avsaknad av detta hänvisas ofta till allmänna 
råd och rekommendationer som skiljer sig 
mellan myndigheter. Generellt förespråkas ett 
avstånd på 50–200 m (Folkhälsomyndigheten) 
från platser där hästar vistas. Vid planering, 
nyproduktion av bostäder eller nyetablering av 
hästverksamheter samt vid klagomålsärenden 
är det viktigt att ta hänsyn till lokala 

förutsättningar, samt var stall, hagar och 
ridvägar finns, och till typen av område. Finns 
det ett avskiljande skogsområde eller kulle 
mellan verksamheten och bebyggelsen kan ett 
kortare skyddsavstånd vara tillräckligt. Viss 
bebyggelse kan ofta ligga närmare stall, 
exempelvis på landsbygden medan känsligare 
miljöer, som förskolor och skolor, kräver 
särskild hänsyn. 

Jordbruk och hästverksamheter är företag som 
ofta har behov av att kunna expandera och 
med det även eventuella skyddsavstånd. 
Planeringen bär därför sammanväga fler 
faktorer och ta hänsyn till 
utvecklingsmöjligheter. 

Djurhållning i allmänhet bidrar till att bibehålla 
det öppna kulturlandskapet och har stor 
betydelse för biologisk mångfald och andra 
ekosystemtjänster.    

Utformning och placering 

God helhetsverkan 
Planändringar och byggnation ska skapa 
förutsättningar för en väl gestaltad miljö som 
tar hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen samt 
intresset av en god helhetsverkan. 

Tillgänglighet utifrån rörelse- och 
orienteringsförmåga 
Planändringar och byggnation ska ta hänsyn 
till och skapa bra möjligheter för personer 
med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga att använda området.  

Kommunen har även ett visst ansvar för att 
åtgärda enkelt avhjälpta hinder 

Parkeringsnormen 
Parkeringsnormen i Vaxholm är ett regelverk 
som ämnar till att vara vägledande vid 
detaljplaneläggning och bygglov. Normen 
gäller för cykel och bil på öar med fast 
förbindelse med bro eller vägfärja vid ny- eller 
ombyggnation. Parkeringsnormen för bil är 
uppdelad i zoner baserat på tillgängligheten 
till kollektivtrafik och gäller för verksamma, 
boende och besökare.  

Solenergi 
Möjligheterna att utvinna solenergi i urbana 
miljöer styrs i stor utsträckning av byggnaders 
placering och takvinklar. En del av detta styrs 
redan när gatunät dras och liknande men även 
inom ett befintligt kvarter är det möjligt att 
arbeta med utformningen av bebyggelsen för 
att skapa goda förhållanden för att utvinna 
solenergi, men det behöver ofta finnas med i 
ekvationen tidigt i arbetet.  
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Behovet av framtida förändringar och 
kompletteringar 
Vid lovprövning utanför detaljplan och 
områdesbestämmelser ska hänsyn tas till om 
åtgärden är placerad och utformad på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till behovet av 
framtida förändringar och kompletteringar.  

Detta kan innebära att man genom 
markreservat exempelvis tar höjd för att krav 
kan förändras i framtiden och att det ska 
finnas utrymme att tillgodose dessa. Det kan 
även handla om att ta hänsyn till framtida 
klimatförändringar. Ett annat exempel kan 
vara att man tar hänsyn till en expansion av en 
verksamhet eller breddning av en väg. 

Tanken är att underlätta en framtida planering 
som på sikt kan medföra ekonomiska eller 
andra väsentliga fördelar. 

Behovet av hushållning med energi och 
vatten och av goda klimat- och 
energiförhållanden 
Vid lovgivning utanför detaljplan och 
områdesbestämmelser ska det prövas om 
åtgärden är placerad och utformad på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till behovet av 
hushållning med energi och vatten och av 
goda klimat- och hygienförhållanden. 

Möjligheterna till energi- och 
vattenförsörjning, dagvattenhantering ska 
beaktas. Bebyggelse bör placeras, grupperas 
och utformas på ett lämpligt sätt så att 
behovet av energi blir så litet som möjligt. 
Placeringen och utformningen ska även ta 
hänsyn till behovet av hushållning med vatten 
och dagvattenhantering. Hårdgjorda ytor kan 
exempelvis ofta motverka möjligheten att 
behålla en god vattenbalans inom ett 
bebyggelseområde. 

Hänsyn ska även tas till hur bebyggelsens 
utformning beaktar lokala klimatförhållanden 
vad gäller temperatur, sol, vind och 
nederbörd. 

Hygieniska förhållanden som exempelvis ljud-, 
ljus- och luftförhållandena är viktiga att beakta 
för att minska obehag för människor. 
Exempelvis kan det vara mindre lämpligt att 
placera skolor, förskolor eller äldreboenden i 
alltför nära anslutning till starkt trafikerade 
vägar. 

Kulturmiljövård och gestaltning 
Värdefulla kulturmiljöer på kommunens mark 
ska vårdas och tillgängliggöras för en bredare 
allmänhet.   

Byggnader och områden med kulturhistoriskt 
värde ska beaktas som kommunens viktiga 
tillgångar. De ska värnas och utvecklas för att 

bli attraktiva och tillgängliga för boende och 
besökare. Speciell hänsyn ska tas till de 
bebyggelsetyper som är särskilt karakteristiska 
för Vaxholm, bland annat befästningar, 
militära anläggningar, sommarvillabebyggelse 
och skärgårdsstadsbebyggelse. Utveckling och 
planering inom områden av riksintresse för 
kulturmiljövård ska ske på ett varsamt sätt, 
med hänsyn till de värden som beskrivs i 
riksintresset.  

Gestaltning i kulturhistoriska miljöer ska 
främst styras genom bestämmelser i 
detaljplaner eller områdesbestämmelser. 
Ändringar av till exempel grundmurar, fasader, 
tak, fönster och räcken ska utformas varsamt 
så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och 
dess kulturhistoriska värden tillvaratas. 
Tillbyggnader kan underordnas 
huvudbyggnader. 

Vid förtätning inom äldre bebyggelseområden 
ska tillägg och ändringar av befintlig 
bebyggelse, vägnät, trädgårdar med mera 
göras så att hänsyn tas till befintliga 
kulturmiljövärden. Ansvaret vilar på 
kommunen, fastighetsägare, och andra som 
vidtar åtgärder inom områden med 
kulturmiljövärden. 

Kunskap om kulturmiljöer ska sammanställas 
genom utredningar i olika prioriterade 
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bebyggelseområden. Vaxholms stad ska 
fortsätta verka för och underlätta bevarandet, 
tillgängliggörandet och utvecklingen av 
byggnadsminnen och kulturmiljöer i 
kommunen. Vaxholms identitet som 
Stockholms lås och skärgårdsstad ska stärkas 
genom utbildning och kunskapsöverföring. 
Detta kan ske genom utställningar på 
biblioteket, vid besökscentrum eller i 
samarbete med privata aktörer, till exempel 
fästningsmuseet. 

Skyddet av särskilda värden 
Vid planläggning och byggnation ska man ta 
hänsyn till kulturvärdena på platsen och skaffa 
sig kännedom om vilka kulturvärdena är, hur 
de påverkas av den föreslagna åtgärden, vad 
man kan göra för att undanröja eller minska 
eventuella konflikter med motstående 
allmänna intressen och mellan allmänna och 
enskilda intressen. 

Om en byggnad är särskilt värdefull, eller utgör 
en väsentlig del av en särskilt värdefull 
bebyggelsemiljö, får den inte förvanskas. Det 
gäller såväl vid ombyggnad som vid tillbyggnad 
och övriga ändringar. 

Bostadsförsörjning  
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning 
ska vara vägledande för översiktsplanen. 
Utveckling av nya bostäder ska ge större 

valmöjligheter och boendealternativ för den 
som söker bostad i Vaxholm.   
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Riksintressen och 
andra värden enligt 
Miljöbalken 
Riksintressen 
Riksintressen är geografiska 
områden som anses innehålla 
värden och kvaliteter som är 
viktiga på nationell nivå. 
Riksintressen kan antingen 
bestämmas av riksdagen enligt 4 
kap. miljöbalken eller av en av de 
12 myndigheter som ansvarar för 
riksintressen inom olika sektorer 
enligt 3 kap. miljöbalken.  

Ett område kan pekas ut som 
riksintresse med syfte att bevara 
ett värde eller för att säkerställa 
en framtida möjlighet till 
exploatering.  

Kommunens översiktsplanering 
ska redovisa och behandla lokala 
riksintressen för att tydliggöra 
förhållandet till andra typer av 
allmänna intressen, men även 
belysa konflikter mellan olika riksintressen 
inom kommunens gränser.  

  
Figur 6 Karta över kommunens geografiskt avgränsade riksintressen samt Natura 2000-område

73



62 

Riksintresseanspråk  
Förklara riksintresseanspårk 

Riksintressen för kulturmiljövården (3 kap 6 § 
MB) Norra Boo-Vaxholm-Oxdjupet-
Lindalssundet  
Delar av Vaxholms kulturmiljö har utpekats 
som riksintressen av både riksdagen och 
Riksantikvarieämbetet.  

Hela farleden utmed inloppet till Stockholm är 
av riksintresse med motiveringen att området 
dels speglar skärgårdens betydelse för 
huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning 
och rekreationsliv för innerskärgårdens 
befolkning alltsedan medeltiden, dels speglar 
Stockholms utbyggnad mot öster. Inom 
området kan levnadsförhållanden för olika 
sociala skikt utläsas, liksom utvecklingen inom 
transportteknik och arkitektur.  

Motivering till riksintresset (2018)3 
Farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm via 
Vaxholm, som visar skärgårdens betydelse för 

 
3 Riksantikvarieämbetet & Länsstyrelsen i 
Stockholms län (2018) Revidering av två områden 
av riksintresse för kulturmiljövården: Norra Sicklaön 
och Norra Saltsjö-Boo-Älvvik-Vaxholm-Oxdjupet-
Lindalssundet-Norra Värmdölandet [AB 51, 58] 
Nacka, Lidingö, Vaxholm och Värmdö kommun 
samt Ytterskärgårdens jakt och fiskeplatser [AB 
 

huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning 
och rekreationsliv, som speglar 
levnadsbetingelserna för innerskärgårdens 
befolkning och dess behov av färdstråk till 
staden alltsedan medeltiden, och som berättar 
om Stockholms utbyggnad och 
försvarsansträngningar med tillhörande 
samhällsbildningar. Här kan 
levnadsförhållandena för olika sociala skikt 
utläsas, liksom utvecklingen inom industri, 
transportteknik, försvar och arkitektur. 
Farledsmiljö, kommunikationsmiljö, kust- och 
skärgårdsmiljö, Fästnings- och 
skansmiljöbefästningssystem, militär miljö, 
småstadsmiljö, industrimiljö, 
sommarnöjesmiljö 

Uttryck för riksintresset i Vaxholm1 

Farledsmiljö, kommunikationsmiljö, kust- och 
skärgårdsmiljö  
Naturhamnar/ankringshamnar från 
segelfartygsepoken med vrak och andra 
fornlämningar samt spår efter förtöjningar och 
landuppehåll. Sjömärken, fyrar och andra 
fysiska lämningar för farledens behov att 
vägleda sjöfarten fram till sekelskiftet 1900. 
Sjökrogsbyggnader, Fjäderholmarnas 
kroggrund och andra lämningar efter 

 
612] Norrtälje och Värmdö kommun Stockholms län 

sjögästgiverirörelsen fram till sekelskiftet 
1900. Hamnar och varv. Ångbåtsbryggor med 
tillhörande kringbyggnader som t ex 
väntkurar. Tullhus. Sprickdalsbetonad 
skärgårdsterräng som speglar 
skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser 
och förutsättningarna för odling och 
bebyggelse. Vårdkase- och telegrafberg med 
lämningar. 

Fästnings- och skansmiljöer – 
befästningssystem  
Lämningar efter avspärrningar, skansar och 
befästningssystem från 1500-talet fram till 
1900-talets mitt som speglar 
befästningskonstens utveckling. Mur- och 
vallanläggningar. Vaxholms kastell och Rindö 
redutt samt batteriplatser. Oskar-Fredriksborg 
och Byviksfortet vid Oxdjupet. 
Befästningslinjen Vaxholmslinjen med 
batteriplatser och fort.  

Militära miljöer 
Kasern- och stabsbyggnader, officersbostäder, 
förråd, militärläger med tillhörande byggnader 
fram till 1900-talets mitt. Vaxholms 
kustartilleriregementsområde på Rindö med 
olika typer av regementsbyggnader, t ex 
kaserner och chefsbostäder.  

74



   

63 

Stadsmiljö  
Stadsbildningen Vaxholm på Vaxön, framväxt 
som ett servicesamhälle till 1500-talets 
fästningsbygge med uttryck för den 
förindustriella skärgårdstaden med inslag av 
befästningar och militära byggnader. Orten 
som tullstation och knutpunkt för handel, 
kommunikation och krogrörelse för den 
centrala delen av skärgården. Tullhus från 
1700-talet vid fästningssundet. Stadskärnans 
rätvinkliga gatunät speglande den äldsta 
stadens utbredning med ursprung i 1600-
talets gatureglering. Återstående äldre 
träbebyggelse från tiden före det sena 1800-
talets expansion. Fiskarbefolkningens 
småskaliga stugbebyggelse i Norrhamn med 
oregelbundet gatunät, små tomter samt 
bryggor och sjöbodar. Avläsbara 
hamnlägen/hamnvikar. Torg med rådhus i 
centrala delen, stadskärnans 
sammanhängande bebyggelsesiluett med 
inslag av kuperad skärgårdsterräng. Kyrka vid 
rutnätsstadens västra utkant. Kastellets och 
Rindö redutts roll som landmärkesbyggnader. 
Den expansiva utbyggnadsfasens bebyggelse 
från 1800-talets senare hälft fram till omkring 
1920 som uttrycker bad- och 
sommarnöjesortens historia. Parkmiljöer och 
det s k Lägret, militär övningsplats på stadens 
tidigare ängs- och åkermarker som omvandlats 
till stadspark. Villabebyggelse för 

sommargäster i stadens utkanter, bl a 
Ekudden-Västerhamn. Sommarnöjesepokens 
bebyggelseuttryck, såsom badhus och 
Vaxholms hotell. Vaxholms vattentorn, 
kommunalteknisk anläggning med 
landmärkesroll för innerskärgården.  

Småbåtsvarv 
Utmed farleden belägna småbåtsvarv och 
andra mindre varv från sent 1800-tal och tidigt 
1900-tal. 

Sommarnöjesmiljö 
Odlingsmarker, gårdsbyggnader, trädgårdar, 
parker, alléer och brygglägen. Sommarvillor 
från 1800-talets mitt fram till 1900-talets 
början utmed ångbåtslederna samt mindre 
fritidshus/sportstugor från 1900-talets första 
hälft. Naturtomter och luftiga 
bebyggelsegrupper. Brygglägen med 
tillhörande mindre byggnader i form av 
badhus och väntkurer. Inslag av 
parkvegetation. Byggnader för förnöjelse, t ex 
lusthus och paviljonger. Avläsbar 
arkitekturstilutveckling från de rikt dekorerade 
schweizer- och cottagestilarna från 1800-talets 
senare hälft med verandor och pittoreska 
utbyggnader, till det tidiga 1900-talets mer 
strama villor som utvecklats till en 
nationalromantisk stilinriktning med robusta 
detaljer och allmogeinspirerade detaljer och 
färgsättningar. Mindre sportstugor med drag 

av nationalromantiken eller 1900-talets 
modernism, speglande rekreationslivets 
utveckling. Visborgs minnessemesterhem vid 
Kungshamn med grupper av små, enkla 
uthyrningsstugor påminnande om samtida 
sportstugor. 

Strategi för att förvalta riksintresset 
Bebyggelseutveckling inom områden som 
berörs av riksintresse ska prövas med hänsyn 
till de definierade kulturhistoriska värdena. I 
kommande detaljplaner ska dessa områden 
föregås av analyser och inventeringar med 
förslag till åtgärder och bestämmelser som kan 
bidra till att bibehålla och värna dess värden. 

Det finns beslut om att ta fram ett 
kulturmiljöprogram för Vaxholms stadskärna.   

Riktlinjer för planering 
 Stärka Vaxholms identitet som 

Stockholms lås och skärgårdsstad.  
 För särskilt viktiga miljöer och 

byggnader ska kunskapen fördjupas 
och vissa ska skyddas genom bl.a. 
bestämmelser i detaljplaner.  

 Utveckling och planering inom 
områden av riksintresse för 
kulturmiljövård ska särskilt beaktas.  

 Områden med militärhistoriska 
byggnader och anläggningar, 
sommarnöjesbebyggelse och 
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skärgårdsstadsbebyggelse bör särskilt 
lyftas fram och utvecklas. 

Områdesbestämmelser 
Med utgångspunkt från miljöbalkens 
bestämmelser att markområden med kultur- 
och naturvärden så långt möjligt ska skyddas. 
Områdesbestämmelser kan upprättas inom 
begränsade områden som inte har detaljplan 
exempelvis om kommunen vill reglera 
grunddragen i mark- och vattenanvändningen 
för att skydda områden inom riksintressen, 
värdefulla kultur- och naturmiljöer eller 
säkerställa ett syfte i översiktsplanen. 

Områdesbestämmelser får till skillnad från 
detaljplaner inte strida mot översiktsplanen 
och det finns inte något krav på vad som 
måste regleras. Områdesbestämmelser kan 
användas för att reglera bygglovsplikten 
genom att exempelvis införa lovplikt för 
rivning i och införa skydds- och 
varsamhetsbestämmelser. 

Många bebyggda områden i Vaxholms stad 
saknar idag detaljplan. Flera av dessa ligger på 
öar där detaljplanering inte är aktuellt inom 
överskådlig tid. För att säkerställa en hållbar 
utveckling och tillgodose miljömålet god 
bebyggd miljö kan exempelvis 
områdesbestämmelser användas för att styra 
bebyggelseutvecklingen. 

Riksintresse för naturvård Ytterby gruva (3 
kap. 6§ MB)  
Internationellt välkänd fältspatförekomst 
genom sin rikedom på mineral, bl. a. gadolinit 
som är källa till grundämnen som yttrium, 
erbium, terbium och ytterbium. Dessa tillhör 
de sällsynta jordartsmetallerna och har fått 
sina namn efter Ytterby. Huvudkriterier: A 
Förutsättningar för bevarande: Områdets 
karaktär som viktigt geologiskt objekt bevaras. 
Ingrepp såsom bebyggelse, vägbygge, 
anläggningar, upplag och schaktning skadar 
områdets geovetenskapliga värde.  
 
Varphögarna är skyddade som naturminne. 
Områdets huvuddrag: Grundämnena yttrium, 
erbium, terbium och ytterbium upptäcktes i 
slutet av 1700-talet i gadolinit från Ytterby 
gruva. Ytterligare sällsynta jordartsmetaller 
utvunna i Ytterby ur mineralet gadolinit är 
gadolinium, scandium, tulium, lutetium och 
holmium (uppkallat efter Stockholm). Gruvan 
som är ombyggd för oljelagring är ej tillgänglig 
för besök. Den södra och mycket branta 
slänten är tillgänglig. På denna finns rester av 
bergartsmaterial och varphögar sedan 
brytningsperioden.  
 
Området ingår i Länsstyrelsens 
naturvårdsprogram. Den internationella 
materialföreningen ASM satte år 1990 upp en 

minnesskylt vid gruvan för att markera 
betydelsen av de grundämnen som upptäckts i 
dess mineral. Kommunens informationsskylt 
finns även på platsen. 

Strategi för att förvalta riksintresset 
Området har markanvändningen NATUR, 
naturområde med gångväg och den gamla 
gruvbostaden är markerat som Q, 
kulturreservat. Marken ägs av 
Fortifikationsverket, men upplåts till en 
förening. 

Riksintressen avseende energi och 
kommunikationer (3 kap. 8 § MB)  

Farleden till Stockholms hamn  
Farleden in till Stockholm är av riksintresse för 
sjöfarten. Farledsmiljön speglar skärgårdens 
betydelse för huvudstadens sjöfart, 
livsmedelsförsörjning och rekreationsliv. 

Längs med den södra/sydvästra sidan av 
Tynningö så löper en av Sveriges mest 
trafikerade farleder (klass 1) och innefattas av 
riksintresset för sjöfart med en buffertzon på 
cirka 200 meter. Denna zon överlappar delvis 
markområden på Tynningö. Syftet med 
buffertzonen är försäkra sig om att säkerheten 
på leden kan upprätthållas. Det innebär att 
inga verksamheter eller dylikt får införas som 
kan ha negativa konsekvenser för 
riksintressets syfte. Detta innefattar 
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verksamheter som exempelvis skulle kunna 
öka båttrafiken för mycket eller kunna ha en 
bländande effekt mot leden (även att betänka 
här är temporärt uppställda strålkastare, 
parkeringar där fordon med helljus vistas m.fl. 
som har fri siktlejd mot leden). 

I vissa fall så ligger punkter som är viktiga för 
farledens säkerhet utanför markerat område 
men dock inom influensområdet och ska 
därför beaktas. Exempel på detta är fyrar vars 
siktlinjer ska skyddas men inte heller ska de 
kunna förväxlas eller påverkas av andra 
ljuspunkter eller konstruktioner som kan 
påverka dessas nautiska funktion. 

Strategi för att förvalta riksintresset 
Kommunen kan bidra med bland annat att 
verksamheter som kan ha en bländade effekt 
mot leden undviks, fyrarnas siktlinjer skyddas 
och att buffertzonen beaktas som ska försäkra 
säkerheten på leden. 

Riksintresset för det rörliga friluftslivet (3 
kap. 6 § MB) 
Stora delar av Bogesund är utpekat som 
riksintresse för friluftsliv. Riksintresseområdets 
landområde överensstämmer i stort med 
Bogesundslandets naturreservat från vilket 
mindre delar av halvön är undantagna. I 
nordväst inkluderas ett område mot 
Rydboholm, Fågelnäs och Sandviken i 

Österåkers kommun, som leder ut till halvön 
Bogesundslandet genom ett näs. Mot havet 
avgränsas riksintresset naturligt av Stora 
Värtan, Askrikefjärden och Trälhavet. 

Huvudkriterierna för utpekandet av 
riksintresset är att området har särskilt goda 
förutsättningar för berikande upplevelser i 
natur- och/eller kulturmiljöer, 
friluftsaktiviteter samt goda förutsättningar 
för vattenanknutna friluftsaktiviteter och 
därmed berikande upplevelser. Syftet med 
riksintresset är att bevara och vårda ett 
område av stor betydelse för friluftslivet, 
naturvården och kulturmiljövården. Området 
är därmed skyddat från exploatering, och 
endast kompletterande byggnader för att 
upprätthålla och utveckla befintliga 
verksamheter får tillkomma. 

Riksintresseområdet utgörs av ett varierande 
landskap med omfattande vattenkontakt. Det 
tätortsnära läget bidrar till att området fyller 
en viktig funktion för många människors 
friluftsliv och kan nyttjas ofta och mycket. På 
Bogesundslandet finns stora 
sammanhängande skogsområden, ett rikt 
kulturlandskap samt ett flertal långa spår och 
leder. Området upplevs på många platser som 
tyst och i de mest välbevarade partierna kan 
skogen upplevas trolsk och orörd. De långa 
stränderna har en varierande karaktär. 

Förutsättningar enligt värdebeskrivningen 
Områdets värden för friluftslivet kan påtagligt 
skadas av nyetablering av bebyggelse och 
anläggningar som inte främjar friluftslivet 
inom områdets oexploaterade delar, minskad 
hävd av odlingslandskapet, bullerstörande 
verksamheter och åtgärder samt omfattande 
kalavverkning. Området har ytterligare 
potential beträffande friluftsliv. 

Strategi för att förvalta riksintresset 
Stor hänsyn ska tas i planering av ny 
bebyggelse i anslutning till riksintresset. 
Störande verksamheter och barriärbildande 
infrastruktur ska undvikas i möjligaste mån. 
Bebyggelse eller åtgärder som har en negativ 
inverkan på brukandet av kulturlandskapet bör 
undvikas. 

Riksintresseområde för totalförsvaret (3 kap. 
9 § MB)  
Delar av Vaxholm ingår i riksintresse för militär 
vädertjänst. Det handlar om att det finns 
skyddsvärd metrologisk infrastruktur i 
närområdet som ägs av SMHI men kravställs 
av Försvarsmakten. 

Sveriges samtliga väderradarsystem ingår i det 
gemensamma väderradarnätet SWERAD, som 
ger SMHI och Försvarsmakten tillgång till 
väderradarinformation som är avgörande för 
att utföra sitt samhällsansvar avseende 
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vädertjänst. Information används bland annat 
för de prognoser som SMHI framställer för 
samhället och för Försvarsmaktens 
prognosverksamhet inför militära flygningar. 

Riksintresset kan skadas av störande 
verksamheter, exempelvis 
vindkraftsetableringar för nära 
väderradaranläggningarna. Störningarna kan 
medföra att tillförlitligheten i väderprognoser 
minskar. Det finns därför en internationell 
överenskommelse att inga vindkraftverk ska 
uppföras inom 5 km radie och i Sverige 
används en bortre max-gräns på ca 50 km där 
särskilda analyser måste genomföras.  

Strategi för att förvalta riksintresset 
Vindkraftsetableringar och störande 
verksamheter inom riksintresseområdet ska 
undvikas. Försvarsmakten ska alltid remitteras 
vid planering och lovgivning som medför 
objekt som uppnår en högre höjd än 20 m 
utanför sammanhållen bebyggelse, alternativt 
45 m inom sammanhållen bebyggelse. 

Riksintressen 
För samtliga typer av områden, med undantag 
av nationalstadsparker och Natura 2000-
områden, gäller dock inte förbudet mot 
påtaglig skada eller övriga krav på förbud och 
hänsyn om åtgärden avser: 

 utveckling av befintliga tätorter, 
 utveckling av det lokala näringslivet, 
 utförande av anläggningar som behövs 

för totalförsvaret, eller 
 om det finns särskilda skäl, utvinning av 

riksintressanta fyndigheter av ämnen 
material. 

Riksintresse för det rörliga friluftslivet (4 kap. 
1-2 §§ MB) Kustområdena och skärgårdarna i 
Södermanland och Uppland från Oxelösund 
till Herräng och Singö 
”Inom följande områden skall turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön:” 

Områden som har särskilt stora värden för 
turism och rörligt friluftsliv 

Ställningstagande 
 

Riksintresset för kust- och skärgård (4 kap. 4 
§§ MB)  
Vaxholm ingår i Stockholms läns kust- och 
skärgårdsområden som är av riksintresse med 
hänsyn till områdenas samlade natur- och 
kulturvärden. Bestämmelserna avser såväl den 
yttersta skärgården som tätbebyggda 
områden ända in i centrala Stockholm. 

Avsikten med riksintresset är inte att hindra 
utveckling i området som helhet utan att de 
stora natur- och kulturvärdena ska tas tillvara. 
Bestämmelserna innebär också för områdena 
att turismens och friluftslivets intressen 
särskilt ska beaktas vid bedömning av 
exempelvis exploateringsföretag. 

Bedömningar ska göras utifrån en helhetssyn 
på områdenas värden och ska inte främst se 
till enstaka miljöer. Detta riksintresse ska inte 
utgöra hinder för tätortsutveckling. 

Ställningstagande 
Exploatering och andra ingrepp i miljön får 
komma till stånd endast om det kan ske på ett 
sätt som inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. I kust- och 
skärgårdsområdet bör Sammanhållna och idag 
orörda markområden inte tas i anspråk för 
annat än fritidsbebyggelse i form av 
komplettering till befintlig bebyggelse. Även 
vid kompletteringar ska hänsyn tas till natur- 
och kulturvärden samt det rörliga friluftslivets 
behov. 

Natura 2000-område (4 kap. 8 § MB) 
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade 
områden där EU: s medlemsstater genom två 
EU-direktiv, art- och habitatdirektivet 
respektive fågeldirektivet ska bidra till 
bevarandet av den biologiska mångfalden 
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genom att alla länder tar ett ansvar för att 
säkra sin del av det gemensamma arv som 
naturen är 

På Bogesund finns Vaxholms enda inrättade 
Natura 2000-område, Dammstakärret, vars 
0syfte är att upprätthålla en gynnsam 
bevarandestatus för de i området utpekade 
livsmiljöerna. Dammstakärret utgörs av en 
myrsjö, öppna mossar och kärr, taiga och 
skogs-bevuxen myr men inga förekomster av 
utpekade Natura 2000-arter finns regist-
rerade.  

Ytterligare två områden, Eke fjärd och 
Nibbleviken, är föreslagna av Regeringen som 
nya Natura 2000 områden. Utredning och 
analys kommer att ske av EU-kommissionen 
innan ett slutgiltigt inrättande kan ske. 

Ställningstaganden  
Vaxholms stad ska genom samverkan med 
fastighetsägaren arbeta för att naturtyperna 
inom utpekade Natura 2000-områden har 
gynnsam bevarandestatus, dvs. att de finns 
kvar i en långsiktigt hållbar omfattning genom 
vidtagande av bevarandeåtgärder. Åtgärder 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön 
i ett Natura 2000-område ska undvikas. I det 
fall det planering och lovgivning antas ha en 
påverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas och särskilt tillstånd sökas. 

Andra värden i Miljöbalken 
Hushållning med mark- och 
vattenområden 
Bestämmelserna om hushållning med mark- 
och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ 
miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862). 

Stora opåverkade områden 
I miljöbalkens 3 kap. 2 § anges det att stora 
mark- och vattenområden som inte alls eller 
endast obetydligt är påverkade av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i 
miljön så långt möjligt skall skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt påverka 
områdenas karaktär.  

Stora opåverkade områden kan dock innehålla 
någon typ av påverkan, exempelvis jord- och 
skogsbruk. Störande verksamheter och 
åtgärder som påtagligt kan påverka områdets 
karaktär ska undvikas och så långt som möjligt 
samordnas till redan påverkade områden. 

I Vaxholm finns det endast ett utpekat större 
opåverkat område som utgörs av stora delar 
av Bogesund. 

Ekologiskt särskilt känsliga områden 
I miljöbalkens 3 kap. 3 § anges det att mark- 
och vattenområden som är särskilt känsliga ur 
ekologisk synpunkt så långt som möjligt ska 
skyddas mot åtgärder som kan skada miljön. 

Det kan handla om områden med många 
ovanliga arter eller sällsynta livsmiljöer som 
har ekologiska funktioner som är särskilt 
känsliga för störningar och ingrepp.  

Ekologisk särskilt känsliga områden (ESKO) har 
ett lagskydd som alltid ska beaktas vid 
åtgärder som kan antas få en betydande 
miljöpåverkan.  

Det saknas utpekade ESKO-områden inom 
kommunen. ’ 

Jordbruksmark 
Enligt miljöbalken 3 kap. 4 § är jordbruksmark 
av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för 
att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. Med 
brukningsvärd jordbruksmark avses mark som 
med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 
förutsättningar är lämpad för 
jordbruksproduktion. (jfr prop. 1985/86:3 sid. 
158).  

Enligt rådande rättspraxis ställs låga krav på 
vad som anses vara brukningsvärd 
jordbruksmark. I och med klimat- och 
omvärldsförändringar kan även öppen mark 
som inte brukas aktivt idag men som brukats 

79

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/med-forslag-till-lag-om-hushallning-med_G9033
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/med-forslag-till-lag-om-hushallning-med_G9033


68 

tidigare komma att bli intressant i framtiden 
genom ökat behov av egen lokal 
jordbruksproduktion.  

Ställningstaganden och avvägningar  
Exploatering av jordbruksmark ska undvikas i 
största möjliga mån. Vid fysisk planering ska 
bebyggelsen lokaliseras och utformas så att 
jordbrukets intressen skadas så litet som 
möjligt. Vid prövning bör då markens kvalitet 
för biologisk produktion tillmätas betydelse 
liksom natur-, kultur- och rekreationsvärden. 
Bland annat bör beaktas hur marken har 
klassificerats, dess arronderingsförhållanden 
med mera. 

Vaxholm stad följer bland annat 
ställningstaganden i RUFS 2050 som anger att 
exploatering ska undvikas i största möjliga 
mån på naturbetesmark och åkermark i klass 
3–5 i åkermarksgraderingen från 1976 i 
Stockholms län. I RUFS 2050 anges det att 
bebyggelse bör prioriteras i regionalt 
prioriterade bebyggelselägen såsom 
stadskärnor, strategiska stadsutvecklingslägen, 
primära bebyggelselägen samt i 
landsbygdsnoderna. Vid exploatering i dessa 
lägen ska en konsekvensanalys genomföras. 

I de fall exploatering på jordbruksmark ändå 
övervägs utanför de regionalt prioriterade 
bebyggelselägen, ska det ske vara ett 

väsentligt samhällsintresse som inte kan 
tillgodoses på annan plats. I proposition 
1985/86:3 redogörs följande exempel på 
väsentliga samhällsintressen:  

• Bostadsförsörjningsbehovet  

• Lokalisering av bostäder och arbetsplatser 
nära varandra  

• Att skapa väl fungerande och lämpliga 
tekniska försörjningssystem  

• Säkerhetsställa viktiga rekreationsintressen  

Vid bedömning av väsentligt samhällsintresse 
ingår att identifiera brister och tillgångar i 
närområdet och bedöma förutsättningar för 
en hållbar utveckling. Förbättras 
förutsättningarna för kollektivtrafik, tillför 
utvecklingen kvaliteter för helheten som 
exempelvis lokalt serviceutbud eller 
mötesplatser.  

Mark för skogsbruk 
Även skogsbruk har en nationell betydelse 
enligt MB 3 kap 4 § vilket innebär att 
skogsmark som har betydelse för 
skogsnäringen så långt som möjligt ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra ett rationellt skogsbruk. 

Skogsbruket styrs av två jämställda mål, 
produktionsmålet och miljömålet. Skogen ska 

skötas uthålligt så att den ger en god 
avkastning samtidigt som biologisk mångfald 
behålls. Hänsyn ska även tas till andra 
intressen som allmänhetens behov av 
friluftsliv och rekreation.  

Skogar med höga sociala värden är en viktig 
resurs för samhället, särskilt i anslutning till 
tätorter och bebyggelse. Tillgång till värdefull 
skog ökar människors välbefinnande och hälsa 
samtidigt som det ger förutsättningar för en 
attraktiv boendemiljö, regional utveckling och 
turism. Skogen har också andra viktiga 
funktioner för exempelvis klimatreglering, 
luftkvalitet och bullerdämpning.  

*Ställningstaganden och avvägningar  
Exploatering av skogsmark med betydelse för 
skogsnäringen ska undvikas i största möjliga 
mån. Vid planering ska bebyggelse och 
verksamheter lokaliseras och utformas så att 
inverkan på skogsbrukets minimeras. 

Kommunen ska följa den regionala 
skogsstrategin som är under framtagande av 
länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete 
med representanter för regionala aktörer med 
intressen i skogen. Den regionala 
skogsstrategin ska bidra till ökad delaktighet 
och förståelse för olika perspektiv och 
intressen med koppling till länets skog och 
dess nyttjande, till ett hållbart brukande och 
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bevarande av skog, lönsamt företagande med 
koppling till skog och till en jämlik och 
jämställd tillgång till skog och mark bland 
länets befolkning och besökare.  

Strandskydd 
Det råder generellt strandskydd vid kust, sjöar 
och vattendrag på land- och i vatten på en 
sträcka av 100 m från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd. I vissa fall kan 
strandskyddet utökas upp till 300 m om det 
behövs för att säkerställa något av 
strandskyddets syften.  

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allmänhetens 
tillgång till strandområdet, samt att bevara 
goda livsvillkor för växt- och djurliv. Inom 
strandskyddat område råder det förbud att 
vidta åtgärder som hindrar friluftsliv eller 
förändrar livsvillkoren för växt- och djurliv. 

Dispens och upphävande av strandskyddet 
helt eller delvis inom detaljplan kan medges 
om det finns särskilda skäl och om åtgärden 
inte motverkar strandskyddets syften.  

Förutsättningar 
För en skärgårdskommun som Vaxholm stad är 
strandskyddet en kvalitet som är viktig att 
värna samtidigt som det skapar vissa 
begränsningar vad gäller utveckling. Vaxholms 
stad består av flera öar med centralorten och 

stadskärnan på Vaxön. Den är utpekad som 
strategiskt stadsutvecklingsläge i RUFS 2050. 
Vaxholms stad har speciella förutsättningar 
med många intressen, väg och verksamheter 
som kräver skyddsavstånd. Detta medför att 
strandskyddat område på Vaxön och inom 
andra utpekade områden för ändrad eller 
utvecklad markanvändning kan behöva tas i 
anspråk för att tillgodose angelägna allmänna 
intressen som exempelvis bostadsförsörjning. 
Bryggor, verksamheter och anläggningar som 
inte motverkar strandskyddets syften ska 
tillåtas för att bevara skärgårdskaraktären.  
 
Det råder utökat strandskydd inom stora delar 
av Bogesund, Kullön samt på Resarö vid 
Killingen.  

Enligt 10 § lag om införande av miljöbalken, 
ska strandområden som vid utgången av juni 
1975 ingick i fastställd generalplan, stadsplan 
eller byggnadsplan inte omfattas av 
strandskydd enligt miljöbalken, om det inte 
bestäms något annat. Inom del av Oskar-
Fredriksborg, råder det inget generellt 
strandskydd enligt 1977 års förordnandekarta 
då områden utan värden för allmänhetens bad 
och friluftsliv såsom militära områden, 
industriområden och hamnar undantogs. I 
samband med att en detaljplan, stadsplan, 
byggnadsplan, generalplan upphävs eller 

ersätts av en ny detaljplan inträder alternativt 
återinträder strandskyddet.  

Ställningstaganden och avvägningar  
Vid planläggning är det viktigt att allmänt 
tillgängliga områden, exempelvis 
grönområden, promenadvägar och stränder 
planläggs som allmän platsmark med bevarat 
strandskydd. I områden som kan betraktas 
som redan ianspråktagna tomtmark bör 
utgångspunkten vara att strandskyddet kan 
upphävas på land. Inom vattenområden är det 
lämpligt att istället bibehålla strandskyddet för 
att bland annat kunna påverka omfattning av 
eventuella bryggor och bryggdäck.  

Inom utpekade områden för ändrad eller 
utvecklad markanvändning bör 
stadsutvecklingsintresset väga tyngre än 
strandskyddets syften. Inom dessa områden 
bör strandskyddet kunna upphävas vid 
detaljplaneläggning eller strandskyddsdispens 
ges i vissa fall förutsatt att allmänhetens 
tillgänglighet till stranden bevaras. 

Urbana strandzoner ska främst användas för 
anläggningar som tillgodoser allmänhetens 
och friluftslivets behov.  

Viss ny bebyggelse av samhällsintresse kan 
tillkomma under förutsättning att ett 20–30 
meter brett område närmast stranden lämnas 
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för allmän användning, exempelvis natur eller 
park. 
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Figur 7 Karta över områden där avvägningar kring jordbruksmark eller strandskydd aktualiseras
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Regionala anspråk  
Avsteg från RUFS 2050 
Resarö 
Det bedöms inte lämpligt att exploatera på 
Engarn i den utsträckning som förordas av 
RUFS 2050 och det utpekade primära 
bebyggelseläget.  

Inom Engarnshalvön finns bland annat ett 
odlingslandskap som bedöms ha både ett stort 
värde som kulturlandskapsmiljö, samt ett 
betydande lokalt odlingsvärde med hänvisning 
till att landskapet har hållits öppet och brukats 
under en lång tid. Det senare stöds bland 
annat av förekomsten av ekar i den nordöstra 
delen. Den befintliga bystrukturen bedöms 
också ha ett kulturmiljövärde. En vidare 
förändring av bebyggelsen bedöms inte 
lämplig med hänvisning till anpassningskraven 
i kombination med de höga kostnaderna för 
infrastruktur det skulle medföra 

I utkanten av det som pekas ut som primärt 
bebyggelseläge föreslås däremot 
bebyggelseutveckling inom Killingen och 
Storäng. Lägena bedöms ha bättre 
tillgänglighet till kommundelscentrum Resarö 
mitt och samtidigt förhållandevis god 
tillgänglighet till knutpunkten vid Engarn.  

Kullö 
Stora delar av det primära bebyggelselägets 
utbredning på Kullö bedöms olämpligt för den 
typen av utveckling med hänvisning till 
naturmiljövärdena på ön, däribland ett 
kommunalt naturreservat liksom områden 
med skyddsvärda trädmiljöer. De bebyggda 
delarnas karaktär är också starkt präglade av 
landskapet på ett sätt som försvårar 
förtätning. Därutöver har flera delar av 
området, med hänvisning till 
skärgårdsgeografin, i praktiken betydligt 
sämre tillgänglighet till Engarns vägskäl än vad 
som eftersträvas i RUFS.  

Vaxön 
Inom Eriksö på 
västra Vaxön 
finns ett stort 

sammanhängande natur- och friluftsområde 
som har stor betydelse för rekreation.   

Rindö 
Inom Oskar-Fredriksborg bedöms det finnas 
förutsättningar för en utveckling av såväl 
bostäder som bebyggelse och en vidare 
förbättring av kollektivtrafiken varför en något 
mer omfattande förändring av området 
föreslås än vad som avses i och med sekundärt 
bebyggelseläge i RUFS 2050. 

Figur 8 Del av plankartan RUFS 2050 som visar Vaxholm
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Ramsö 
Ramsö är kommunens kärnö, men saknar 
många av de grundläggande förutsättningar 
vad gäller bland annat service som förutsätts 
för kärnöarna. Ramsö bedöms inom 
översiktsplanens tidsperspektiv inte vara 
lämpligt för förändringar av den karaktär som 
förordas i RUFS.  

Centrumbildningar 
De regionala kärnorna kommer att spela en 
allt viktigare roll i Stockholmsregionen, inte 
minst för mindre kommuner som Vaxholm. 

Området Täby centrum-Arninge är utpekat i 
RUFS 2050 som en regional stadskärna för 
regionens nordöstra delar (bland annat 
Vaxholm). Arninge station kommer att bli en 
viktig bytespunkt för kollektivtrafikresande till 
och från Vaxholm.  

Även de två andra utpekade stadskärnorna i 
norr; Kista-Sollentuna-Häggvik och Barkarby-
Jakobsberg, är viktiga för Vaxholms arbets-
marknad och näringsliv. 

Grannkommunen Österåkers huvudort 
Åkersberga är, liksom centrala Vaxholm, ett 
strategiskt läge för stadsutveckling inom 
regionen. De båda orterna är av betydelse för 
utbud av arbetsplatser, kompetens, service 
och fritidsaktiviteter för hela kommunen.  

Inom kommunen finns även två strategiska 
lägen för kompletterande centrumbildningar; 
Resarö Mitt och östra Rindö (Oskar-
Fredriksborg / Rindö hamn). Dessa platser har 
potential att utvecklas som centrum för en del 
av kommunen med viss service, handel och 
verksamheter.  

Kommunikationer 
I och med den direkta bussförbindelsen och 
öppnandet av Arninge station samt 
utbyggnaden av Vaxholmsstråket (regionala 
cykelplanen) kommer Täby centrum-Arninge 
att spela en fortsatt viktig roll för Vaxholm, 
med tillgång till skola, arbete, service, handel 
och rekreation.  

Koppling till regionkärnan (både på land och 
vatten) är av mycket stor betydelse för 
Vaxholm, då Stockholm är en katalysator och 
dragkraft för hela regionen. För Vaxholmarna 
finns en mängd arbetstillfällen, utbildnings-
möjligheter och stort utbud av kultur- och 
fritidsattraktioner inom regionkärnan och 
landets huvudstad Stockholm. För Vaxholm är 
möjligheten för besökare och säsongsboende 
att enkelt ta sig till kommunen samt även 
möjlighet för kompetensförsörjning till arbets-
platser inom kommunen av mycket stor vikt.   

Förbindelsen mellan grannkommunen 
Österåker och Vaxholm är av stor betydelse då 

flera invånare hittar kompletterande service 
och fritidsutbud i grannkommunen.  

Arlanda flygplats möjliggör nationella och 
internationella förbindelser, och kopplar ihop 
regionens kommuner i nordost med Uppsala. 
Samtidigt utvecklas Arlanda City till en tyngd-
punkt för arbetsplatser, möten och konferen-
ser. Förbättrad tillgänglighet till Arlanda-
området behöver säkerställas genom den 
planerade utbyggnaden av Roslagsbanan och 
en effektivisering av byten mellan stombussen 
och Roslagsbanan.   

Kopplingar till skärgården är av stor betydelse 
för Vaxholm rörande fritidsbåtstrafik och 
kollektivtrafik på vatten. Det finns stor 
potential för utveckling av kollektivtrafiken för 
att ge goda förbindelser mellan skärgården 
och replipunkt Vaxholm året om.  

För boende på Tynningö finns det en viktig 
förbindelse med Gustavsberg i Värmdö kom-
mun, som på grund av infrastruktur är mer 
tillgänglig än de regionala stadskärnorna i 
norr. Även om Gustavsberg inte är utpekad 
som regional stadskärna i RUFS 2050 så är 
tätorten ett strategiskt utvecklingsläge och 
viktigt centrum för handel, service och vidare 
anslutningar mot Nacka och centrala 
Stockholm. 
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Regional grön- och blåstruktur 
Större sammanhängande grönområden 
sträcker sig som kilar från landsbygden in mot 
regionkärnan. Den regionala blåstrukturen 
består främst av ett sammanhängande nätverk 
av hav, sjöar, vattendrag och grundvatten. Den 
regionala grön- och blåstrukturen innehåller 
värden och funktioner som bidrar till goda livs-

miljö och attraktivitet. Vid framtida utveckling 
är det viktigt att beakta att befintliga värden 
behöver stärkas och utvecklas i takt med att 
regionen växer. 

För Vaxholms del handlar det främst om att 
bevara sambanden för natur och friluftsliv 
norrut och att stärka sambanden österut och 
söderut. Det handlar om att underlätta för 

rörligt friluftslivet genom exempelvis att stärka 
svaga samband och förbättra kollektivtrafiken.  

Vid utveckling i på Norra Bogesund och östra 
Rindö är det viktigt att utvecklingen inte bidrar 
till att skapa svaga samband. Djur och växters 
möjlighet att leva och sprida sig ska bibehållas 
även i bebyggda områden, via lokal grön-
struktur.  Framtida utveckling i Rindös västra 

Figur 9 Karta från RUFS 2050, som visar regionens 
stadskärnor, stadsutvecklingslägen, viktiga regionala stråk 
och kopplingar samt den regionala grönstrukturen.

Figur 10 Karta som visar Vaxholms anspråk på regionens utvecklingsplan. Ju tjockare linjer desto viktigare 
kommunikationsstråk för kommunen. Översiktsplanens utvecklingslägen markerade i likhet med regionala 
stadsutvecklingslägen. Sammanhängande grönområden av regional betydelse i kommunen/kommunens närhet i 
mörkgrönt.  
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och östra delar bör bidra till att bevara 
sambanden för naturen och förstärka 
sambanden för friluftslivet framförallt för 
kopplingen mot Värmdö.   

87



76 

UNDERLAG 
I den här delen redogörs för de förutsättningar 
och utgångspunkter som är relevanta för 
planen. Nedan ges en introduktion till några 
centrala lokala förutsättningar i kommunens 
olika delar. Därefter redogörs för 
utgångspunkter och uppdrag i ett nationellt, 
regionalt och lokalt perspektiv. Till sist beskrivs 
förutsättningarna för översiktsplanen med 
utgångspunkt i de allmänna intressena.  

Nulägesbeskrivning 
Vaxholm är en kommun med variationsrik 
natur och som består av en stor halvö, en 
handfull större öar och ett flertal mindre.  

Vaxholm är en av stockholmsregionens mindre 
kommuner, med en befolkning på ungefär 
12 000 personer. Kommunen har haft en 
stadig befolkningsökning från 1980 fram till 
2019, vartefter utvecklingen har mattats av. 
Befolkningsutvecklingen i Vaxholm har skett 
både genom inflyttning i nya bostäder och 
genom omvandling av fritidsbostäder till 
permanentboende.  
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Figur 11 Statistik Vaxön
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Vaxön 
Vaxön är kommunens centrala ö där större 
delen av befolkningen bor och där verksam-
heter, service, attraktioner och arbetsplatser 
är koncentrerade. Delar av Vaxön ingår i 
riksintresset för kulturmiljövården som 
omfattar farleden utmed inloppet till 
Stockholm via Vaxholm. 

Bebyggelse 
Vaxön har varierad bebyggelsekaraktär, med 
bebyggelse från olika tidsepoker med viktiga 
inslag av park, vatten och natur.  

Vaxön är i stor utsträckning detaljplanerad, 
med undantag för Eriksö friluftsområde i väst. 
På Vaxön finns idag fyra skolor och elva 
förskolor, inklusive Campus Vaxholm som även 
är ett centrum för utbildning, kultur och idrott. 

Stadskärnan är kulturhistoriskt intressant, med 
smala gator, militärhistoriska lämningar, 
närhet till vattnet och inslag av natur. Bostads-
bebyggelsen består av lägenheter, radhus och 
villor. I många av flerfamiljshusen finns 
verksamheter på bottenvåningen. Bland-
ningen av bostäder, verksamheter och offent-
liga rum skapar en levande stadsmiljö som är 
attraktiv för både invånare och besökare.  

Övriga delar av Vaxön består främst av nyare 
sammanhängande bostadsbebyggelse av 

varierande karaktär. Det finns ett fåtal mindre 
verksamheter inom dessa områden 

Näringsliv och besökare 
Under sommarmånaderna har kommunen och 
framförallt Vaxön ett stort antal besökare och 
turister. Stadskärnan är ett populärt 
besöksmål, främst under sommaren. Här finns 
flera intressanta miljöer, bland annat kastellet, 
befästningsvallarna, hotellet, kajen med 
skärgårdsbåtar och gästhamnen för 
fritidsbåtar. Stadskärnan är mycket attraktiv 
för verksamheter inom besöksnäringen. Hela 
stadskärnan är en viktig del i kommunens 
identitet och attraktionskraft. 

Näringslivet på Vaxön är mer varierat än 
kommunen i stort. Här finns arbetstillfällen 
inom handel, tillverkning, byggverksamhet, 
hotell, restaurang, konsultverksamheter och 
verksamheter med marin anknytning. En stor 
del av arbetstillfällena är inom offentlig sektor, 
med myndigheter, vård och omsorg, samt 
utbildning och skola.  

Transportinfrastruktur 
Väg 274 sträcker sig över Vaxön och utgör 
huvudstråket för kommunikationer med cykel, 
buss och bil. Vägens utformning och höga 
hastighetsbegränsningar har en negativ 
påverkan på den intilliggande stadsmiljön och 
oskyddade trafikanter. Kommunen ansvarar 

för majoriteten av vägnätet på Vaxön med ett 
fåtal undantag.  

Natur och parker 
De flesta av kommunens parker är lokaliserade 
på Vaxön. Stadsparken Lägret, nära 
stadskärnan, har en särskild betydelse för hela 
kommunen. Den stora öppna ytan nyttjas av 
många och möjliggör större arrangemang, så 
som till exempel skolavslutningar och 
midsommarfirande.  

På Vaxöns västra del, Eriksö, finns flertalet 
fritidsaktiviteter och goda möjligheter till 
rekreation. Bland annat finns det elljusspår, 
utegym, badplats, camping samt flertalet 
fritidsverksamheter (roddklubb, kanotklubb, 
vattenskidklubb, orienteringsklubb, 
trädklättring med mera). Flera badplatser och 
lekplatser finns runt om hela Vaxön.  

På Vaxön förekommer större 
sammanhängande skogsmiljöer främst i 
väster, på Eriksö. Skogen utgörs främst av 
barrskog och har höga rekreativa värden. Det 
finns även andra mindre skogsområden 
centralt och på södra delen av Vaxön.  

Tekniska anläggningar 
Vid Blynäsviken på norra Vaxön tekniska 
anläggningar som återvinningscentral, 
bussdepå, avloppsreningsverk och 
transformatorstation. Större delen av 
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bebyggelsen på Vaxön ingår i det allmänna 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp, 
liksom i verksamhetsområde för dagvatten.  
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Figur 12 Statistik Kullö
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Kullö  
Kullö ligger strax nordväst om Vaxön, och 
består främst av bostadsbebyggelse och 
naturområden.  

Ön präglas av en småskalig landskapsbild med 
omväxlande äldre jordbruksmark, ängsmark 
och hagmark, blandskog och öppet vatten. I 
början på 00-talet byggdes 250 småhus med 
ambitionen att bilda ett ekologiskt 
bebyggelseområde. På östra delen av ön finns 
ett nyare flerbostadshus. Det finns idag en 
förskola i privat regi på centrala Kullö. Väster 
om bebyggelsen finns kolonilotter och även en 
obebyggd tomt planlagd som fritidslokal. 

Väg 274 går över Kullö, och parallellt intill 
vägen ligger del av det utpekade regionala 
cykelstråket.  

En stor del av Kullö är naturreservat. 
Skogsmiljöerna på Kullö har generellt höga 
naturvärden och är även av stor betydelse för 
spridningssambandet mellan Bogesund och 
Resarö.  

Det kommunala vatten- och avloppsnätet för 
spillvatten är utbyggt till alla bebyggda fastig-
heter på ön där majoriteten är anslutna till ett 
lokalt reningsverk, medan flerbostadshusen på 
östra Kullö är anslutna till det kommunala 
nätet. Värmeverket som ligger på ön försörjer 

stora delar av Vaxöns bebyggelse med 
fjärrvärme.  

 

 

  

93



82 

  

Figur 13 Statistik Resarö
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Resarö  
Resarö är kommunens största ö belägen i 
kommunens nordvästra del. Ön består främst 
av natur och sammanhängande 
bostadsbebyggelse.  

Största delen av Resarös bebyggelse är 
detaljplanelagda. Öns bebyggelse består 
främst av fristående villor, varav många har 
omvandlats från fritidshus till permanenta 
bostäder eller byggts på avstyckad mark. 
Tomterna på ön är generellt sett stora. Inom 
Ytterby finns även flera radhusområden. Ön 
har idag en skola F-6 och fyra förskolor.  

Mitt på Resarö finns en centrumbildning som 
har mycket goda förutsättningar att utvecklas 
till en än mer attraktiv mötesplats för öns 
invånare. Här finns idag skola, kapell, 
livsmedelsbutik, pizzeria, postutlämning, 
verksamheter med god tillgänglighet till 
kollektivtrafik och annan infrastruktur.  

Ytterby b på östra Resarö är en plats där flera 
grundämnen upptäckts och identifierats 
genom åren, med stor betydelse för utveckling 
av svensk kemisk forskning under 1800-talet. 
Gruvan har genom sin unika historia, potential 
att utvecklas som besöksmål. För en framtida 
utvecklig som besöksmål behöver placering, 
tillgänglighet, kulturmiljö och naturvärden 

studeras vidare. Idag är platsen belägen i ett 
bostadsområde med omkringliggande natur.  

Vid Engarn finns en viktig bytespunkt för 
kollektivtrafik. En ombyggnad av korsningen 
till cirkulationsplats samt förbättring av buss-
vändslingan är nära förestående och kommer 
att bidra till ökad trafiksäkerhet och 
framkomlighet.  

På Resarö finns det ett stort 
sammanhängande barrskogsbevuxet område, 
Killingen, som är ett naturområde med goda 
förutsättningar för friluftsliv och rekreation, 
och är av stor betydelse för många närboende, 
men även besökare. 

Stora delar av bebyggelsen på norra, östra och 
södra Resarö ingår i verksamhetsområdet för 
kommunalt vatten och spillvatten. En mindre 
del av bebyggelsen ingår i det allmänna 
verksamhetsområdet för dagvattenhantering. 
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Figur 14 Statistik Bogesund
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Bogesund  
Bogesund är en halvö som utgör en stor andel 
av kommunens markområde. Den ligger i 
kommunens västra del, och angränsar till 
Österåkers kommun. Bogesund består främst 
av skog och naturområden, och de flesta 
boende finns inom halvön Karlsudd i den 
sydöstra delen.  

På Bogesund finns kulturmiljövärden i så väl 
landskap som bebyggelse som berättar om 
både om jordbruk, högreståndsmiljöer och 
sommarvistelse. Det finns ett flertal 
fornminnen inom Bogesundslandet som 
vittnar om att människor har bott och verkat i 
området under lång tid.  

På Bogesundslandet lockar vandrings- och 
cykellederna många besökare, liksom 
campingplatserna och golfbanan samt 
Bogesunds slott.  

Inom Norra Bogesund finns en gård med 
hästhållning (Nibble), en kursgård samt viss 
annan verksamhet. Tenö varv är ett varv med 
flertalet anställda.  

Bogesundsvägen utgör huvudvägen genom 
Bogesundslandet med Trafikverket som 
huvudman.  

Större delen av Bogesundslandet omfattas av 
ett naturreservat, vars gränser till stora delar 

sammanfaller med riksintresset för friluftsliv. 
Naturen är varierad med blandad barrskog, 
hällmarker, sjöar, ädellövskog och öppna 
odlingslandskap.  

Hela Karlsudd ingår i verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten. Karlsudd försörjs med 
dricksvatten via en sjöledning från södra delen 
av Vaxön men har ett eget lokalt 
avloppsreningsverk. Övriga Bogesund ingår 
inte i verksamhetsområden.  
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Stegesundsöarna och Edholma 
Stegesundsöarna och Edholma är lokaliserade 
i Vaxholms nordöstra del, och är till stor del 
bebyggda med fritidshus. Övrig mark förutom 
tomter ägs och sköts samfällt.  

På Stegesundsöarna finns en välbevarad miljö 
med sommarvillabebyggelse från i huvudsak 
de två första årtiondena på 1900-talet. 
Bebyggelsen exploaterades och planerades 
efter villastadsmönster. Stegesundsöarna 
omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. 

Biltrafik är inte tillåten på Edholma eller 
Stegesundöarna. Bryggorna Vikingsborg, 
Stegesund och Edholma trafikeras, året runt, 
av den regionala skärgårdstrafiken.  

På Stegesund finns två mindre områden med 
kommunalt vatten och avlopp. På öns västra 
del, Vikingsborg, är några få fastigheter 
anslutna till ett kommunalt minireningsverk 
och på Stegesund är 16 fastigheter anslutna 
via en allmän pumpstation från vilken 
spillvattnet leds vidare till Blynäs 
avloppsreningsverk.  

För Edholmas 100 fastigheter finns det ett 
vatten- och spillvattennät i samfälld regi som 
via sjöledningar ansluter till den allmänna VA-
anläggningen på Vaxön.  

 

Figur 15 Statistik Edholma och Stegesund
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Figur 16 Statistik Rindö och Skarpö
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Rindö och Skarpö  
Rindö och Skarpö ligger i kommunens östra 
del. Rindö ansluts till Vaxön och Värmdö via 
allmän vägfärja. Skarpö ansluts till Rindö via en 
bro. 

Både Rindö och Skarpö har en stor andel 
fritidshus, som till stor del befinner sig i en 
omvandlingsfas. Det finns idag en förskola och 
en F-6 skola på Rindö.  

Bebyggelsens karaktär varierar stort inom 
Rindö, allt från äldre bystrukturer och militär 
bebyggelse till fritidshus från 1960-talet till 
nyare permanentbostäder. På Skarpö består 
mycket av bebyggelsen av stora sommarvillor 
där många av husen är möjliga att bo 
permanent i. Bebyggelsen på öns västra och 
södra delar är detaljplanelagd och har 
kommunalt VA. De östra delarna har mer av 
landsbygdskaraktär.  

Längst österut på Skarpö finns en kursgård 
med konferensverksamhet. Både inom västra 
och östra Rindö finns flertalet företag med 
arbetsplatser. Besöksnäringen är främst 
knuten till Oskar-Fredriksborg (flera 
restauranger, gästhamn och kulturhistoria) 
samt Rindö redutt och restaurang vid 
färjeläget inom västra Rindö. Mitt på ön finns 
en livsmedelsbutik.  

Inom västra Rindö finns idag verksamheter 
med specifika kompetensbehov inom marina 
näringar. Även inom Oskar-Fredriksborg finns 
ett antal verksamheter av olika slag, inte 
nödvändigtvis störande för omgivningen.  

Väg 274 sträcker sig över Rindö. Ön trafikeras 
av vägfärjor vid både Rindö smedja och Oskar-
Fredriksborg. Den äldre Rindövägen sträcker 
sig från Rindö torg till Rindö hamn. En gång- 
och cykelväg sträcker sig längsmed väg 274 
från Rindö smedja fram till Rindö torg.  

Stora delar av Rindö och Skarpö utgörs av 
hällmarkstallskog, blandskog och barrskog. 
Förekomsten av lövskog och framförallt 
ädellövskog är högre på Rindös södra och 
östra sida respektive Skarpös östra sida.  

Delar av bebyggelsen på Rindö och Skarpö 
ingår idag i det allmänna VA-
verksamhetsområdet. Utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp för befintliga 
fritidshusområden finns med i VA-planen.  
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Figur 17 Statistik Tynningö
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Tynningö  
Tynningö är en av kommunens större öar, 
lokaliserad i kommunens sydöstra del.  

Tynningös stränder är i hög utsträckning 
ianspråktagna av bebyggelse. Enligt riks-
intresset för kust- och skärgårdsområdet bör 
ingen mer bebyggelse tillkomma.  

De norra delarna av Tynningö berörs av riks-
intresset för kulturmiljö som skildrar Stock-
holms inlopp och är en del i att spegla skär-
gårdens historiska utveckling.  

Bebyggelsens karaktär på Tynningö varierar 
stort. På Norra Tynningö lever arvet kvar från 
1800-talets grosshandlarvillor med väl 
tilltagna, öppna och/eller skogsbeklädda 
tomter med överblick över farlederna. 
Bebyggelsen vid sjöarna är mindre, enklare 
och är ofta inbäddade i växtlighet.   

Huvuddelen av de områden på Tynningö som 
omfattas av detaljplaner, reglerar 
fastigheternas storlek, byggrätt och anger 
generellt att inga avstyckningar som skapar 
nya fastigheter under 3000 m2 får ske.  

Tynningö har en aktiv företags- och förenings-
kultur vilket har skapat många lokala förenin-
gar och sällskap som idag sköter stora delar av 
ön genom samfälligheter, vägföreningar och 
liknande. Föreningarna är aktiva i olika frågor 

från bland annat sociala aktiviteter till 
skogsplaner. Inom det lokala näringslivet står 
varven ut som en särskilt viktig näringsgren.  

Det finns ett antal marina verksamheter på 
Tynningö; Malmqvist Sjöservice vid Hemviken 
på östra sidan av ön, Tynningö Båtvarv på 
norra sidan av ön, samt Ormuddens båtklubb 
vid Stinagrundet på sydvästra sidan av ön. 

Tynningö nås med allmän vägfärja på östra 
delen av ön och med reguljär båttrafik från 
norra delen av ön. Möjlighet att ta med cykeln 
på båtarna gör att Vaxön är möjlig att nå från 
Tynningö med cykel. Vägarna på ön är smala 
med mötesfickor som underlättar möten.  

De dominerande skogstyperna på Tynningö är 
hällmarkstallskog och lövskog men även 
blandskog och övrig barrskog förekommer. 
Det finns ett viktigt spridningssamband som 
sträcker sig från ön centrala delar i sydöstlig 
riktning.  

Tynningö har idag uteslutande enskild vatten- 
och avloppsförsörjning.  
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Ramsö och Skogsön  
Ramsö och Skogsön består främst av fritids-
hus, med en mindre andel fastboende. Delar 
av bebyggelsen är reglerad i detaljplaner.  

Båda öarna nås med reguljär båttrafik och 
biltrafik är inte tillåten. Ramsö och Skogsön 
har uteslutande enskild vatten- och 
avloppshantering.  

 

 

Figur 18 Statistik Ramsö och Skogsön
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Stora Ekholmen, Vasholmen, 
Granholmen, Edlunda med flera 
På Granholmen och Edlunda bor ett fåtal 
personer permanent. Det finns även 
ytterligare mindre öar inom kommunen där 
det finns enstaka permanentboende. 

På dessa öar finns cirka 25 personer 
folkbokförda på de knappt 150 adresserna.  

På öarna finns exempel på kulturhistoriskt 
intressant bebyggelse. På Stora Ekholmen 
pågår en större upprustning av befintliga hus 
och omgivande mark. 

Vägar och bryggor på de olika öarna har 
enskilt huvudmannaskap, och transport med 
egen båt eller Waxholmsbolaget är nödvändig. 
Biltrafik är inte tillåten.  

Flera av Vaxholms stads mindre öar har en hög 
förekomst av äldre skog och ädellövträd med 
höga naturvärden.  

Dessa öar har uteslutande enskild vatten- och 
avloppshantering, och det finns inga planer att 
bygga ut kommunalt VA till öarna i nuvarande 
VA-plan. 
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Utgångspunkter och 
uppdrag 
Måldokument och underlag 
Översiktsplanen har tagits fram med hänsyn 
tagen till övergripande planeringsdokument 
som är framtagna av andra, som staten, 
regionen etcetera  

Agenda 2030 och de Globala målen 
År 2015 lanserade FN Agenda 2030 och de 
globala målen. De utgör en målbild för ett 
hållbart globalt samhälle som alla länder ska 
sträva efter att uppfylla till år 2030 med syftet:  

Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen. Att 
främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.  

Till agendan har 17 globala hållbarhetsmål 
tagits fram. De innefattar de miljömässiga, 
sociala och ekonomiska dimensionerna av 
hållbar utveckling. Till skillnad från FN:s 
tidigare målprogram som var fokuserade på 
utvecklingsländer, så är Agenda 2030 tänkt att 
vara relevant för alla världens länder. 
Framsteg mot målen mäts av 169 indikatorer. 
Agenda 2030 ska vara ett verktyg för att skapa 
en gemensam riktning för hållbarhetsarbetet 
bland offentliga och privata aktörer, 
civilsamhället och individer. 

Miljökvalitetsnormer 
När miljöbalken trädde i kraft år 1999 infördes 
miljökvalitetsnormer för vatten, luft och 
buller. Miljökvalitetsnormerna utgår från hur 
mycket människor och natur kan utsättas för 
utan att ta alltför stor skada och anger en 
lägsta godtagbar status som ska uppnås vid en 
viss tidpunkt.  

Vid planläggning och i andra ärenden enligt 
miljöbalken ska miljökvalitetsnormer som är 
bestämmelser om kvaliteten på miljön följas. 

Luft 
Miljökvalitetsnormerna för luft syftar till att 
skydda människors hälsa och miljön samt att 
uppfylla de krav som ställs genom Sveriges 
medlemskap i EU. Gränsvärden för luftkvalitet 
sätts upp av Naturvårdsverket.  

Enligt LVF, Stockholms och Uppsala läns 
luftvårdsförbund, överskrids inga av de 
uppsatta normerna för luft i Vaxholms stad. 
Gränsvärdena syftar till att ange ett tak för att 
undvika en oacceptabel nivå av 
luftföroreningar men ger inte det skydd som 
behövs för en god livsmiljö. 

Framtida planering, aktiviteter och 
markanvändning i Vaxholm påverka 
luftkvaliteten även i närliggande kommuner. 
Vid planering av bebyggelse strävar därför 
kommunen efter att minimera 

transportbehoven, prioritera gång- och 
cykeltrafikanter och skapa underlag för en god 
kollektivtrafikförsörjning. Vid planering av 
miljöer där barn kommer att vistas 
stadigvarande ska nivåer som anges inom 
miljökvalitetsmålet Frisk luft i första hand 
användas.  

Vatten 
Miljökvalitetsnormerna för vatten omfattar 
ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) 
och grundvatten. Införandet av normerna 
grundar sig i EU:s Ramdirektiv för vatten 
(direktiv 2000/60/EG) som ska säkra en god 
vattenkvalitet i europeiska vatten. För att 
uppnå miljökvalitetsnormer tar Sveriges 
vattenmyndigheter vart sjätte år fram 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
övervakningsprogram. Åtgärdsprogrammet 
riktar sig till myndigheter och kommuner och 
anger vad som behöver genomföras under de 
kommande sex åren för att uppnå fastställda 
miljökvalitetsnormer. Det handlar främst om 
administrativa åtgärder som till exempel nya 
föreskrifter, vägledning, förstärkt tillsyn eller 
rådgivning. Detta arbete kompletterar de 
traditionella rättsliga instrumenten för 
tillämpning av miljökvalitetsnormer, som 
tillståndsprövning, tillsyn och fysisk planering. 

Förutom att miljökvalitetsnormerna ska 
uppnås finns det ett försämringsförbud som 
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innebär att kvaliteten inte får försämras och 
som gäller i förhållande till den senaste 
statusklassificeringen. Vid planering, prövning 
och bedömning av nya verksamheter eller 
andra förändringar som innebär att statusen 
riskerar att försämras, behöver 
verksamhetsutövaren därför kunna visa att 
förändringarna inte påverkar vattenstatusen 
negativt. Utgångspunkten är att en 
verksamhet eller åtgärd som leder till att 
miljökvalitetsnormerna inte kan följas, inte får 
tillåtas. 

Miljökvalitetsnormerna anger vilken 
vattenstatus som ska uppnås vid en viss 
tidpunkt där målet är att alla 
vattenförekomster ska uppnå god status. 
Statusklassning är ett sätt att beskriva vattnets 
kvalitet. För ytvatten bedöms ekologisk och 
kemisk status. För grundvattenförekomster 
bedöms kemisk status och kvantitativ status. 
Klassificeringen av ekologisk status bygger på 
bedömningar av biologiska, fysikalisk-kemiska 
och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. För 
varje faktor bedöms en eller flera parametrar. 
Den samlade statusklassificeringen ligger 
sedan till grund för besluten om 
miljökvalitetsnormer. Kemisk status för en 
vattenförekomst bestäms genom att mängden 
prioriterade ämnen mäts.  

Det övergripande målet för 
vattenförvaltningen har varit att alla vatten 
skulle ha uppnått god status år 2015. Många 
vattenförekomster är kraftigt påverkade av 
mänsklig verksamhet och har inte haft 
förutsättningar att uppnå målet, trots stränga 
krav och teknikutveckling. Dessa kraftigt 
påverkade vatten har fått en tidsfrist för att nå 

god vattenstatus, till 2021 eller 2027. 
Undantag ges endast om det bedöms vara 
tekniskt omöjligt eller orimligt dyrt att 
genomföra åtgärder för att förbättra 
kvaliteten tidigare. 

I Vaxholm finns det 14 vattenförekomster 
varav 13 utgörs av kustvatten och 1 sjö. Enligt 

Figur 19 Statusklassning för Vaxholms vattenförekomster 2016-2021. Inga vattenförekomster uppnår god kemisk status.
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den senaste statusbedömningen uppnår ingen 
vattenförekomst i kommunen god kemisk 
status till följd av överallt överskridande 
ämnen. Endast en vattenförekomst uppnår 
god ekologisk status, tio uppnår måttlig status 
och resterande tre har en otillfredsställande 
status. Påverkanskällor som bidragit till en 
sämre status än god är bland annat miljögifter, 
näringsämnen, förändringar i konnektiviteten 
och påverkan från diffusa utsläppskällor. 

Buller 
Syftet med miljökvalitetsnormerna för 
omgivningsbuller är att försäkra att bullret inte 
medför skadliga effekter på människors hälsa.  

Normerna omfattar främst större kommuner 
med fler än 100 000 invånare, men även i 
kommuner med färre än 100 000 invånare ska 
kommunen sträva efter att begränsa buller, 
vilket styrs av de allmänna hänsynsreglerna i 
miljöbalken och reglerna om egenkontroll, 
tillsyn och prövning. Små och medelstora 
kommuner kan dock delvis omfattas av 
bullernormer i de delar som störs av buller 
från större vägar, större järnvägar samt större 
civila flygplatser.  

Vid planering och byggande ska de nationella 
riktvärdena för maximalt och ekvivalent buller 
tillämpas. 

Nationella mål och underlag 
I översiktsplanen ska det framgå hur den 
fysiska planeringen tar hänsyn till och 
samordnar relevanta nationella och regionala 
mål, planer och program av betydelse för en 
hållbar utveckling inom kommunen. nationella 
mål är ofta baserade på EU-direktiv där varje 
land har ett uppdrag att redovisa hur man 
tänker verka för att uppnå målen. I arbetet 
med översiktsplanen har ett urval gjorts med 
de mest relevanta nationella mål som 
kommunen avser att arbeta med. 

Transportpolitiska mål 
Transportpolitiken i Sverige har ett 
övergripande mål, samt ett hänsynsmål och 
ett funktionsmål. Det övergripande målet är 
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktig transportförsörjning för 
medborgare och näringslivet. Funktionsmålet 
syftar till att transportsystemet ska utvecklas 
för att vara tillgängligt och jämställt. 
Hänsynsmålet i sin tur syftar till att 
transportsystemet ska utvecklas för att vara 
trafiksäkert och bidra till att förbättra miljön 
och människors hälsa. 

Sveriges miljömål 
Miljömålssystemet består av ett 
generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett 
antal etappmål inom områdena avfall, 
biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar 

stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. 
Sveriges miljömål är det nationella 
genomförandet av den ekologiska 
dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. 

I Stockholms län är det främst följande 
miljökvalitetsmål som prioriterats för insatser: 

 Begränsad klimatpåverkan 
 Ett rikt växt- och djurliv 
 Frisk luft 
 Giftfri miljö 
 God bebyggd miljö  
 Ingen övergödning 
 
Målen följs upp av indikatorer som baseras på 
statistik, provtagningar och undersökningar. 
För att nå målen har länsstyrelsen tagit fram 
regionala åtgärdsprogram som kan användas i 
strategiskt arbete på kommunal nivå. 

Nationella mål för kulturmiljöarbetet 
Sedan 2014 gäller nya nationella 
kulturmiljömål. Regering och riksdag har 
uttalat att de även ska kunna vara vägledande 
för kulturmiljöarbetet på regional och 
kommunal nivå. Det innebär att målen kan 
fungera som vägvisare även för den regionala 
politikens prioriteringar. Riksantikvarie-
ämbetet har en uppgift att sprida kännedom 
om målen till andra aktörer. 
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 Ett hållbart samhälle med en mångfald av 
kulturmiljöer som bevaras, används och 
utvecklas, 

 Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet 
och möjlighet att förstå och ta ansvar för 
kulturmiljön, 

 Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön 
som gemensam källa till kunskap, bildning 
och upplevelser, 

 En helhetssyn på förvaltningen av 
landskapet som innebär att kulturmiljön tas 
till vara i samhällsutvecklingen 

 

Regionala mål och underlag 
För att uppnå nationella mål har det inom 
Stockholm tagits fram flera regionala planer 
och program som kommunen behöver förhålla 
sig till. Nedan följer ett urval av de planer och 
program som Vaxholm valt att prioritera. 

Trafikförsörjningsprogrammet 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet 
innehåller långsiktiga mål för den regionala 
kollektivtrafiken och ska bidra till den 
gemensamma visionen i RUFS. Målen har 
utformats utifrån de transportpolitiska målen 
samt de mål som är fastställda i RUFS 2050. 
Programmet omfattar alla trafikslag inom 
kollektivtrafiken, upphandlad som 
kommersiell, och även taxi som kan utföra viss 
linje- och anropstyrdtrafik. En stor och viktig 

utmaning för regionen är att få fler att åka 
med kollektivtrafiken istället för egen bil, och 
detta kräver god samverkan mellan 
myndigheter och kommuner.  

RUFS 2050  
Utvecklingsplanen för Stockholmsregionen är 
RUFS 2050 och målsättningen är att regionen 
ska utgöra Europas mest attraktiva 
storstadsregion. Planen syftar till att förtydliga 
regionens långsiktiga utmaningar och 
utvecklingsambitioner.  

Utvecklingsinriktningen för Stockholms-
regionen fokuserar på de regionala 
stadskärnorna, vilka är viktiga målpunkter 
utifrån internationellt, nationellt, regionalt och 
delregionalt perspektiv.  

Den regionala tillgängligheten i 
transportsystemet mellan stadskärnorna 
spelar en viktig roll för att uppnå en hållbar 
utveckling.  

Landsbygdens och skärgårdens rumsliga 
struktur 
Den regionala landsbygds- och 
skärgårdsstrukturen består av kärnöar, 
replipunkter, landsbygdsnoder, serviceorter 
samt kollektivtrafik på land och till sjöss. 
Strukturen ger förutsättningar för tillväxt, 
utveckling och en god livsmiljö, med 

möjligheter till arbete och boende på 
landsbygden såväl som i skärgården, samtidigt 
som strukturen värnar om unika kvaliteter och 
erbjuder tillgång till rekreation för länets 
invånare och besökare. 

Färdplan 2050  
Den regionala klimatfärdplanen ska vara 
vägledande för Stockholmsregionen i 
omställningsarbetet mot netto-noll klimat-
utsläpp år 2045. Klimatmålet för 2045 kräver 
insatser inom transport, bebyggelse, industri, 
jord- och skogsbruk, markanvändning och 
bebyggelsestruktur, regional produktion av 
förnybar och återvunnen energi samt 
regionens direkta utsläpp och globala 
klimatpåverkan.  

Landsbygds- och skärgårdsstrategin 
Strategin syftar till att främja en hållbar 
utveckling i skärgården och på landsbygden, 
samt att stärka kopplingen mellan stad och 
land. Strategin lyfter fram fyra insatsområden 
för att utveckla möjligheterna att bo och verka 
i skärgården och på landsbygden, nämligen att 
förbättra tillgängligheten, utveckla attraktiva 
och livskraftiga lokalsamhällen, stärka det 
lokala näringslivet, samt att utveckla natur-, 
kultur- och rekreationsvärden. 

108



   

97 

Grön infrastruktur - regional handlingsplan 
för Stockholms län 
Handlingsplanen är framtagen enligt 
regeringsuppdrag till länsstyrelsen och ska 
bland annat fungera som ett verktyg som kan 
bidra till genomförandet av RUFS 2050. 

Befolkningstillväxt, utveckling av bebyggelse 
och infrastruktur samt pågående 
markanvändning i jord- och skogsbruk innebär 
stora utmaningar för planeringen. Genom att 

beakta handlingsplanens underlag är det 
möjligt att bidra till en bättre prioritering av 
hänsyn och bevarandeinsatser, ökad 
samverkan mellan aktörer samt en planering 
som är långsiktigt hållbar för miljön. 

Handlingsplanen identifierar landskapets 
biotoper, strukturer, element och 
naturområden i land- och vattenmiljön 
inklusive i tätortsnära områden. Planen 
redovisar lämpliga bevarandeinsatser som 
hänsyn, skydd, skötsel och restaurering samt 
är uppdelad i insatsområden med förslag på 
åtgärder för att bibehålla och utveckla en grön 
infrastruktur. Planen omfattar perioden 2019–
2025. 

Underlagen i handlingsplanen är anpassade 
för att kunna användas i fysisk planering enligt 
plan- och bygglagen, i infrastrukturplaneringen 
samt vid prövningar enligt miljöbalken. 
Handlingsplanen är utformad för att kunna 
bidra till en lämplig inriktning och för en bättre 
hantering av landskapsekologiska samband 
och kumulativa effekter i processen för 
framtagande av 
miljökonsekvensbeskrivningar. 

De primära målgrupperna för förslagen i 
handlingsplanen är kommunala planerare, 
skogs- och lantbrukets aktörer samt den 
statliga och kommunala naturvården. 

Regional cykelplan 
Den regionala cykelplanen indikerar en 
riktning för cykelplaneringen i 
Stockholmsregionen och bidrar till 
genomförandet av RUFS 2050. Målet är att 
cyklingen i länet ska öka och cykelresorna ska 
stå för 20 procent av alla resor till 2030. I den 
regionala cykelplanen pekas det regionala 
cykelvägnätet med prioriterade stråk ut. Den 
regionala cykelplanen revideras och planeras 
att antas under 2021.  
 
Näringslivs- och tillväxtstrategi 
Under 2020 pågår arbetet med att ta fram ny 
Näringslivs- och tillväxtstrategi vilken kommer 
att bidra till genomförandet av den regionala 
utvecklingsstrategin 

Arbetet syftar till att ta tillvara regionens 
ekonomiska styrkor, främja företagande och 
entreprenörskap, uppmuntra nytänkande i 
offentlig verksamhet och stärka regionens 
internationella tillgänglighet och transporter. 

  

Figur 20 Bild från RUFS 2050, ” Rumslig inriktning för 
Stockholmsregionen 2050
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Kommunens arbete med strategisk 
planering 
Kommunala mål & ställningstaganden 
Blåplan 
Vaxholms blåplan antogs 2017 som ett 
tematiskt tillägg till Vaxholm 2030. Planen 
behandlar brett Vaxholms vatten och lyfter 
intressen, hot, utvecklingsmöjligheter samt 
samverkan kring vattenfrågor med 
grannkommuner. Blåplanens syfte är att det 
ska finnas en strategi för kommunens 
utveckling kring havs- och vattenmiljöer men 
även öka kunskap och peka ut natur- och 
kulturområden som ska värnas. Inte minst ska 
åtgärder identifieras i förhållande till att 
förbättra vattnet, så att 
miljökvalitetsnormerna kan uppnås. 

VA-plan 
VA-planen antogs 2020 och utgår från den VA-
policy som antogs av kommunfullmäktige 
2011 och omfattar hela kommunens VA-
försörjning, såväl inom som utanför 
verksamhetsområden för allmänt VA. VA-
planens syften är bland annat att minska 
näringsbelastningen av på kust och sjövatten, 
utgöra en plattform för kommunens 
förvaltningsövergripande VA-planering, 
underlätta planering av ny bebyggelse och 
tydliggöra vilka åtgärder avseende VA-

försörjningen som behöver. I VA-plan anges 
kommunens beredskap vad gäller en 
klimatanpassad och långsiktigt hållbar allmän 
VA-anläggning där det finns behov och 
utbyggnad kan ske till en rimlig kostnad. VA-
planen underlättar även uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Delregional samverkan 
Gröna kilar i Vaxholm och 
Stockholmsregionen  
Stockholms gröna kilar är större 
sammanhängande, tätortsnära naturområden 
mellan stad och natur som sträcker sig från 
den omgivande landsbygden in mot regionens 
centrala delar. De gröna kilarna bildar 
sammanhängande grönstråk med höga natur- 
och kulturvärden samt attraktiva 
rekreationsmiljöer.  

De gröna kilarna fyller en viktig funktion då de 
erbjuder många människor tillgång till 
sammanhängande naturområden, möjlighet 
till variation i upplevelser och att vandra 
längre sträckor i natur. Kilarna har även ett 
stort värde för att bevara och utveckla 
naturvärden och biologisk mångfald samt 
utgör viktiga spridningsvägar för djur och 
växter. Tillgång till bostadsnära natur av god 
kvalitet, en hälsosam miljö och ett levande 
kulturlandskap är viktiga resurser för att göra 

Stockholmsregionen till Europas mest 
attraktiva storstadsregion. 

Bogesundskilen 
Bogesund är en del av Bogesundskilen som 
delas av Vaxholm och Österåker, samt gränsar 
till Täby, Vallentuna och Lidingö. 
Bogesundslandet är en viktig länk och ett 
samband i den regionala grönstrukturen med 
en viktig funktion för friluftslivet.  

Bogesundskilen utgörs av ett skärgårdspräglat 
skogslandskap som formats starkt Bogesunds 
slotts ägande och brukande. 
Odlingslandskapet är småskaligt och böljande 
med små inramade landskapsrum och gårdar.  
Den naturtyp som har de högsta värdena inom 
Bogesundskilen är ädellövskogen. 
Ädellövträden finns oftast i anslutning till 
gårdar, i strandskogarna samt i bårder och 
bryn mot den öppna odlingsmarken. 

Bogesundslandet har under en lång tid varit 
utpekat som en plats där stadsbor kan finna ro 
från buller och stress. Även idag upplevs 
området som tyst och lugnt, mycket tack vare 
halvöns geografiska läge. Bogesundslandets 
närhet till såväl centrala Stockholm som 
Vaxholms stadskärna bidrar till att området är 
ett av kommunens och regionens viktigaste 
rekreationsområden. Det är relativt enkelt att 
ta sig till Bogesundslandet med kollektivtrafik 
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via buss alternativ med pendelbåt från 
Nybroplan eller Ropsten. 

Förutom att Bogesundslandet erbjuder en 
mängd vandrings-, rid- och cykelleder löper 
det genom kilen en regional led, Blå leden, 
som sträcker sig från Vaxholms stadskärna till 
Dommarudden i Österåkers kommun. Under 
sommartid lockar badplatserna i öster många 
besökare och längs med den södra kusten 
finns flera informella klippbad. Under hösten 
är Bogesundslandet ett populärt tillhåll för 
svamp- och bärplockare. 

Grönkilsamverkan 
Sedan 2010 bedrivs ett mellankommunalt 
samverkansarbete inom Rösjö-, Angarn- och 
Bogesundskilarna mellan Täby, Sollentuna, 
Upplands Väsby, Vallentuna, Österåker och 
Vaxholm i nära samarbete bland annat med 
ett antal ideella organisationer och föreningar, 
regionen, andra myndigheter samt universitet 
och högskolor. Samverkan kring gröna kilarna 
bidrar till att stärka helhetssynen och höja de 
rekreativa och biologiska värden i vår del av 
regionen. Därmed skapas en ökad potential 
för naturturism och rekreation för 
kommunernas invånare och besökare.  

Den övergripande visionen för kilsamverkan är 
att kilarna ska utgöra högt värderade, 

välbesökta tätortsnära naturområden som 
bidrar till regionens attraktiva livsmiljö.  

En viktig fråga inom kilsamverkan är arbetet 
med att stärka svaga samband som utgörs av 
svaga partier i regionens sammanhängande 
system av gröna kilar. De ligger oftast i nära 
anslutning till eller mellan olika 
bebyggelseområden och utgör även de en del 
av den lokala grönstrukturen. I RUFS 2050 
finns det inga utpekade svaga samband eller 
svaga partier inom kommunen. För att 
bibehålla Bogesundskilens funktioner och 
värden är det dock nödvändigt att stärka de 
svaga sambanden till och inom angränsande 
kilar. Om sambanden byggs bort, bryts kilen 
och dess funktioner med värden förloras.  

Stockholm Nordost 
Vaxholm ingår i Stockholm Nordost – ett 
samarbete med kommunerna Danderyd, Täby, 
Vallentuna, Österåker och Norrtälje. 
Stockholm Nordost är ett frivilligt, politiskt 
drivet samarbete för en gemensam framtid, 
framgång och framkomlighet.  

Kommunerna i Stockholm Nordost har 
gemensamt beslutat att lyfta en prioriterad 
inriktning för kommunernas 
infrastrukturutbyggnad och framtida 
utveckling för resor och transporter. 
 Roslagsbanan till City 

 Roslagsbanan till Arlanda  
 Förbättrad framkomlighet på 

Norrortsleden 
 Förbättrad framkomlighet på E18 
 Stärka tvärkopplingar med kapacitetsstark 

kollektivtrafik 

Pågående uppdrag 
Hållbarhetsstrategi 
Arbete pågår med att ta fram en 
hållbarhetsstrategi med utgångspunkt i 
Agenda 2030 som ska vara vägledande för 
kommunens verksamheter. 

Avfallsplan 2021 - 2030 
Avfallsplanen ska bidra till EU:s mål om en 
cirkulär ekonomi. Genom att återanvända och 
återvinna produkter och material minskar 
resursförbrukning och påverkan på miljö och 
klimat minskar.  

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för 
att förebygga och hantera det avfall som 
kommunen ansvarar för, men även för annat 
avfall i den utsträckning som kommunen kan 
påverka detta.  

Kommunen ska se till att alla verksamheter 
och boende kan sortera avfall, material och att 
användbara saker ska kunna återbrukas. Det 
ska finnas ett aktivt arbete för att minska 
nedskräpning och ett gemensamt ansvar för 
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att informera boende och verksamma om vad 
som kan göras för att minska avfallsmängder.  

Avfallsplanen har varit på samråd 2020 och 
ska efter eventuella justeringar antas av 
kommunfullmäktige under 2021. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Gällande riktlinjer för bostadsförsörjning för 
2018-2020 sätter bland annat ett mål om att i 
genomsnitt 100 nya bostäder ska tillkomma 
per år under perioden 2010-2030. Nya 
riktlinjer ska samrådas och antas parallellt 
med översiktsplaneprocessen.  

Energiplan 
Enligt lagen om kommunal energiplanering ska 
varje kommun ha en aktuell plan. I Vaxholm 
finns det en energiplan som sträcker sig 
mellan 2015 till 2020. En ny energiplan är 
under framtagande och beräknas att kunna 
antas hösten 2021. Energiplanens 
övergripande mål att öka andelen förnybart, 
effektivare energianvändning, minska 
klimatpåverkan från energisektorn samt att 
trygga energiförsörjningen. Planen följer 
länsstyrelsen klimatbudget och innebär att 
Vaxholm behöver minska utsläppen med 16 % 
per år för att nå nettonollutsläpp till 2045. Det 
kommer att krävas en stor omställning och nya 
synsätt. Eltillgången behöver ses som en 

resurs och användas till rätt saker på ett klokt 
sätt. 

Grönplan 
Vaxholms grönplan är under framtagande och 
ska utgöra ett planeringsunderlag. Syftet med 
planen är att kartlägg och analysera 
grönstruktur ur ett natur- och 
friluftslivsperspektiv. Grönplanen ska också 
identifiera spridningsvägar och lyfta fram de 
områden som behöver beaktas i förhållande 
till svaga samband men även vilka åtgärder 
som kan genomföras för att förbättra och 
stärka den gröna infrastrukturen i kommunen 
samt utveckla kvaliteter i grönområden 
avseende biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster.  

Grönplanen ska fokusera på att följa regionalt 
framtagna måldokument och prioriteringar 
som exempelvis regional handlingsplanen för 
grön infrastruktur samt miljökvalitetsmål. 
Grönplanen tas fram i enlighet med 
kommunens målområde livsmiljö som innebär 
att hänsyn tas till naturresursuttaget i 
ekosystemen, arbete sker utifrån det svenska 
miljömålssystemet, alla invånare upplever en 
hög grad av trygghet och alla invånare 
upplever en god hälsa. 

Kulturmiljöprogram 
Kommunen har ett uppdrag att ta fram ett 
kulturmiljöprogram som ska fungera som ett 
kunskapsunderlag som identifierar och 
beskriver kulturvärdena inom utpekade 
områden. Programmet kommer att vara 
övergripande beskriva om Vaxholms historia 
och gällande regelverk mm.  

För att uppnå en hållbar planerings- och 
byggprocesser ska programmet efter 
framtagande implementeras i förvaltningens 
arbete.   
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Förutsättningar och 
allmänna intressen  
I detta kapitel beskrivs förutsättningarna som 
står till grund för översiktsplanens ställnings-
taganden och utvecklingsinriktningar. 

Jord-, berg- och vattenförhållanden 
Vaxholm är en skärgårdskommun och 
Bogesundslandet är den enda del av 
kommunen som hänger ihop med fastlandet. 
Vaxholm består till stora delar av 
sammanhängande berg vilket ger goda 
förutsättningar för grundläggning men kan 
innebära ökade kostnader vid exempelvis 
sprängning.  Mycket berg i dagen och tunna 
jordtäcken innebär även att möjligheter till 
infiltration och fördröjning inom vissa 
områden är begränsad samt att risken för 
vattenbrist är särskilt stor.   

Vaxholm har en varierande topografi starkt 
präglad av inlandsisen. Delar av kommunen är 
bitvis kuperad sprickdalsterräng, ett landskap 
med omväxlande renspolade berg, lager av 
ursvallad morän och ansamlingar av sand och 
finsediment i flackare områden som tidigare 
utgjorts av havsbotten. Markförhållandena 
kan ofta vara mycket varierande över små 
ytor.  

Inom kommunen förekommer inga större 
vattendrag och enstaka mindre sjöar. På 
Tynningö finns den största sjön som utgörs av 
en avsnörd havsvik, Maren. På Bogesunds-
landet finns det mindre sjöar i form av 
Dammstakärret, Träsksjön och Jordbro-
dammen. Det finns även ett flertal våtmarker 

på Bogesundslandet samt enstaka på de större 
öarna Rindö, Resarö, Vaxö och Tynningö.   

 

  

Figur 21 Jordartskarta
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Miljövård och rekreation 
Inom kommunens gränser finns ett antal 
värdefulla miljöer som behöver vårdas och 
skyddas på olika sätt. Här ingår både kultur-
miljöer och naturmiljöer, som skapar värde för 
kommunens invånare och besökare.  

Det finns ett ansvar hos det allmänna för att 
skydda kultur- och naturvärden som en del i 
hushållning med mark och vattenområden. En 
del områden har så stora värden att de 
bedöms vara av betydelse utifrån ett 
exempelvis nationellt perspektiv.  

I vissa fall finns en viktig överlappning mellan 
natur- och kulturvärden på en plats. Det kan 
röra sig om ett kulturlandskap med koppling 
till så väl jordbruk och kulturhistoria, som 
biologisk mångfald. Det kan också röra sig om 
att en del av en kulturmiljös karaktäristiska 
bebyggelsestruktur är starkt påverkad av en 
anpassning till landskapet. I många delar har 
av kommunen har exempelvis stränderna 
både stora natur- och kulturvärden.  

Naturmiljövård 
I Vaxholm kan förändrad markanvändning, 
ofta kopplad till expanderande bebyggelse, 
innebära förlust av livsmiljöer, störning och 
obalans i ekosystem om inte hänsyn tas till 
den gröna infrastrukturen vid fysisk planering 
på såväl lokal som regional nivå. 

Vaxholms geografiska förutsättningar innebär 
att kommunen har ett särskilt ansvar att värna 
om hav och kust. Kommunen har även en hög 
förekomst av äldre tallskogar och 
ädellövskogar vilka är utpekade som regionala 
ansvarsmiljöer. 

Vaxholms mest värdefulla naturmiljöer utgörs 
främst av den gröna kilen (Bogesundslandet), 
tätortsnära äldre skog, havet och den blå 
strukturen samt skyddad natur. 

Odlingslandskap 
I begreppet odlingslandskap ingår både 
åkermarker, ängs- och betesmarker samt 
småbiotoper. Dessa miljöer levererar många 
viktiga ekosystemtjänster och har en stor 
betydelse för den biologiska mångfalden. Den 
snabba förändringstakten till följd av 
bebyggelseutveckling och nedläggning i 
glesbygd och skärgård bidrar till att den 
biologiska mångfalden i odlingslandskapet är 
starkt hotad. 

Det faktum att regionen har hög 
befolkningstäthet innebär att de 
ekosystemtjänster som jordbrukslandskapet 
levererar är av särskilt stor betydelse. I den 
nationella livsmedelsstrategin lyfts behovet av 
ökad hållbar produktion av mat, och behovet 
av närproducerad mat kan även komma att 
öka vid ett förändrat klimat. 

Nästan 7 % av Vaxholms landyta består av 
jordbruksmark av varierande kvalitet och 
funktion. En stor andel den marken återfinns 
inom Bogesundslandet.  

Klassificeringen utgår från genomsnittlig 
produktionsförmåga och är indelad i 5 klasser. 
Kommunen har jordbruksmark i klasserna 1–3, 
där 1 motsvarar mark med 20 % lägre 
normskördar än medel och 5 motsvarar 20% 
högre normskördar än medel i länet. 

På Bogesund är stora delar av det historiska 
odlingslandskapet fortfarande i bruk.  
Landskapselement som bytomter, större 
åkerholmar, vissa vägsträckningar liksom delar 
av odlingsmarkens utbredning är likadana som 
på 1700-talet. Det är även på Bogesund man 
finner de största arealerna av 
sammanhängande odlingslandskap i 
kommunen. Stora delar av odlingsmarken 
finns inom naturreservatet där föreskrifter till 
viss del hanterar hur marken ska brukas.  

I övriga delar av kommunen är odlings-
landskapet mer fragmenterat och det är 
enbart på delar av Resarö, Kullö, Skarpö och 
Tynningö som ersättning från Jordbruksverket 
utbetalas för mark som används för jordbruks-
verksamhet. Vid Engarn på Resarö finns ett 
värdefullt kulturlandskap med spår av tidigare 
jordbruk. En hög förekomst av äldre ekar 
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vittnar om att landskapet tidigare varit mer 
öppet och idag delvis håller på att växa igen. I 
området finns även naturvärden i form av 
åkerholmar, slånbärsbryn och fruktträd. På 
övriga öar med ersättning förekommer det 
främst djurhållning och foderproduktion. Det 
fortsatta brukandet av odlingslandskapet 
bidrar till den lantliga skärgårdskaraktären och 
biologiska mångfalden. All odlingsbar mark 
inom kommunen brukas inte idag och det 
finns därför förutsättningar för att öka 
andelen jordbruk i de fall övriga faktorer för 
ett ekonomisk hållbart brukande uppnås. 

Skog 
Stora delar av Stockholms län utgörs av 
skogsmark och förekomsten av skogsmiljöer 
med höga naturvärden är hög. Vaxholms stad 
har som en del av länet ett särskilt ansvar för 
bland annat ek- och tallmiljöer ur ett nationellt 
perspektiv då förekomsten av dessa miljöer 
med höga biologiska värden är särskilt stor 
inom kommunen. Äldre tallar och ekar är 
beroende av marker med öppen karaktär och 
har därmed gynnats i områden med bete eller 
parkliknande skötsel som hindrats att växa 
igen till sluten skog.  I många områden i nära 
anslutning till bebyggelse är träden över 100 
år, ofta över 150 år.  

Förutsättningarna för bevarande av värdefulla 
skogs- och trädmiljöer påverkas starkt både av 

skogsbruket, bebyggelseexpansion samt av 
mer långsamma processer som igenväxning 
och förändring av trädslagsfördelning. 
Tätortsnära skogar har en särskilt stor 
betydelse för flera ekosystemtjänster, 
exempelvis naturupplevelser, rekreation och 
klimatreglering. Skogsbryn och 
övergångszoner mellan skog och öppna 
miljöer, är även ett exempel på en viktig 
livsmiljö för många växt- och djurarter. 

Skogsmark upptar drygt 63 % av kommunens 
totala landareal och majoriteten av 
skogsmiljöer finns på Bogesund, i statlig ägo. 
Förekomsten av större sammanhängande 
skogsområden är relativt stor i kommunen och 
nätverket av dessa sammanhängande 
skogsområden på öarna är viktigt att värna för 
att bevara spridningsmöjligheter för de arter 
som är knutna till skogen.  

I stort sett all skog som finns i kommunen är 
påverkad av människan på ett eller annat sätt 
historiskt. Kommunens geografiska 
förutsättningar har dock medfört att områden 
lämnats orörda under längre perioder och 
utvecklat värden som naturskog. Det kan 
handla om områden som är för små eller svåra 
att nå för att ett rationellt skogsbruk ska anses 
lönsamt.  

Större delen av Bogesund, Kullö och delar av 
södra Resarö ingår i värdetrakten för ekar 

(Bogesund-Roslags-Kulla) som utgörs av 
utpekade landskapsavsnitt med ett högt antal 
skyddsvärda ekar. Utpekandet innebär att 
åtgärder och insatser bör prioriteras för att 
gynna biologisk mångfald. Vad gäller 
barrskogen är de större sammanhängande 
skogsområdena på Resarö, Tallholmen, 
Stegesund, Kullö, Vaxön, Rindö, Skarpö, 
Tynningö och Skogsön utpekade som de 30% 
viktigaste områdena för spridning av arter 
knutna till barrskog.  

På Bogesund är de högsta naturvärdena 
knutna till ädellövskogarna där ek dominerar 
som trädslag. Det finns även en hög förekomst 
av skyddsvärda barrskogsmiljöer. I ett 
regionalt perspektiv är förekomsten och 
tätheten av värdekärnor för dessa skogstyper 
särskilt värdefull. Bogesund är den del av 
kommunen där majoriteten av skogsbruk 
bedrivs. Statens Fastighetsverk, som är 
fastighetsägare, ansvarar för skogsbruket som 
bedrivs i enlighet med beslut och skötselplan 
för naturreservatet Bogesundslandet.  

På Resarö finns det ett stort 
sammanhängande barrskogsbevuxet område, 
Killingen, som främst utgörs av 
hällmarkstallskog och barrblandskog. Området 
är delvis kuperat vilket skapat förutsättningar 
för en mängd olika typer av biotoper. 
Förekomsten av lövskog är högre i den södra 
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och norra delen av området. Centralt på 
Killingen finns en större alsumpskog men 
vanligast är barrskog på berg i dagen. Skogen 
på södra Resarö utgörs främst av barrskog 
men innehåller även ett värdefullt stråk med 
ädellövskog.  

Skogsmiljöerna på Kullö har generellt höga 
naturvärden och även stor betydelse för 
spridningssambandet mellan Bogesund och 
Resarö.  

På Vaxön förekommer större 
sammanhängande skogsmiljöer främst i 
väster, på Eriksö. Skogen utgörs främst av 
barrskog och har höga rekreativa värden. Det 
finns även andra mindre skogsområden 
centralt och på södra delen av Vaxön som har 
en viktig funktion för den gröna 
infrastrukturen.  

Stora delar av Rindö och Skarpö utgörs av 
hällmarkstallskog, blandskog och barrskog. 
Förekomsten av lövskog och framförallt 
ädellövskog är högre på Rindös södra och 
östra sida respektive Skarpös östra sida. 
Skyddsvärda miljöer är ädellövskog, 
fuktlövskog, sandtallskog, hällmarkstallskog, 
strandskog och brandskadad skog. 
Förekomsten av fuktlövskog och blötare 
sumpskogar med stort inslag av lövträd är 

särskilt skyddsvärda och bör värnas särskilt i 
framtida utveckling.  

De dominerande skogstyperna på Tynningö är 
hällmarkstallskog och lövskog men även 
blandskog och övrig barrskog förekommer. 
Andelen fuktlövskog är högre på Tynningö än 
på andra öar och det finns ett viktigt 
spridningssamband som sträcker sig från ön 
centrala delar i sydöstlig riktning. 

Flera av Vaxholms stads mindre öar har en hög 
förekomst av äldre skog och ädellövträd med 
höga naturvärden. De höga värdena är 
sannolikt resultatet av att träden varit 
förskonade från omfattande skogsbruk och att 
avverkning endast skett i enstaka fall för 
husbehov.  

Hav och kust 
Vaxholm är en kommun i Stockholms skärgård 
och på så sätt en viktig del av huvudstadens 
identitet. Vaxholms vattenförekomster i form 
av havsvikar och fjärdar har en stor betydelse 
som livsmiljö för växter och djur men även för 
friluftsliv och rekreation. Tillgången till vatten, 
stränder och skärgård är värdefulla kvaliteter 
som bör värnas. Det som är specifikt för 
skärgårdens natur är den småskaliga 
variationen med många olika naturtyper.  

I vattnet utgör grunda havsvikar en särskilt 
skyddsvärd miljö. Många arter, såväl växter 

som fiskar och fåglar, är under någon fas i sin 
livscykel beroende av denna miljö som värms 
upp snabbt på våren och där tillgången på 
föda är god. Det är därför ytterst viktigt att 
värna om dessa miljöer och begränsa 
miljöpåverkan och exploatering. Även djupare 
vattenområden har betydelse eftersom de 
grunda områdena är beroende av nedbrytning 
och frigöring av näringsämnen från de djupare 
områdena. 

Idag är många havs- och kustmiljöer märkbart 
påverkade av fysisk påverkan, fragmentering, 
övergödning och miljögifter. Kunskapen om 
olika typer av vattenmiljöer, vilka arter som är 
knutna till vilka miljöer samt 
spridningsmöjligheter mellan miljöer är inte 
alltid tillräckligt. För att uppnå ett effektivare 
arbete krävs det kartläggning, forskning och 
skydd av värdefulla miljöer. Arbetet behöver 
bedrivas såväl nationellt som regionalt, 
kommunalt och lokalt samt över 
administrativa gränser. 

I Vaxholm finns det många havsvikar varav ett 
flertal är grundare än sex meter och utpekade 
som särskilt skyddsvärda i länet. Grunda 
områden och havsvikar är ur ett ekologiskt 
perspektiv mycket värdefulla, i synnerhet de 
områden som är opåverkade. Många mjuka 
grundbottnar i skyddade lägen är eller har 
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varit utsatta för negativ miljöpåverkan vilken 
medfört försämrad kvalitet.  

I den naturvärdesbedömningen av Vaxholms 
kustvatten från 2014, som berörde stora delar 
av kommunen, angavs att de högsta 
naturvärdena generellt finns i kommunens 
västra del längs med Bogesunds kust, med 
undantag för Säbyvikens södra del och 
Karlsuddsviken, samt vikarna på sydöstra 
Resarö. De höga värdena är till följd av hög 
grad av naturlighet och gott om miljöer med 
viktiga ekologiska funktioner samtidigt som 
störning i form av mänsklig aktivitet är 
begränsad. Vikarna runt Bogesund är 
skyddade som naturreservat medan formellt 
skydd enligt blåplanen bör utredas för 
Killingeviken, Sandviken och Siviken. 

I östra delen av kommunen är de geografiska 
förutsättningarna annorlunda. Stränderna är 
många gånger brantare vilket naturligt medför 
färre ekologiska funktioner med små och få 
vegetationsbevuxna grundområden samtidigt 
som kusten till stor del är påverkad av 
exploatering. Stora delar av kuststräckan längs 
med Resarö, Rindö, Vaxön och Tynningö 
präglas av bebyggelse, båtplatser och båt-
bryggor där relativt stora delar av strandlinjen 
är modifierad eller påverkad av anläggningar 
av något slag. Naturliga miljöer är sällsynta 

och naturvärdena i dessa områden är 
begränsade.  

Av de områden som inventerats och som 
bedömts ha lokala värden finns östra Resarö, 
området mellan södra Resarö och Kullö, större 
delar av Rindösundet mellan Rindö och Skarpö 
samt Furusundsviken på norra Tynningö. I 
dessa områden finns exploatering som 
påverkat naturvärden men i flera fall finns 
mycket av den ekologiska funktionen kvar.  

Det är inte hela kommunens kuststräcka som 
har inventerats i den marina naturvärdes-
bedömningen och kunskapen om övrig kust-
sträcka är bristfällig. Enligt länsstyrelsens 
modelleringar av lämpliga lek- och uppväxt-
områden för fisk finns det fler områden än 
ovan nämnda som behöver beaktas vid 
framtida fysisk planering.  

Våtmarker 
Våtmarker är en skyddsvärd naturtyp som till 
0följd av utdikningar kraftigt minskat i antal. 
Våtmarker fungerar som naturliga reningsverk 
och kan bidra till att minska halterna av 
näringsämnen genom omvandling eller 
sedimentation. De utgör även viktiga livs-
miljöer för en stor mängd arter som är 
beroende av tillgång och närhet till vatten. En 
tredje viktig funktion är att våtmarker i 
framtida klimatförändringar är en värdefull 

resurs som minskar risken för såväl torka som 
översvämning. 

I Vaxholm finns det tillgång till en eller flera 
våtmarker på samtliga större öar.  

Resarö och Överby våtmark på Resarö, Eriksö-
maren på Vaxö samt de större våtmarkerna på 
Tynningö och centrala Rindö är exempel på 
våtmarker som fyller viktiga funktioner och 
har ett stort värde för växt- och djurliv samt 
friluftslivet. 

På Bogesund finns det förutom i Natura 2000-
området Dammstakärret med höga natur-
värden även ett geologiskt utpekat objekt av 
särskilt intresse i form av Stora Blåbärsmossen 
som bidrar till forskningen om landhöjnings-
förloppet i Stockholmstrakten. 

Centralt på Tynningö finns två sötvattensjöar, 
marar, och en våtmark. De två förstnämnda 
mararna binds idag samman genom ett 
mindre sund. Tynningömararna betraktas som 
särskilt skyddsvärda vattenområden och utgör 
idag grundvattenmagasin för Tynningö.  

Gröna bebyggelsemiljöer och närnatur  
Den tätortsnära naturen med parker och 
grönområden spelar en viktig roll för män-
niskors välbefinnande och hälsa, den var-
dagliga kontakten med naturen samt utgör en 
del av en god bostadsmiljö. Grönytor utanför 
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bostaden kan fungera som utvidgade 
”vardagsrum” och på så sätt bidra till 
områdens attraktivitet. Parker och grön-
områden levererar viktiga ekosystemtjänster 
som exempelvis biologisk mångfald, klimat-
reglering, bullerdämpning och vattenrening. 

Nästan all natur i anslutning till bebyggelse är 
påverkad av människan på något sätt och bär 
ofta spår av tidigare generationers nyttjande. 
På detta sätt kan kulturarvet och historien 
utläsas i landskapet. Natur- och kulturvärden 
är vanligtvis starkt kopplade där brukandet av 
marken kan ha bidragit till att skapa en mång-
fald av arter. Även gestaltade miljöer kan hysa 
betydelsefull biologisk mångfald. Gestaltade 
miljöer är ofta variationsrika med stora inslag 
av blommande och bärande träd eller buskar 
och rabatter.  En variation av parker, 
kulturhistoriska miljöer och närheten till större 
grönområden är i sig värden som bidrar till 
biologisk mångfald och attraktivitet för 
människan.  

Det är främst andelen natur i förhållande till 
bebyggelsen samt hur naturen fördelar sig i 
landskapet som är avgörande för dess 
betydelse för rekreation.  

I Vaxholm finns det god tillgång på parker och 
grönområden i bra lägen. Majoriteten av 
Vaxholms parker är lokaliserade på Vaxön 

centrala och östra del med varierande storlek 
och karaktär. I öst dominerar Lägret, som 
erbjuder stora ytor för olika aktiviteter och 
som används av närliggande skolor och 
förskolor. Johannesbergsparken och 
Batteriparken erbjuder kontakt med vattnet 
och plats för umgänge.  

Trots att det finns en god tillgång till större 
grönområden och parker i Vaxholm är det 
viktigt att värdet och de mindre 
grönområdenas betydelse i vardagen inte 
förminskas. Mindre gröna områden och 
korridorer spelar en viktig roll i den gröna 
infrastrukturen. Om mindre grönområden 
byggs bort kan följderna bli större slitage och 
risk för konflikter mellan olika aktiviteter och 
verksamheter när fler behöver samsas om 
kvarvarande naturområden för att  

tillfredsställa alla behov av natur.  

Den natur som har störst betydelse för män-
niskan är den som finns närmast bostaden. 
Stora delar av Vaxholms befolkning har god 
tillgång till parker och grönområden. Flest 
parker och gestaltade miljöer återfinns på 
Vaxön. Karaktäristiskt för Vaxholm är även 
stadskärnan med de stora villornas lummiga 
trädgårdar som utgör en betydande del av 
Vaxholms grönstruktur. 

På övriga öar är bebyggelsen glesare och tomt-
storleken generellt större. I dessa områden 
utgörs grönstrukturen av mindre och större 
grönområden som erbjuder möjligheter för 
vardaglig rekreation. 

Eriksö på Vaxön, Kullö naturreservat på Kullö 
och Killingen på Resarö är exempel på 
närnatur med goda förutsättningar för 
friluftsliv och rekreation, vilket medför att de 
har en stor betydelse för många närboende, 
men även besökare. 

Områden för friluftsliv och rekreation 
Ett naturområdes värde för friluftsliv avgörs av 
en mängd olika faktorers som exempelvis 
orördhet, mystik, skogskänsla, artrikedom, 
kulturhistoria, möjlighet till naturpedagogik, 
tillgång till aktiviteter samt möjligheter till 
service och samvaro. Andra förutsättningar 
som anses nödvändiga för att främja friluftsliv 
är tillgång, tillgänglighet och kvalitet. 

God tillgång till natur är en identitetsskapande 
faktor som kan användas i marknadsförings-
syfte för att locka nya invånare och besökare 
till kommunen. Trots att tillgången till natur-
områden är god kan tillgängligheten vara en 
begränsande faktor. Tillgängligheten till 
områden för friluftsliv och rekreation kan 
påverkas av olika barriärer, exempelvis vägar 
och bebyggelse eller brist på kollektivtrafik, 
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stigar, toaletter eller andra faciliteter. En 
annan barriär är upplevelsen av hur tillgängligt 
ett område är och om tillträdet till platsen är 
säkrat. För att ett område ska uppfattas som 
lockande att besöka krävs det att besökare 
känner sig välkomna och att området 
marknadsförs som tillgängligt. Ett natur-
område med hög kvalitet har även bättre 
förutsättningar att attrahera flera målgrupper 
och erbjuda många olika upplevelsevärden. 

I Vaxholm är skärgårdsmiljön en viktig del av 
kommunens karaktär och attraktivitet. Skär-
gården erbjuder ett unikt frilufts- och 
rekreationsområde med god tillgång till natur-
miljöer och säsongsvariationer. Tillgången på 
och närheten till kust och vatten innebär ett 
ansvar att särskilt värna om stränder och 
vattenmiljöer.  

Bogesundskilen erbjuder många av regionens 
invånare tillgång till ett större grönområde 
med varierande natur, god möjlighet till 
rekreation där man kan njuta av tystnad och 
naturupplevelser. Bogesundskilen hyser även 
stora värden för den regionala gröna infra-
strukturen och den biologiska mångfalden. På 
Bogesund finns goda möjligheter till ett rörligt 
friluftsliv året om och anläggningar för bland 
annat bad, camping och golf. Det finns ett 
utvecklat nät av stigar och leder för såväl 
människa som hästar och cyklar. I RUFS 2050 

är stora delar av Bogesundslandet utpekat 
som ett tyst område med en bullernivå lägre 
än 45 dBA. Tysta områden med höga 
naturvärden, vilket är en bristvara i 
storstadens närhet, medför att dessa områden 
är särskilt värdefulla. 

Inom Rindös centrala delar och centrala 
Skarpö finns större sammanhållna natur-
områden med många värden för friluftsliv. 
Även längs delar av stränderna, liksom i de 
större öppna landskapen på de båda öarna, 
finns känslan av frihet och rymd. Att delar av 
kuststräckan inte är bebyggd medför att 
tillgängligheten till stränderna är 
förhållandevis god.  

Centralt på Tynningö finns det ett större 
sammanhängande naturområde längs med 
stora delar av ön. Delar av naturområdet 
utgörs av samfälld mark och är tillgängliggjort 
med vandringsleder, utsiktsplatser och 
badplatser med ett stort värde för både natur 
och friluftsliv. Mararna i mitten av Tynningö 
används under sommarmånaderna bland 
annat som badplats och under vintrarna för 
skridskoåkning. Till havet är tillgängligheten 
sämre och vid kustområdet råder det ofta 
konkurrens med andra aktiviteter som bryggor 
eller plats för upptagning av båtar. 

Närmare tätorten, på Resarö och Vaxön, utgör 
Killingen respektive Eriksö värdefulla områden 
för friluftsliv och rekreation. Här finns bland 
annat stigar och leder, elljuspår, utegym, bad-
plats, skypark, lärmiljöer samt goda 
möjligheter till närrekreation. 

Skyddade områden 
Skyddad natur är en viktig tillgång i den gröna 
infrastrukturen. Skyddet verkar som en garanti 
för att naturområden kommer att finnas kvar i 
framtiden med bibehållen kvalitet och utbud 
av naturupplevelser. 

Naturreservat 
I Vaxholm finns det två naturreservat, ett 
statligt, Bogesundslandet, och ett kommunalt, 
Kullö.  

Kullö naturreservat inrättades 2004 med syftet 
att tillgodose behovet av områden för 
närrekreation samt för att bevara de 
värdefulla livsmiljöerna som det gamla 
kulturlandskapet gett upphov till. 
Naturreservatet förvaltas av Kullö 
reservatsförening och omfattar ett område på 
cirka 27 ha. Det utgörs av Norrkulla gårds 
gamla odlings- och skogsmarker med ängar, 
betesmarker, igenvuxna inägor och skog. 

Bogesundslandets naturreservat inrättades 
2015 och omfattar större delen av Bogesund 
samt sammanfaller till stora delar med 
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riksintresset för friluftsliv. Naturreservatet 
förvaltas av Statens Fastighetsverk och 
kommunen ingår i samrådsgrupp tillsammans 
med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kring 
bland annat förvaltning.  

Bogesundslandet har höga natur-, kultur- och 
friluftsvärden. Naturen är varierad med 
blandad barrskog, hällmarker, sjöar, ädellöv-
skog och öppna odlingslandskap. De högsta 
naturvärdena är knutna till ädellövskogarna i 
områdets västra och östra delar. Den höga 
förekomsten av äldre ekar vittnar om att land-

skapet tidigare varit mer öppet. Idag utgör 
dessa miljöer en värdekärna och viktig del i 
regionens spridningssamband för eklevande 
arter.  

Biotopskydd 
Biotopskyddsområden skiljer sig från andra 
skyddsformer som exempelvis naturreservat 
genom att det enbart är vissa biotoptyper som 
får skyddas. Det finns två olika former av 
biotopskyddsområde varav det ena är ett 
generellt skydd för vissa biotoptyper medan 
det andra är ett skydd för en särskild biotop 
enligt ett enskilt beslut. 

Totalt finns det 21 nyckelbiotoper i Vaxholm. 
Flest nyckelbiotoper finns det på Bogesund 
men de förekommer även på Resarö, Kullö, 
Skarpö och Tynningö. Majoriteten av de skyd-
dade biotoperna utgörs av olika lövskogstyper 
som är extra skyddsvärda i ett landskap som i 
övrigt domineras av barrskog. 

Naturminne 
Naturminnen är särskilda naturobjekt som 
behöver skyddas eller vårdas speciellt. Skyddet 
gäller till skillnad från andra skyddsformer inte 
ett område utan enbart ett naturobjekt. 
Naturminne som skyddsform är gammal och 
kom till i den första svenska naturskyddslagen. 

Figur 22 Karta över skyddade områden (nycelbiotoper, naturreservat, fågelskyddsområde och naturminnen).
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I Vaxholm finns det två naturminnen: Ytterby 
varphögar och kungsängslilja i Rindö by. 
Naturminnet Ytterby varphögar är uppdelat i 
två områden, varav den södra delen består av 
ett igenschaktat gruvhål, och även är utpekat 
som riksintresse för naturvård. Den östra 
delen ligger längst österut på udden och 
utgörs av ett vattenfyllt gruvhål. Syftet med 
naturminnet är att bevara varphögarna som 
ett geologiskt objekt ur vetenskaplig och 
kulturell synvinkel. Naturminnet kungsängslilja 
på Rindö är det äldsta naturminnet och utgörs 
av just en riklig förekomst av kungsängslilja.  

Fågelskyddsområde 
I Vaxholms finns det ett fågelskyddsområde 
som inrättats på Råholmen, en liten ö som 
delas med Danderyd, Täby och Österåkers 
kommun. Syftet med fågelskyddsområdet är 
att skydda störningskänsligt djurliv under 
häckningstid och tillträdesförbud råder mellan 
1 april och 31 juli. Råholmen har ett rikt 
fågelliv med ett relativt stort antal häckande 
arter.  

Artskydd 
Förutom skydd av utpekade områden eller 
naturobjekt finns det även skydd av enskilda 
arter enligt artskyddsförordningen (2007:845). 
Alla växt- och djurarter som är betecknade 
med bokstaven N eller n i förordningens bilaga 
1, samt alla växt- och djurarter i bilaga 2 är 

fridlysta. Alla orkidéer, groddjur, kräldjur, 
fladdermöss och vilda fåglar är fridlysta.  

Syftet med fridlysning är att skydda enskilda 
arter som riskerar att försvinna, utsättas för 
plundring eller som behöver skyddas för att 
uppfylla internationella åtaganden.  

I Vaxholms finns det ett flertal fridlysta växt- 
och djurarter som särskilt beaktas vid 
planering, exempelvis fladdermöss och fåglar. 
Åtgärder som bedöms avsiktligt störa eller 
inverka på fridlysta arters fortplantnings-
miljöer och viloplatser undviks.  

Övrigt 
Naturmiljövärden kan finnas i många olika 
former varav en del inte är direkt synliga för 
ögat. Vad som finns i berggrunden kan i en del 
fall ha en stor påverkan på den biologiska 
mångfalden samtidigt som byggda miljöer kan 
ersätta eller komplettera naturliga livsmiljöer 
för en mängd arter. 

I Vaxholm finns det flera geologiskt intressanta 
miljöer förutom Ytterby gruva som är 
världskänd för upptäckten av flera nya grund-
ämnen för drygt 200 år sedan. På Skarpös 
södra sida, vid Skarpöby, finns det ett 
mineralogiskt intressant objekt i form av ett 
tidigare stenbrott för ren fältspat och kvarts. 
Speciellt för denna plats är mineralernas 
sammanväxning. Ådalen på Bogesund är 

utpekat som ett geologiskt särskilt värdefullt 
objekt tack vare berggrundens variationsrika 
sammansättning på platsen. En annan 
intressant plats är Lilla Rönnholmen, öster om 
Resarö, som förutom bedömts ha särskilt högt 
naturvärde på grund av sin speciella natur 
även är intressant ur ett geologiskt perspektiv 
då det finns ett tidigare fältspatsbrott med 
förekomst av sällsynta mineraler.  

Värdefulla naturmiljövärden i form av 
byggnader är bland annat fästningsgångarna i 
Oscar Fredriksborg på Rindö samt andra 
militära lämningar i form av batterier och 
bergrum utgör viktiga övervintringsplatser för 
många fladdermöss. Äldre hus och ekonomi-
byggnader är ofta populära boplatser för 
fåglar samtidigt som många arter finner sin 
föda i de skadedjur som lever i anslutning till 
bebyggelse. 

Kulturmiljövård 
I Vaxholm finns många värdefulla kulturmiljöer 
som berättar en historia såväl nationella som 
lokala angelägenheter. Här finns många 
välbevarade och spektakulära miljöer som 
vittnar om Vaxholm historiska nyckelposition i 
försvaret av Stockholm och Sverige ända 
sedan 1400-talet. En annan stark markör för 
Vaxholm är den sommarnöjeskultur som 
startade och utvecklades under mitten av 
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1800-talet och framåt i skärgården runt 
Stockholm. 

I stadskärnan finns en ursprunglig 
kvartersstruktur med stor andel äldre 
bebyggelse med tydlig skärgårds- och 
kustkaraktär. Dessa företeelser är en stark och 
tydlig del av Vaxholms identitet och historia 
och därför viktiga att beakta i 
samhällsplaneringen. Dessa unika och 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer med 
fästningar, sommarnöjen och äldre 
skärgårdsbebyggelse gör Vaxholm till en 
attraktiv stad att besöka, bo och verka i. 

Kulturarv och kulturmiljöer 
Så här beskriver Riksantikvarieämbetet några 
centrala begrepp inom kulturmiljövården4: 

Kulturarv avser alla materiella och 
immateriella uttryck (spår, lämningar, 

föremål, konstruktioner, miljöer, system, 
strukturer, verksamheter, traditioner, 
namnskick, kunskaper etc.) för mänsklig 
påverkan. Oavsett om det skrivs i obestämd 
eller bestämd form – kulturarv eller kulturarvet 

 
4 Riksantikvarieämbetet (2020) Definition av 
kulturarv och kulturmiljö, 
https://www.raa.se/kulturarv/definition-av-
kulturarv-och-kulturmiljo/, 2021-02-19 

– innefattar det en mångfald av kulturarv. 
Ibland kan begreppet preciseras för att belysa 
särskilda delar av samhällsutvecklingen, t.ex. 
det biologiska kulturarvet, det industriella 
kulturarvet eller modernismens kulturarv.                                                                            

Kulturmiljöer avser hela den av människor 
påverkade miljön, det vill säga som i 
varierande grad präglats av olika mänskliga 
verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö 
kan preciseras och avgränsas till att omfatta 
en enskild anläggning eller lämning, ett mindre 
eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en 
region. Det kan röra sig om intensivt 
utnyttjade stads- eller industriområden såväl 
som extensivt påverkade skogs- eller 
fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara 
landskapets fysiska innehåll utan även 
immateriella företeelser som ortnamn eller 
sägner som är knutna till en plats eller ett 
område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet. 

Kulturvärde är en samlande benämning för 
vad som i den fysiska miljön bedöms som 
värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och 
socialt hänseende. Begreppet kulturmiljö 
omfattar hela den av människan påverkade 
fysiska miljön. Detta betyder inte att allt i 
kulturmiljön har så höga kulturvärden att de 
måste bevaras. Kulturvärden kan i varierande 
grad tillskrivas enskilda byggnader, 
anläggningar och lämningar såväl som hela 
miljöer och stora landskapsavsnitt.  

Skydd för kulturmiljöer 
Det finns en skyldighet att bevara byggnader 
och miljöer med kulturvärden. Den offentliga 
kulturmiljövården styrs framförallt av fyra 
lagar,  

 kulturmiljölagen,  
 miljöbalken, 
 plan- och bygglagen  
 samt skogsvårdslagen 

Ibland regleras skyddet med hjälp en 
bestämmelse eller annan specifik reglering, 

Kultur-
historiska

SocialaEstetiska

Figur 23 Illustration över de ibland överlappade men 
oftast kompletterande och åtskilda perspektiven på 
kulturvärden
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men en del miljöers skydd är helt och hållet 
baserat på dess egenskaper. Många områden 
och byggnader i Vaxholm saknar idag skydd, 
men har bevarandevärden utifrån gällande 
lagar. En grund för den lokala 
kulturmiljövården är att det finns en 
helhetssyn på hur kultur och kulturlandskapet 
kommit till och förändrats. Inte bara det 

enskilda objektet är kulturhistoriskt skydds-
värda, utan hela kulturmiljön i vilket det ingår 

En introduktion till Vaxholms militärhistoria 
Många av kulturmiljövård I och kring Vaxholm 
finns ett antal fort, skansar, batterier (en 
grupp kanoner) och andra befästningar kvar 
från 1500 – 1800-talet som vittnar om 
områdets försvarsstrategiska betydelse ända 

in på 1900-talet. Under åren 1914 och 1925 
fanns huvudbefästningslinjen i Stockholms 
skärgård i Vaxholm och sträckte sig från 
Värmdö i öst över Rindö, Vaxön, Edholma till 
Lillskär i väst. Från Gustav Vasas tid och ända 
fram till 1980-talets ubåtskränkningar var 
Vaxholms fästning en del av det svenska 
försvaret. Stockholm skyddades väl av sin 
skärgård, men det fanns tre infartsleder vid 
Vaxholm där en fientlig flotta kunde tränga in. 
Genom att på 1500-talet börja spärra 
Oxdjupet och Pålsundet med sten tvingades all 
sjötrafik att ta den trånga leden förbi 
Vaxholms kastell. Vaxholm blev platsen där 
den danske kungen, Kristian IV, år 1612 
hindrades att med sina trupper tränga in till 
Stockholm och erövra staden och landet – 
Vaxholm blev Stockholms lås. 

Riksintresset för kulturmiljö 
Uttryck för riksintresset för kulturmiljö kan 
kortfattat beskrivas som den brokiga 
skärgårdsmiljö som finns idag med en blandad 
struktur av gårdar, bryggor, hamnlägen och 
bebyggelsegrupper som speglar 
skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser, 
sjöfart och varuleveranser till Stockholm samt 
områdets militära historia. Riksintressets 
särprägel kan tolkas som samspelet mellan 
dels skärgårdsbefolkningens vardagsmiljö, dels 
den vackra farleden in till Stockholm samt den 

Figur 24 Karta över kulturmiljövärden enligt Miljöbalken och Kulturmiljölagen
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militära närvaron för att skydda inloppet till 
huvudstaden. Upplevelsen av militär närvaro 
är central och tillägg ska göras med respekt för 
befintlig miljö. 

Riksintresset för kulturmiljö beskrivs i högre 
detaljeringsgrad i avsnittet om Riksintressen 
och andra värden enligt miljöbalken.  

Byggnadsminnen 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar 
om och hjälper oss att förstå 
samhällsutvecklingen samt människors 
livsvillkor och synsätt i olika tider. För att även 
kommande generationer ska kunna ta del av 
detta kulturarv kan byggnader eller 
bebyggelsemiljöer skyddas som 
byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen. 

Det är Länsstyrelsen, i samråd med 
fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad 
eller annan miljö ska skyddas som 
byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar 
som är skyddade och som behöver tillstånd för 
att ändras. 

Det finns också statligt ägda byggnadsminnen 
som regeringen beslutar om. Tillstånd till 
ändringar av dessa hanteras av 
Riksantikvarieämbetet.5 

 
5 Länsstyrelsen Stockholms (2021-02-19) 
 

För båda kategorier av byggnadsminnen gäller 
urvalskriteriet synnerligen högt kulturhistoriskt 
värde. En viktig skillnad dem emellan är vilken 
myndigheten som ansvarar för tillsynen. 

De byggnadsminnen som finns i Vaxholm 
berättar både om den långa militära närvaron, 
om adeln, skärgårdens jordbruk och 
försörjning av livsmedel, konstnärer och 
sommarnöjesbebyggelse. 

Enskilda byggnadsminnen  
En byggnad som har ett synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett 
bebyggelseområde med ett synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde kan skyddas som 
byggnadsminne. Det kan gälla såväl bostads-
hus som industrianläggningar, parker och 
broar. Tillsynsansvaret för dessa byggnads-
minnen ligger hos Länsstyrelsen. 
Det finns fyra enskilda byggnadsminnen i 
kommunen. 

Edholma kvarn 
På Edholma finns ett enskilt byggnadsminne, 
Edholma kvarn. Stolpkvarnen är en av de 
äldsta av de fåtaligt bevarade i sitt slag i 
Stockholms skärgård. 

 
Byggnadsminnen, 
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle
/kulturmiljo/byggnadsminnen.html 

Löwenströmska trädgården 
På Vaxön finns två enskilda byggnadsminnen. 
Löwenströmska Trädgården är en unik 
representant för de stadsträdgårdar som i 
äldre tider funnits inne i städerna. Här har 
bedrivits odling sedan mitten av 1700-talet.  

Villa Akleja 
Villa Akleja ligger i ett område med några av 
Vaxholms största sommarvillor. Den äldsta 
delen utgörs av en trävilla från 1870-talet. År 
1901 köptes villan av konstnären J A G Acke. 
 
Villa Ottarsberg 
Villa Ottarsberg ligger på Edlunda/Östra 
Granholmen intill ångbåtsleden Stockholm - 
Vaxholm och uppfördes av Johan Adolf Ottar 
Nyholm, bland annat skulptör och arkitekt. 
Den vinkelbyggda villan uppfördes troligten 
1884 och är en av de äldsta och i sitt 
ursprungliga skick bäst bibehållna villorna från 
tiden före sekelskiftet i Stockholms 
innerskärgård. 

Statliga byggnadsminnen 
Skyddet för statens byggnader i 
byggnadsminnesklass regleras med 
förordningen (2013:558) om statliga 
byggnadsminnen. Byggnader, trädgårdar, 
parker, andra anläggningar eller 
bebyggelseområden som förvaltas av statliga 
myndigheter kan förklaras för statliga 
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byggnadsminnen. Statliga bolag och affärsverk 
som till exempel Akademiska hus och 
Vattenfall omfattas inte av förordningen 
(2013:558). För statliga byggnadsminnen ligger 
tillsynsansvaret hos Riksantikvarieämbetet.  

Det finns fyra statliga byggnadsminnen i 
Vaxholm och de förvaltas av Statens 
fastighetsverk. 

Bogesunds slott 
Per Brahe d.y. (den yngre) lät i slutet av 1640-
talet uppföra Bogesunds slott som ett kubiskt 
stenhus med takaltan. Slottet har byggts om 
och till ett flertal gånger under åren. 

Oscar-Fredriksborgs fästning 
På Rindö finns två byggnadsminnen: Oscar-
Fredriksborgs fästning och Rindö redutt. 
Oscar-Fredriksborgs fästning har utgjort en 
del av det fasta försvaret av rikets huvudstad. 
Den ingår i en serie av äldre befästningar, som 
kan sägas börja med uppförandet av 
Fredriksborgs tornbefästning 1726-33 och vars 
uppgift var att vid den smala passagen vid 
Oxdjupet hindra fientliga anfall från sjön mot 
Stockholm. Fästningen har ett betydande 
dokumentvärde. Dess olika delar illustrerar 
försvarstekniska anläggningar och 
konstruktioner. 

Rindö redutt 
Rindö redutt byggdes 1858-64 för att tillsam-
mans med Vaxholms kastell och Vaxö batteri 
försvara Vaxholmssunden i inloppet via 
Kodjupet och Norra Vaxholmsfjärden. Genom 
sin höga placering på Rindös norra udde kunde 
kanoner från redutten behärska sektorn i norr 
och nordost bättre än de på kastellet. Redut-
ten är genom sin definition ett slutet och själv-
ständigt försvarsverk.  

Vaxholms kastell 
På Vaxön finns ett statligt byggnadsminne: 
Vaxholms kastell. Anläggningen byggdes 
under åren 1833-63. När fästningen stod 
färdig hade artilleriet utvecklats så att fäst-
ningen redan från början betraktades som 
föråldrad. Den har under tidernas förlopp haft 
olika benämningar såsom Vaxholms fästning, 
Vaxholms fort och sedan 1920 Vaxholms 
kastell. 

Kyrkliga kulturminnen 
Merparten av Sveriges kyrkor omfattas av 
skydd enligt 4 kapitlet i kulturminneslagen.  

Kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser 
som är uppförda för Svenska kyrkan före 1940 
får inte ändras på ett väsentligt sätt utan 
tillstånd från Länsstyrelsen. Det gäller även 
vissa nyare kyrkor, kyrkotomter och 
begravningsplatser som är skyddade genom 

ett särskilt beslut. För byggnader som står på 
skyddade kyrkotomter eller begravningsplatser 
krävs tillstånd för ändringar oavsett 
byggnadens ålder. 

Tillståndsplikt kan även gälla för vissa kyrkor 
som tidigare har ägts av Svenska kyrkan, men 
som har sålts till annan ägare.6 

Svenska kyrkan har ansvar för och förvaltar 
huvuddelen av de kyrkliga kulturminnena. Det 
finns 3 kyrkliga kulturminnen i Vaxholm.  

Vaxholms kyrka med klockstapel och gravkor 

Vaxholms gravkapell 

Resarö kapell, med klockstapel och 
församlingshem 

Fornminnen 
Fornlämningar är följande lämningar efter 
människors verksamhet under forna tider, 
som har tillkommit genom äldre tiders bruk 
och som är varaktigt övergivna. De ska också 
ha tillkommit före 1850.  

Det är enligt 2 kap i kulturmiljölagen förbjudet 
att utan tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta 

 
6 Länsstyrelsen Stockholm (2021-02-19) Kyrkliga 
kulturminnen, 
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle
/kulturmiljo/kyrkliga-kulturminnen.html 
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bort, gräva ut, täcka över eller genom 
bebyggelse, plantering, eller på annat sätt 
ändra eller skada en fornlämning. 
Länsstyrelsen får lämna tillstånd till eventuella 
undersökningar på de villkor som länsstyrelsen 
bestämmer.  

I Vaxholm finns flertalet kända fornminnen 
utspridda på kommunens olika delar. På Kullö 
finns en täkt, och på Resarö finns ett gravfält 
vid Överby, två gravar vid Engarn samt gruv-
området vid Ytterby gruva. 

På Rindö finns fem kända fornminnen, som 
består av gravfält och stensättningar. På 
Pukholmen norr om Rindö finns ett röse och 
ett gravfält. På Stora Kammarholmen på 
Skarpö finns ett relativt nyupptäckt fornminne 
i form av en gammal skansanläggning från 
1600-talet. 

På Bogesund finns ett flertal fornminnen som 
vittnar om att människor har bott och verkat i 
området under lång tid. På Edholma finns en 
fartygslämning och på Stegesund finns en 
stensättning. På Tynningö finns en färdväg. 

Särskilt värdefulla områden 
Enligt 8 kap 13 § i plan- och bygglagen får 
byggnader och bebyggelsemiljöer som är 
särskilt värdefulla från historisk, kultur-
historisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt inte förvanskas. 

I Vaxholm har delar av Resarö genom 
varsamhetsbestämmelser i detaljplan pekats 
ut som särskilt värdefullt bebyggelseområde. 
Det innebär att förvanskningsförbudet även 
tillämpas på byggnader som i sig inte kan 
anses utgöra en särskilt värdefull byggnad, 
men som ingår i ett särskilt värdefullt 
bebyggelseområde och bidrar till områdets 
värden. Även om en byggnad inte bidrar till ett 
områdes värden kan en åtgärd vara otillåten 
om åtgärden medför att bebyggelseområdets 
värden skadas. För särskilt värdefulla 
byggnader och bebyggelsemiljöer gäller i flera 
fall inte undantagen från den generella 
bygglovsplikten. 

Underlag och lokala kulturmiljövärden 
Plan- och bygglagen har en bred helhetssyn på 
kulturmiljön. I förarbetena till lagen läggs 
särskild vikt vid det lokala perspektivet och att 
värna om även de mer ”alldagliga” miljöerna 
och kvaliteterna. I det här avsnittet redogörs 
för en del av de lokala kulturmiljövärdena och 
vilka underlag som finns att tillgå.  

Flera av kommunens kulturmiljöunderlag har 
uppnått en sådan ålder att de kan betraktas 
mer som historiska tidsdokument som kan 
utgöra underlag för platsens utveckling i ett 
historiskt perspektiv. Underlag äldre än 10 år 
kan betraktas med detta perspektiv och listas 
nedan som ”historiska underlag”.  

Vaxön  
Där finns en blandning av bebyggelse från 
olika tider varav den äldsta bebyggelsen finns i 
området kring Norrhamnen. Bebyggelsen från 
olika tidsepoker bidrar till att skapa en 
varierad bebyggelse på hela Vaxön. 

Stadskärnan i Vaxholm har stora 
kulturhistoriska värden och omfattas av 
riksintresse för kulturmiljön. Det är en unik 
stadsmiljö med varierad bebyggelsekaraktär 
och inslag av skärgårdsnatur. 

Från vattnet utmärker sig vissa byggnader, 
bland annat vattentornet och rådhuset. Skalan 
och karaktären i stadsmiljön med bebyggelse 
och gatustruktur är värdefull och bör beaktas 
inför kommande bebyggelseutveckling. 

I stadskärnan finns också ett kulturhistoriskt 
intresse med stadskärnans smala gator, 
varierad bebyggelse, kastellet, 
befästningsvallarna, hotellet och hamnen med 
det rörliga båtlivet. I Norrhamnen och de 
nordöstra delarna av Vaxön finns en värdefull 
skärgårdsstadsbebyggelse. Norrhamnen är 
den enda av Vaxöns fyra hamnar som i 
huvudsak har kvar ett ursprungligt utseende.  

Både i stadskärnan och på stora delar av 
Vaxön finns många exempel på värdefulla 
miljöer som berättar om 1900-talets 
utveckling.  
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För stadskärnan finns ett växande behov av ett 
uppdaterat underlag som även tar hänsyn till 
senare bebyggelseperioder. 

Historiska underlag 
För stadskärnan gjordes finns en 
bevarandeplan från 1979 som fortfarande 
används som underlag i viss utsträckning.2010 
gjordes inventeringar av både flerbostadshus 
och radhus- och villabebyggelse utanför 
stadskärnan. 

Kullö 
På Kullö finns det värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer, funktioner och 
kulturlandskap.  

På Norra Kullön finns en bebyggelse med 
anknytning till äldre jordbruk kring Norrkulla 
gård. Här har flera förändringar gjorts men det 
finns fortfarande kulturvärden som skyddas i 
detaljplan behöver värnas. 

På Kullös västra delar finns en blandning av 
enbostadshus, parhus och kedjehus, som till 
stora delar har byggts och anpassats till den 
omgivande naturen under tidigt 2000-tal. Vid 
områdets utbyggnad lades stor vikt vid 
material, färgtyper och kulörer. 

En kulturmiljöanalys med metoden DIVE eller 
analys av känslighet och tålighet för förändring 
med särskild fokus på förnybarenergi och 

gestaltning vore sannolikt ett betydelsefullt 
underlag för framtida beslut.   

Resarö 
Det finns värdefulla byggnader och bebyg-
gelsemiljöer, funktioner och kulturlandskap på 
Resarö. Resarö ger exempel både på hela 
bebyggelsemiljöer, landskapsavsnitt och 
enskilda objekt.  

Engarn har ett stort värde som kulturmiljö 
med ett karaktäristiskt landskap med 
bebyggelse- och odlingsmönster. Det här 
kulturlandskapet har spår av tidigare jordbruk, 
åkerholmar, slånbärsbryn och fruktträd. Ett 
stort antal gamla ekar finns på nordöstra delen 
av halvön. 

En annan värdefull miljö är Ytterby varphögar 
som är en världskänd fyndort för flera 
grundämnen. 

Historiska underlag 
Det finns ett flertal inventeringar och utred-
ningar utförda. Det finns inventeringar av 
radhus och kedjehus från 2010 och en 
inventering av bevarade småbåtsvarv från 
2008 utförd av Stockholm länsmuseum. 

En inventering av kulturhistoriska miljöer på 
Resarö har utförts under våren 1992 av 
Länsmuseibyrån. Utredningen uppdaterades 

2006. Nio speciellt intressanta miljöer har 
avgränsats.  

Bogesund 
På Bogesund finns kulturmiljövärden i så väl 
landskap som bebyggelse som berättar om 
både om jordbruk, högreståndsmiljöer och 
sommarvistelse.  

Historiska underlag 
Det finns en inventering från 1969 av Östra 
Ryds socken där Bogesund ingick, och en 
inventering från 1998 av området Karlsudd där 
det finns en värdefull 
sommarnöjesbebyggelse.  

Granholmen, Edlunda med flera 
De små öarna Granholmen och Edlunda i 
kommunens sydligaste delar omfattar några 
av de absolut viktigaste sommarnöjena i 
Stockholms skärgård från tiden kring förra 
sekelskiftet.  

Tynningö 
Tynningös strandbild är betydelsefull för 
skärgården, även de områden som ligger 
utanför riksintresset för kulturmiljövård. 

Tynningö har en lång historisk kontinuitet med 
fysiska spår från medeltiden fram till i dag. Ön 
har en relativt typisk historia för Stockholms 
innerskärgård. Vi vet att ön nyttjas sedan 
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medeltiden, inte otroligt ännu längre tillbaka i 
tiden. 

De historiska spåren är viktiga ur ett lokalt 
perspektiv och de bildar också den rumsliga 
grunden för det som i dag utgör Tynningös 
karaktär. De få äldsta bevarade byggnaderna 
som till exempel Tynningö gårds flygel samt 
andra bevarade fysiska strukturer så som äldre 
bevarade vägar, Kvarntäppan, och Tynningö 
klack ger små men betydelsefulla inblickar i 
Tynningös äldsta historia. 

Här finns en rik uppsättning av sommarvillor 
uppförda 1870–1920 i välexponerade lägen på 
klippor och tomter utmed vattnet till vilka man 
tog sig med ångbåt. Två bryggor är fortfarande 
i bruk medan de stora flertalet bryggor 
numera lagts ned eller övergått i privat ägo. 
Villorna utgör ett samlat dokument över den 
bättre bemedlade klassens vanor och 
levnadsmönster samtidigt som de vittnar om 
tekniska och kommunikationsmässiga 
framsteg. Den stora samlade mängden 
sommarvillor på Tynningö bidrar inte bara till 
öns bebyggelsestruktur och karaktär utan är 
också en ovanligt välbevarad helhet som gör 
”årsringen” intressant också ur ett regionalt 
och nationellt perspektiv. Villorna 
karaktäriseras av utpräglad arkitektonisk stil 
från olika decennier, stora tomter med 
bevarade klippor och naturlig vegetation eller i 

mer bördiga lägen trädgårdar. Ett viktigt 
karaktärsdrag som delvis bevaras är att det är 
glest mellan villorna. 1900-talets utveckling 
med en stor utbyggnad av sportstugor och 
sommarhus är väl avläsbar i miljön där dessa 
byggnader ofta ligger inne på ön och i första 
hand på tidigare outnyttjad icke fertil mark så 
som skogbeklädda hällmarker och klippor. 
Enstaka sportstugor ligger i låglänta delar av 
ön som präglas av lövträd och bördigare jord. 
Några av husen ligger invid Myrholmsmaren 
och Stora Maren. Sportstugorna är små hus, 
ursprungligen ofta bara något, eller ett par 
rum stort av stugkaraktär. Sommarstugorna 
visar på 1900-talets ökning i levnadsstandard 
för gemeneman. Tynningös båtvarv, i dag fem 
stycken, bygger på en tradition av 
båtbyggande som inleddes under andra halvan 
av 1800-talet då allmogens mångsyssleri 
alltmer övergick till specialiserade 
verksamheter. I takt med att skärgården blir 
allt viktigare som fritidsmiljö ökade behovet av 
både kommersiell båttrafik och fritidsbåtar. 
Tynningös historia och de spår som den har 
lämnat efter sig i landskap och 
bebyggelsestruktur bidrar till kunskapen och 
förståelsen för platsen och därmed till miljöns 
attraktionskraft och som livsmiljö. 

Lokalhistoriskt särskilt värdefulla områden 
Sommarvillor från 1874–1929: De stora 
sommarvillorna från andra halvan av 1800-
talet och 1900-talets första decennier vittnar 
om en samhällsförändring som inbegriper en 
växande välbeställd borgarklass med 
ekonomiska möjlighet att fly den förorenade 
staden under sommarmånaderna. 
Utbyggnaden av sommarvillor i skärgården 
speglar också kommunikationsmässiga 
framsteg med utvecklingen av ångbåten 
liksom en industriell utveckling som bland 
annat möjliggjorde den rika panelarkitekturen. 
Karaktäristiskt för villorna är lägen på stränder 
och klippor utmed vattnet där husen vänder 
sig mot sjön liksom en stor anpassning till 
topografi och naturlig vegetation. 
Sommarvillorna förekommer längst hela 
Sveriges kust men var särskilt vanligt 
förkommande i närheten till Stockholm och de 
större städerna.  

Sportstugor/sommarhus 1930–1970: I takt 
med semesterreformerna under 1900-talet 
växte möjligheterna för medel- och 
arbetarklassen att ta sig ut till skärgård och 
landsbygd. Många var de fastighetsägare som 
därmed såg möjligheter att tjäna sig en hacka 
på landområden som tidigare enbart kunnat 
användas för skogsbete. Sportstugorna ligger 
ofta längre in på ön i skogen, ibland med utsikt 
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över vatten men även ofta utan. Strandtomter 
är ovanliga. De karaktäriseras av små 
byggnader, bevarad naturmark och hög grad 
av naturlig vegetation.  

Befintliga och inte längre aktiva 
ångbåtsbryggor ger en inblick i en av 
grundförutsättningarna för 1800-, och 1900-
talets utbyggnad av sommarvillor och 
sportstugor, möjligheten att ta sig ut till öarna 
med båt.  

Området runt Tynningö gård; allé, äldsta 
huset, vägen: Platsen för Tynningö säteri är 
det äldsta kända bebyggelseläget på ön. 
Fortfarande bevaras en flygelbyggnad till 
säteriet, (nu öns äldsta byggnad) samt en 
krökt väg omgiven av en allé av mycket 
ålderdomliga lönnar som ledde upp och förbi 
det som en gång var säteriets huvudbyggnad. 
De få bevarade spåren från säteriet har stor 
lokalhistorisk betydelse som en del av 
berättelsen om Tynningös historia.  

Torpen: Under 1800-talets skiften blev torpen 
friägda. Det finns fem äldre torplägen och 
delar av torpbyggnaderna bevaras vid två av 
dem. Runt torpen har funnits små åkertegar 
och betesmark/ängsmark och till torpet hörde 
också möjligheten att nyttja skogen liksom jakt 
och fiske. Torpen och få bevarade spår av 
åkermark bidrar till vittnesbörden över 

Tynningös äldsta historia och ger möjligheter 
att förstå olika samhällsklassers 
livsbetingelser. Torpmiljöerna har lokala 
social- och samhällshistoriska värden.  

Tynningö klack: Det höga berget i sydväst har 
troligen varit försett med en vårdkase mycket 
långt tillbaka i tiden. Den höga 
bergsformationen har därför en viktig 
betydelse för möjligheten att förstå äldre 
tiders försvars- och kommunikationsmetoder. 
Berget utgör i dag den främsta utkiksplatsen 
både över ön och framför allt omgivande 
vatten. Berget fungerar som landmärke. 

Kvarntäppan: Nordöst om Marensjön finns 
rester av ett grävt utlopp och där stora stenar 
enligt utsago visar platsen för en kvarn där 
Tynningöborna under våren malt sin säd. 
Lokala socialhistoriska värden.  

I området kring Vaxholm finns många varv. 
Våren 2020 är fem varv aktiva på Tynningö. 
Varven har en lång tradition i skärgården och 
växte fram som fenomen i slutet av 1800-talet 
då tillverkningen av båtar går från allmogens 
sidoverksamhet till att bli ett särskilt yrke. 
Service av Vaxholmsbåtar och kommersiell 
trafik, militära båtar och fritidsbåtar har alla 
bidragit till de många varven. I dag servar 
varven i första hand fritidssjöfarten. De många 

varven vittnar om teknisk-, ekonomisk-, och 
social utveckling under 1800- och 1900-talet. 

Nya underlag 
Under slutet av 2019 och början av 2020 togs 
ett kulturmiljöunderlag med landskapsanalys 
fram för Tynningö.  

Historiska underlag 
Det finns även en bebyggelseinventering för 
Tynningö från 1977-78. Inventering täckte in 
ett 50-tal fastigheter.  

Ramsö och Skogsö 
Det finns värdefulla byggnader och bebyg-
gelsemiljöer, funktioner och kulturlandskap på 
Ramsö och Skogsö. 

Historiska underlag 
Under åren 1977–78 lät Vaxholms stad 
genomföra en inventering av kulturhistoriskt 
intressant bebyggelse och miljöer på Ramsö. 
Det finns också en inventering från 2008 av 
bevarade småbåtsvarv som Länsstyrelsen tog 
fram. 

Rindö och Skarpö 
Redan från 1600-talet finns uppgifter om 
boende på Skarpö på det skärgårdsjordbruk 
som funnits sedan dess. På 1850-talet 
startades ångbåtstrafik till ön vilket var början 
till exploateringen av Skarpö som en ö för 
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sommarvistelse. Den första sommargästen ska 
ha kommit till Skarpö i slutet av 1860-talet. 

Både Rindö och Skarpö präglas av den tidigare 
militära närvaron i området. Två regementen 
byggdes upp vid sidan av varandra. Helhetens 
värde ligger i de båda regementenas säregna 
karaktär och inbördes relationer samt att 
kopplingen med hamnen finns kvar.  

På Rindö finns flertalet militärhistoriska 
byggnader och anläggningar med 
kulturvärden. På västra Rindö ligger Rindö 
redutt. Området har en viktig visuell koppling 
till Kastellet. På östra delen av Rindö, Oskar 
Fredriksborg (Rindö hamn) finns ett 
kasernområde med tidstypiska byggnader från 
början av 1900-talet som under 2010-talet har 
utvecklats till bostäder som del av en ny 
modern stadsdel. Längs strandlinjen i södra 
delen av Oskar-Fredriksborg finns ett 30-tal 
solgrottor och rester efter sådana som än idag 
har en betydelse för rekreation. Solgrottorna 
har mycket högt kulturhistoriskt värde och kan 
sägas ingå som värdebärande delar i 
riksintresset för kulturmiljövården i form av 
försvarsanläggningar och uttryck för 
rekreationslivet i skärgården. 

Områdena Karlshill, Rindöbaden, Annedal och 
Mjöldammen består till stor del av 
sportstugebebyggelse från efterkrigstiden, en 

permanentning av dessa områden sker 
kontinuerligt. 

Många tomter på Skarpö tillkom genom 
avsöndringar av några större markägor i 
början av 1900- talet. De flesta tomter 
utformades som naturtomter. Byggnaderna 
fick ofta en framträdande placering högt upp 
på tomterna. De stora tomterna på Skarpö har 
bedömts vara en viktig del av kulturmiljön 
varför det har reglerats i detaljplan. Mycket av 
vägnätet och annan infrastruktur tillkom 
samtidigt som den här förändringen skedde. 
En viktig del av Skarpös karaktär utgörs 
fortfarande av de smala vägarna och 
huvudinriktningen bör därför vara att så långt 
som möjligt bibehålla nuvarande utformning. 

Historiska underlag 
En utredning av kulturhistoriska miljöer har 
gjorts under 2004 i syfte att klarlägga vad 
kulturmiljövärdet utgörs av i olika delområden 
på Rindö och Skarpö. 2007 genomfördes en 
kulturmiljöutredning för Oskar-Fredriksborg. 
Utredningen anger att området präglas av 
skärgårdsnatur och före detta militär 
bebyggelse med marin anknytning.  

Edholma och Stegesundsöarna 
På Stegesundsöarna finns en i Sverige unik och 
välbevarad miljö med 
sommarnöjesbebyggelse från i huvudsak de 

två första årtiondena på 1900-talet som 
exploaterades och planerades efter 
villastadsmönster. Stegesundsöarna omfattas 
även av riksintresse för kulturmiljövård. 

Det finns värdefulla byggnader och bebyg-
gelsemiljöer, funktioner och kulturlandskap på 
Edholma och på Stegesund.  

Historiska underlag 
I samband med ett planprogram för 
Stegesundsöarna gjordes 2010 en inventering 
av Stegesund-Vikingsborg. 

Teknisk försörjning 
Flertalet olika system finns för att förse hushåll 
och verksamheter med nödvändiga in- och 
utflöden av resurser, till exempel vatten, 
energi, avlopp, avfall och IT. Denna tekniska 
försörjning kan ordnas på olika sätt, antingen 
av den enskilda fastighetsägaren, en förening, 
kommunen eller genom samverkan mellan 
olika aktörer. I Vaxholm varierar läget ibland 
kraftigt mellan olika öar, och den framtida 
utvecklingen påverkas i stor utsträckning av de 
geografiska, ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningarna. 

Energiförsörjning och energihushållning 
El 
Kommunens energianvändning uppgår till 
cirka 0,17 TWh per år. Ser man till 

130



   

119 

energianvändningen i hela 
Stockholmsregionen så sjunker den totala 
användningen, trots ökande befolkning och en 
högre ekonomisk aktivitet. I Vaxholm är det 
transporter och uppvärmning av byggnader 
som står för det största energibehovet. 
Energianvändningen per invånare är cirka 14 
000 kWh/år, vilket är relativt lågt i jämförelse 
med länet och riket. 

Värme 
Idag försörjs stora delar av Vaxön samt delar 
av Kullö med fjärrvärme från ett värmeverk på 
Kullö. Fjärrvärmen kommer från förbränning 
av förnybart bränsle i form av flis. Vid 
oplanerade avbrott i värmetillförseln eller vid 
extrem väderlek finns en tillfällig 
uppställningsplats på Vaxön för en 
reservkraftspanna. Det finns idag kapacitet att 
ansluta fler bostäder till fjärrvärmeverket i de 
detaljplaner som hittills planerats på Vaxön, 
exempelvis i kvarteret Kulan och på 
Norrberget. 

I takt med teknisk utveckling och att befintligt 
anslutna bostäder investerar i alternativa 
energikällor, exempelvis bergvärme eller 
solenergi, kan utrymme för anslutning av 
ytterligare bostäder uppstå. 

I övriga delar av kommunen sker uppvärmning 
till övervägande del genom egna anläggningar. 

Det saknas statistik över fördelning av 
uppvärmning via förnyelsebara energikällor 
respektive fossila.  

Drivmedel 
Det är viktigt för omställningen till ett 
fossilbränslefritt samhälle att mängden 
förnybara drivmedel ökar, i kombination med 
utvecklingen av laddinfrastruktur. I arbetet 
med att ställa om spelar externa aktörer en 
viktig roll, både gällande bil- och båttrafik.  

I projektet med renoveringen av Vaxholms 
replipunkt ingår åtgärder som ska möjliggöra 
framtida laddinfrastruktur för den kollektiva 
sjötrafiken. Färjerederiet arbetar även med att 
inom några år kunna trafikera Vaxholmsleden 
med elfärjor.  

Ett större utbud av förnybara drivmedel 
kommer att bidrar till ett fossilbränslefrihet. 
Det säljs även allt fler laddbara fordon och 
antalet publika laddpunkter i Sverige ökar. Det 
finns två laddpunkter på Vaxön, en vid 
färjeläget och en vid kommunhuset.  

Vattenförsörjning 
I dagsläget har ungefär 75% av Vaxholms 
befolkning tillgång till kommunal vatten-
försörjning via Roslagsvatten. Allmänna VA-
verksamhetsområden finns på Vaxön, Kullö, 
Resarö, Rindö, Karlsudd på Bogesund, 
Stegesund och Hästholmen. Dessa områden 

täcker in största delen av kommunens 
tätbefolkade områden. 

Vaxholm försörjs med dricksvatten genom 
medlemskap i Kommunalförbundet 
Norrvatten. Enligt kommunens VA-policy ska 
den framtida allmänna vattenförsörjningen 
vara helt baserad på dricksvatten från 
Norrvatten, och Norrvattens kapacitet att 
leverera dricksvatten till Vaxholm bedöms 
klara en omfattande utbyggnad av den 
allmänna vattenförsörjningen inom 
kommunen. Dricksvattnet produceras vid 
Norrvattens vattenverk Görväln i Järfälla och 
har Mälaren som råvattentäkt. För reserv-
vatten, det vill säga vatten som kommer från 
en annan källa/ledning än den som normalt 
levererar vattnet, har Norrvatten fyra 
grundvattenverk som vid behov kan producera 
ca 75 % av Görvälnverkets normalproduktion i 
upp till en vecka. Norrvatten har dessutom ett 
samarbete med Stockholm Vatten och Avfall 
som innebär att man kan överföra vatten till 
varandra. Vid ett större driftavbrott finns en 
risk att Vaxholms invånare blir utan 
dricksvatten.  

För att säkra dricksvattenförsörjningen finns 
sedan 2019 en regional vattenförsörjningsplan 
för Stockholms län. Planen visar vilka 
utmaningar som regionen gemensamt står 
inför, vilka möjligheter som finns och hur 
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ansvaret fördelas på regionens olika aktörer. 
Att arbeta med att säkerställa dricksvatten-
försörjningen på lång sikt och vid kris är en 
strategisk fråga för Vaxholm och 
Roslagsvatten. 

Dricksvattnet levereras till kommunen från två 
håll via Norrvattens ledningssystem. Därefter 
sker distributionen inom kommunen via 
Vaxholmsvattens/Roslagsvattens allmänna 
vattenledningar. Den dubbla 
dricksvattenanslutningen bidrar till att minska 
effekterna vid ett avbrott på endera 
distributionsledning genom att kommunen då 
temporärt kan försörjas med dricksvatten via 
den andra huvudledningen. Den ena av dessa 
är dock från 1954 och behöver bytas ut. Även 
den dricksvattenledning som finns på Resarö 
behöver till viss del bytas ut och dimension-
eras upp. Allt dricksvatten till Vaxholm och 
Österåker kommer huvudsakligen via en 
enkelmatad vattenledning, men sedan 2015 
kan Norrvatten vid behov distribuera vatten 
till Österåker och Vaxholm via Vallentuna, 
vilket gör att de omfattande konsekvenser 
som skulle bli av en läcka på en enkelmatad 
ledning nu kan begränsas. Ledningsnätet 
omfattar 77 km vattenledningar. Det finns i 
dagsläget inga tryckstegringsstationer för 
vattenledningsnätet. Men för att förbättra 
vattentrycket i Vaxholm planerar Norrvatten i 

samarbete med Österåkersvatten i ett första 
steg att anlägga en tryckstegringsstation vid 
Svinninge Marina i Österåkers kommun, och 
om den inte är tillräcklig ytterligare en vid 
Nantes innan sjöledningen över till Resarö från 
Österåker. Modelleringar har även visat att 
ledningsnätet på Solövägen behöver bytas ut 
samt att det eventuellt krävs en 
tryckstegringsstation även där. 

Enskilt vatten 
I flera äldre fritidshusområden ökar 
permanentboendet. Många av dessa områden 
ligger i attraktiva miljöer som dessutom kan 
vara intressanta för fortsatt 
bebyggelseutveckling med permanent- och 
fritidsfastigheter. En utveckling i områden 
utanför befintliga verksamhetsområden för 
vatten och avlopp kan leda till stor risk för 
påverkan på grundvattentillgången och 
dricksvattenkvaliteten genom intensiv 
markanvändning och ökad vattenanvändning.  

Grundvattenuttagen blir större och 
avloppsvatteninfiltrationen till 
grundvattenmagasinen ökar vilket ofta 
resulterar i ökande problem med 
dricksvattenförsörjningen på grund av 
förorenat grundvatten, saltvatteninträngning 
och allmän vattenbrist, problem som förväntas 
öka i och med klimatförändringarna.  

Hantering av avloppsvatten 
Det finns två huvudsakliga typer av 
avloppsvatten. Den ena kallas mer specifikt 
spillvatten, vilket är förorenat vatten från 
hushåll, industri, serviceanläggningar och 
dylikt. Hushållsspillvatten är det vatten som 
kommer från toalett, dusch, disk- och 
tvättmaskiner och liknande.   

Den andra typen kallas dagvatten. Dagvatten 
är regn-, smält- och dräneringsvatten som 
rinner från byggnader, gator, parkeringar och 
annan mark och som sedan leds via diken och 
ledningar till vattendrag, sjöar eller hav. 
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Spillvatten 

Dagens spillvattenhantering 
Huvuddelen av kommunens spillvattensystem 
är anslutet till Blynäs avloppsreningsverk på 
norra sidan av Vaxön. Här renas 
avloppsvattnet från ca 6 900 invånare. 
Spillvattnet från delar av norra Resarö avleds 
till Margretelunds avloppsreningsverk i 
Österåkers kommun. Det finns några mindre 
allmänna reningsverk på Karlsudd, Kullön, 
Byviken (Rindö), Rindö hamn samt på 
Stegesund/Hästholmen. 

Rindö  
Området runt Rindö smedja är anslutet till det 
kommunala reningsverket Blynäs på Vaxön.  
Området kring Oskar-Fredriksborg på Rindö är 
anslutet till ett lokalt avloppsreningsverk inom 
området. Det tidigare Grönvikens 
avloppsreningsverk på södra Rindö är ersatt av 
en pumpstation som leder vidare vatten till 
Rindö hamn. Ett mindre kommunalt 
reningsverk för ett fåtal fastigheter finns även 
i Byviken på nordöstra ön.  

Resarö 
Dagens allmänna VA-verksamhetsområden 
finns på Resarö, se karta för nuvarande 
verksamhetsområde. 

Spillvattnet från delar av norra Resarö avleds 
till Margretelunds avloppsreningsverk i 

Österåker. Kommunalt verksamhetsområde 
för dagvatten finns på Resarö. 

Tynningö 
Tynningö saknar kommunalt vatten och 
avlopp. Hanteringen av vatten och avlopp 
sköts via enskild försörjning på den egna 

fastigheten. En stor andel (ca 60 %) av dessa 
anläggningar har blivit utdömda efter 
inventering av Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor under 2008/2009. Det finns 
ett stort behov av att dessa anläggningar 
ersätts med nya för att minska belastning på 
miljö och vattenområden. Planerad utbyggnad 

Figur 25 Etappindelning för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp
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av den allmänna VA-försörjningen ska ske 
utifrån kommunens VA-plan. 

Slamtömningen sköts idag av Roslagsvatten 
genom entreprenör. Idag sker tömningen i 
stor utsträckning med bil, men även tömning 
från vattensidan förekommer. 

Framtida spillvattenhantering 
Blynäs avloppsreningsverk har idag ett 
tillstånd att ta emot avloppsvatten 
motsvarande 8 000 personekvivalenter. 
Avloppsreningskapaciteten i reningsverket 
närmar sig sitt tak och kommer att överskridas 
inom de närmaste åren om man ska klara av 
att ansluta de områden som enligt 
vattentjänstlagen har rätt till allmänt VA. Att 
bygga ut den storskaliga 
avloppsreningskapaciteten är en av de stora 
VA-utmaningarna som kommunen står inför.  

Utgångspunkten har att hitta en 
avloppsreningslösning som klarar av all 
kommande samhällsutveckling fram till 2050, 
inklusive anslutning av befintliga områden 
som idag har rätt till men saknar allmänt VA. 
För den långsiktiga avloppsreningskapaciteten 
har följande alternativ utvärderats:   

- En utbyggnad av Blynäs reningsverk,  
- En anslutning av Blynäs och 

Margretelunds reningsverk 

(Österåker) till Käppalaverket på 
Lidingö 

- Ett gemensamt avloppsreningsverk för 
Österåker och Vaxholm i Österåkers 
kommun.  

När alternativen har utvärderats har 
alternativet med ett gemensamt 
avloppsreningsverk för Österåker och Vaxholm 
i Margretelund, Österåker, bedömts som det 
mest lämpliga alternativet. Till skillnad från 

alternativet att bygga ut Blynäs skulle ett 
gemensamt verk i Österåker innebära att 
kapacitetsfrågan är löst för en lång tid 
framöver. En anslutning till Käppalaverket som 
länge var huvudspåret skulle förutsätta att 
Vaxholms stad blir medlem i 
Käppalaförbundet, huvudman för 
Käppalaverket. Sannolikheten har bedömts 
som stor att Vaxholm liksom Österåker får nej 
på en medlemsansökan med anledning av 

KARTA AVLOPPSHANTERING 
VAXHOLM 2040

Figur 26 Illustration över förslag till framtida avloppshantering
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Käppalaförbundets nya hårdare tillståndskrav. 
I juni 2020 tog fullmäktige ett inriktningsbeslut 
om att Vaxholms framtida 
avloppvattenbehandling ska ske genom 
samarbete med Österåkers kommun, förutsatt 
att kommunerna kommer överens om 
grunderna för ett sådant samarbete. Om 
projektet genomförs som det är tänkt kommer 
Blynäs avloppsreningsverk att läggas ner och 
ersättas av en pumpstation som leder 
avloppsvattnet vidare till först Engarn och 
sedan vidare till Margretelund, via 
sjöledningar. 

Även Vaxholms mindre avloppsreningsverk 
planeras på kort eller lång sikt att läggas ner 
och kopplas om till det nya 
avloppsreningsverket. Inga definitiva beslut 
har tagits om tidplanen för respektive 
reningsverks nedläggning, utan parallellt med 
att planera för det nya avloppsreningsverket 
tas en preliminär plan fram som kan komma 
att revideras vid behov. För Tynningö har en 
tidig förstudie gjorts som tittat på flera olika 
tänkbara alternativ. I det här skedet har ett 
antagande gjorts om att även Tynningös 
avloppsvatten kommer att ledas till nya 
Margretelund, men framtida utredningar får 
avgöra vilket av de utredda alternativen som 
visar sig bli den bästa lösningen. 

Det nya reningsverket kommer innebära en 
bättre vattenmiljö för Vaxholms 
vattenförekomster. Norra Vaxholmsfjärden, 
som idag belastas av renat utgående 
avloppsvatten från Blynäs avloppsreningsverk 
och som har en otillfredsställande status, 
avlastas. Även övriga vattenförekomster som 
är recipienter för de mindre verken kommer 
att avlastas och påverka den ekologiska 
statusen gynnsamt. I Trälhavet som blir den 
nya recipienten är utspädningen stor tack vare 
en stor vattenomsättning.  

Även utifrån andra miljöaspekter kommer ett 
nytt reningsverk i Margretelund att innebära 
fördelar. Energiförbrukningen och 
kemikalieförbrukningen per ansluten person 
kommer att minska, liksom transporterna som 
kommer att bli färre och arbetsmiljön bättre. 

Dagvatten  
Hur dagvatten ska hanteras regleras i flera 
lagar, regelverk, förordningar och lokala 
föreskrifter. I huvudsak regleras frågor om 
dagvattenhantering i miljöbalken och lagen 
om allmänna vattentjänster. Genom PBL kan 
en kommun reglera utformningen av 
kvartersmark och allmän plats, vilket skapar 
förutsättningar för en hållbar 
dagvattenhantering. 

I de fall det finns ett behov av en samlad 
avledning av dagvatten i ett större 
sammanhang för befintlig eller planerad 
bebyggelse, är kommunen skyldig upprätta 
verksamhetsområde och tillgodose behovet 
genom en allmän VA-anläggning.  

En hållbar dagvattenhantering innebär att 
ekologiska, ekonomiska och sociala behov kan 
tillgodoses samtidigt som det bidrar till att 
uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten. 
Genom att synliggöra vattnet i landskapet och 
skapa ytor för samutnyttjande kan vi öka 
bebyggelsens attraktivitet, lösa vissa 
klimatrelaterade risker samtidigt som det har 
en positiv inverkan på biologisk mångfald. 

Åtgärder som genomförs nära källan kan 
minska dagvattenmängden och fördröja 
flödet. Genom trög avledning kan dagvatten 
renas genom infiltration och sedimentation 
samtidigt som det bidrar till grundvatten-
bildning. Genom att kombinera lednings-
system och öppen dagvattenhantering utifrån 
förutsättningar och behov kan hanteringen 
optimeras. Underjordiska lösningar är lämpliga 
där det är ont om markytor medan öppna 
dagvattenlösningar kan hantera skyfall bättre. 

Dagens dagvattenhantering 
Allmän dagvattenhantering finns i första hand 
på Vaxön och i vissa mindre områden på 
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Kullön, Resarö och Rindö. I många planer som 
tas fram är en allmän dagvattenanläggning 
inte nödvändig utan ett lokalt 
omhändertagande av dagvatten, LOD, är 
tillräckligt. Andra fall utanför 
verksamhetsområden hanteras dagvatten med 
hjälp av gemensamhetsanläggningar med 
direktutsläpp till vattenområde eller mark. För 
det samlade dagvattenarbetet finns Vaxholms 
stads dagvattenstrategi. 

I Vaxholm finns det inga anlagda 
reningsanläggningar för dagvatten. I vissa 
områden fungerar naturliga miljöer i form av 
kärr, våtmarker och marar (avsnörda 
havsvikar) som sedimenteringsanläggningar 
och renar dagvattnet innan det når Östersjön. 
Dikesavledning är den vanligaste 
dagvattenhanteringen inom kommunen med 
undantag för Vaxön där det mesta av 
dagvattnet från fastigheter och vägar avleds i 
kulverterade ledningar till Östersjön. Vid 
avledning i ledningar är kommunen beroende 
av att rening av dagvattnet sker innan det når 
ledningarna genom infiltration och 
sedimentation, alternativt genom rening vid 
utsläppspunkt.  

I dagsläget leds det mesta dagvattnet från 
vägar och bostäder på Rindö och Skarpö ut 
diken och vidare ut i Östersjön. Vid 
dikesavledning av dagvatten sker viss rening i 

dikena eftersom de under hela växtsäsongen 
fungerar som ett biofilter, där vattnet 
behandlas genom olika processer som 
växtupptag, filtrering och nedbrytning med 
hjälp av mikroorganismer. 

På östra Rindö leds merparten av dagvattnet 
ner i ledningar och vidare ut i Östersjön, men 
på sina ställen går dagvattnet även här i öppna 
diken. 

Planering och ansvar för 
dagvattenhanteringen 
Som fastighetsägare är man ansvarig för att 
omhänderta av det dagvatten som 
uppkommer inom egen fastighet. Detta gäller 
för såväl enskilda tomter, industritomter och 
större exploateringar för flerfamiljshus. Hur 
stort ansvar för omhändertagandet som en 
fastighetsägare eller verksamhetsutövare har 
avgörs av om fastigheten ingår i ett 
verksamhetsområde eller ej.  

Inom verksamhetsområden innebär det ansvar 
för att leda det dagvatten som inte kan 
infiltrera till den förbindelsepunkt som finns 
anvisad. Förbindelpunkten kan exempelvis 
vara ett dike eller en dagvattenbrunn. Genom 
planbestämmelser i detaljplan kan kommunen 
reglera eventuella skyldigheter fastighetsägare 
har att hantera dagvatten. Kommunen 
preciserar även ansvarsförhållanden i ett 

samlat dokument, Allmänna bestämmelser om 
användande av allmänna vatten- och 
avloppstjänster, ABVA. 

Vid planläggning ska kommunen säkerställa att 
dagvattenhanteringen går att lösa inom 
planområdet samt visa hur hanteringen ska gå 
till. Utgångspunkten är att inga extraordinära 
åtgärder ska krävas utan att endast mark som 
är lämpligt för bebyggelse genom naturliga 
förutsättningar planläggs. Med hjälp av 
planbestämmelser ger kommunen 
förutsättningar för fastighetsägare och VA-
huvudmannen att omhänderta dagvattnet på 
ett lämpligt sätt.  

Framtida utmaningar för 
dagvattenhanteringen 
Det finns två huvudsakliga utmaningar för 
framtida dagvattenhantering: uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormerna för vatten där 
föroreningar i dagvattnet påverkar våra 
vattenförekomster samt ett förändrat klimat.  

För att miljökvalitetsnormerna ska uppnås för 
kommunens kustvattenförekomster behöver 
dagvatten renas i en högre utsträckning. Detta 
kan bara åstadkommas om så väl dagvatten 
från befintlig som tillkommande bebyggelse 
renas i högre utsträckning.  
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Där det finns ett behov av en samlad lösning 
för dagvattnet inrättas verksamhetsområden 
för dagvatten. Detta utreds i samband med 
dagvattenutredningen inför varje detaljplan. 

För detaljplanering och nybyggnation finns 
lagkrav och praxis som leder till högt ställda 
krav på att planhandlingarna visar att en 
tillräcklig dagvattenrening är möjlig. Däremot 
saknas det med nuvarande lagstiftning 
tillräckligt lagstöd för att ställa krav genom 
bestämmelser som hänvisar till grad av rening, 
eller att en anläggning för rening genomförs.  

Vad gäller befintlig dagvattenhantering krävs 
finansiering och troligtvis en översyn av 
ansvarsfördelningen då det saknas tydliga 
riktlinjer för hur ansvarsfrågan ska fördelas 
mellan kommunen, enskilda fastighetsägare, 
enskilda väghållare och VA-huvudmannen. 

Vid skyfall finns inga krav på att dagvattnet ska 
kunna renas. Allmänna dagvattennät eller 
allmänna dagvattenanläggningar ska inte ta 
hand om skyfallsvatten. Läs mer i avsnittet om 
Störningar och risker. 

Hantering av avfall och schaktmassor 
En väl fungerande avfallshantering är en viktig 
förutsättning för att nå en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. Kommunen är ansvarig för 
insamling och behandling av hushållsavfall och 
jämförbart avfall. På uppdrag av kommunen 

utför Roslagsvatten AB, genom dess 
dotterbolag Vaxholmsvatten AB insamling och 
behandling av avfall från hushåll och i viss mån 
från verksamheter. Roslagsvatten AB ägs av 
Vaxholm, Österåker, Knivsta, Vallentuna, Täby 
och Danderyd. Genom att Vaxholm 
samarbetar med andra kommuner ökar 
möjligheten att skapa en effektiv och 
långsiktigt hållbar avfallshantering.  

Under de kommande åren, 2021–2025, 
kommer kommunernas och producenternas 
ansvar vad gäller avfallshantering att öka. 
Bostadsnära insamling av förpackningar och 
returpapper ska införas och för detta ansvarar 
producenterna. Kommunernas ansvar ökar då 
separat matavfallsinsamling ska erbjudas i hela 
kommunen från 2021. Kommunen ska också 
ta ett större ansvar för omhändertagande av 
hushållens bygg- och rivningsavfall. I samband 
med att EU:s avfallsdirektiv implementeras i 
svensk lagstiftning kommer också begreppet 
hushållsavfall att ersättas av begreppet 
kommunalt avfall. 

Avfall som uppkommer hos verksamheter och 
som inte är hushållsavfall har 
verksamhetsutövaren själv ansvar för att 
hantera. Vissa typer av avfall omfattas av 
producentansvar vilket innebär att 
producenten är skyldig att se till att det finns 
insamlingssystem samt att avfallet 

omhändertas. Återvinningsstationer för 
förpackningar som till exempel glas, papper, 
metall och plast sköts för närvarande av 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, 
och omfattas av producentansvaret.  

Det är viktigt att säkerställa att mark 
reserveras för avfallshantering i planering och 
vid ny- eller ombyggnation.  För att öka 
insamlandet av förpackningar behöver 
kommunen bland annat avsätta mark för 
återvinningsstationer. Idag finns det 
återvinningsstationer på Rindö (1), Resarö (1), 
Kullön (1) och Vaxön (3). Det finns behov av 
ytterligare återvinningsstationer på Vaxön, 
Rindö, Tynningö och Resarö.   

På Vaxön finns kommunen enda återvinnings-
central där kommuninvånare och små 
verksamhetsutövare kan lämna avfall. 
Återvinningscentralen har för närvarande inte 
tillräcklig kapacitet och är i behov av utökning 
för att bl.a. kunna ta emot flera typer av 
fraktioner.  

Återvinningscentralens framtida placering och 
mottagande av fler fraktioner behöver 
studeras. Både lokala och regionala alternativ 
ska studeras. Framtida planering måste beakta 
buller och andra störningar för befintlig och ny 
bebyggelse. Framtida lösningar och platser för 
avfallshantering med hänsyn till framkom-
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lighet ska samrådas med Roslagsvatten AB och 
beaktas i kommande detaljplanering av ny och 
befintlig bebyggelse. 

Enligt krav i Miljöbalken ska alla kommuner i 
Sverige ha en renhållningsordning med 
föreskrifter om avfallshantering, samt en 
avfallsplan som innehåller uppgifter om avfall 
inom kommunen och om kommunens 
åtgärder för att minska avfallets mängd och 
farlighet. Kommunens avfallsplan ska ge 
riktlinjer för planering och utveckling kring en 
hållbar avfallshantering i Vaxholm. En ny 
avfallsplan är under framtagande och väntas 
antas under 2021. 

Avfallsplanen utgår från avfallshierarkin, med 
särskilt fokus på att förebygga avfall och 
minska avfallsmängderna. Avfallsplanen ska 
också ligga till grund för kommunens och 
andra aktörers arbete inom avfallsområdet, 
exempelvis vid planering av nya områden och 
prövning av bygglov.  

Genom att främja regionala lösningar för 
vatten och avlopp, avfall och återvinning kan 
även transporter effektiviseras och minska de 
negativa effekterna på miljön. 

Elektronisk kommunikation  
Väl fungerande tele- och datakommunik-
ationer är en viktig förutsättning för att ge 
goda möjligheter för boende och verksamma i 

kommunen. Infrastrukturen för elektronisk 
kommunikation utvecklas av den privata 
marknaden. Kommunen ska medverka och ge 
förutsättningar för att ny infrastruktur och nya 
tjänster ska utvecklas och ska även fortsätta 
stödja marknaden vid nyetablering av IT-
infrastruktur. 

I Vaxholms stad finns flera ägare av IT-
infrastruktur för kanalisation, ledningar, 
master och utrustning för fiber. Framförallt 
finns flera aktörer inom trådbunden 
elektronisk kommunikation. Det finns även 
aktörer som äger och driver trådlös elektronisk 
kommunikation med hög kapacitet. 
Marknaden är uppdelad mellan öarna. Sedan 
början av 2000-talet har investeringar gjorts 
för att bygga upp och tillhandahålla fiber för 
boende och verksamma inom Vaxholm Stad. 
På vissa öar har privata företag investerat i 
fibernät, medan på Rindö är det en ekonomisk 
förening som investerat i fiberinfrastrukturen. 

Regeringens målsättning att 90% av alla 
hushåll och företag bör ha tillgång till 100 
Mbit/s nedströms år 2020 är inte nådd. De 
senaste siffrorna visar att ca 82% av 
kommunens hushåll och företag innehar 
denna kapacitet, jämfört med Stockholms län 
som når 89% av alla hushåll och företag. Sedan 
2015 har fler investeringar inom utbyggnaden 
givit en 20-procentig ökning av antalet hushåll 

och företag med tillgång till fiberanslutning. 
Vaxholms geografiska förutsättningar bidrar 
till svårigheter för marknaden att investera i 
de mindre öarna i kommunens perifera delar, 
som ligger längre ifrån fibernätet.  
  
Täckningen för trådlös kommunikation är god 
inom kommunen. Användandet av 
uppkopplade enheter och tjänster förväntas 
fortsätta öka. Väl utbyggd fiber och 5G nät 
kommer innebära att alla Vaxholms invånare 
får tillgång till digitala tjänster för att 
underlätta vardagen. Denna översiktsplan 
sträcker sig fram till 2040. Om vi tittar bakåt i 
tiden lika långt, kunde få förutspå den tekniska 
utveckling som används idag. Vaxholms stad 
behöver vara lyhörda på den tekniska 
utveckling som kommer och vara beredda på 
dess justeringar. I dagsläget är det svårt att i 
översiktsplanen bestämma vilka anpassningar 
som behöver göras för att hitta de optimala 
lösningarna.  
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Offentliga platser och service  
De allmänna platserna i staden skapar 
förutsättningar för ett levande och rikt 
stadsliv. Gator, parker, kajer, promenadstråk 
och torg utgör tillsammans vad som betraktas 
som det offentliga rummet. Vaxholm är en 
stad som förknippas framför allt med närheten 
till vatten och natur, samt en historiskt 
värdefull stadskärna där stråk utmed vattnet 
och genom staden kopplar ihop parker och 
torg. Det finns goda förutsättningar att bygga 
vidare på stadens kvaliteter och unika miljöer. 

Kajer  
Vaxholms kajer har en central funktion för 
staden och dess identitet. De utgör ett 
sammanhängande gångstråk från 
Cronhamnsplan i norr till färjeläget i söder. 
Kajen är länken till alla öar och här sker 
omstigning och omlastning av gods och 
människor mellan land- och båttrafik. 
Sommartid är det många resenärer och 
besökare som går iland här. Kajerna fyller en 
viktig delregional funktion med sin koppling till 
Stockholm och skärgård. 

Torg  
Torg är öppna, hårdgjorda ytor som generellt 
är avstängda för fordonstrafik. De kan uppfylla 
flera funktioner i en stad, då de erbjuder ytor 
för aktiviteter, uteserveringar, handel, 

folksamlingar, lek och avkoppling. Torg är 
anpassningsbara och kan användas för olika 
aktiviteter under olika säsonger. De utnyttjas 
ofta för tidsbegränsade aktiviteter som 
marknader och evenemang, som kan spela en 
viktig roll för att skapa gemenskap och 
identitet i ett samhälle. 

De flesta torgen i Vaxholm finns idag i 
stadskärnan på Vaxön. Torgen är välbesökta, 
speciellt under sommaren då stora flöden av 
människor rör sig på och mellan stadens 
offentliga rum. En sommargågata har 
etablerats i centrala Vaxholm, och även denna 
yta uppfyller många funktioner som hör till ett 
torg. Flertalet mindre torg finns även i Rindö 
hamn, och dessa kommer få en allt viktigare 
funktion när området fortsätter att utvecklas.  

Torg är efterfrågade tillgångar som är viktiga 
att ha med vid all ny tätare stadsutveckling 
och områdesomvandling. Nya torg finns 
utpekade i detaljplanen för Norrberget. 

Parker och andra grönområden  
Parker och grönområden fyller ekologiska, 
sociala och kulturella funktioner, och 
innefattar allt från stora stadsparker till 
mindre fickparker, trädalléer, strandzoner och 
trädgårdar. Tillgång till parker och 
grönområden av hög kvalitet och inom rimliga 

avstånd är en viktig förutsättning för en god 
bebyggd miljö.  

Stadens gröna miljöer fungerar som länkar och 
spridningsstråk för växter och djur, och har 
stor betydelse för att undvika barriäreffekter i 
den övergripande grönstrukturen. Grönska i 
stadsmiljöer bidrar även till reglering av 
lokalklimat, rening av luft och hantering av 
dagvatten. 

Tillgång till parker och grönområden förbättrar 
livsvillkoren för närboende. De utgör viktiga 
inslag i det offentliga rummet och erbjuder 
platser för rekreation och avkoppling. En 
vardaglig kontakt med det gröna ökar 
människans välbefinnande och förståelse för 
naturen. 

Parker och grönområden har länge nyttjats vid 
firanden och större sammankomster. De 
spelar därför en viktig roll för kulturen i 
staden. Trädgårdar och stadsodlingar har 
historiskt sett bidragit till stadsinvånarnas 
livsmedelsförsörjning, och utgör en viktig del 
av stadens kulturmiljö. 

I Vaxholm finns god tillgång till parker och 
grönområden inom rimliga avstånd. De flesta 
av parkerna, stora som små, är lokaliserade på 
Vaxön. Johannesbergsparken, Officersparken 
och Batteriparken är välbesökta och hör till de 
större parkerna på Vaxön. Lägret har som 
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stadspark en särskild betydelse för 
kommunen. Den stora öppna ytan nyttjas av 
många, och möjliggör större arrangemang som 
skolavslutningar, midsommarfirande och 
Strömmingslopp. Mindre parker som 
Ullbergska parken, Ekuddsparken, Rydbolund, 
Byggmästaren och Framnäsparken är mer 
undanskymda och har potential för utveckling.  

Utanför Vaxön består grönstrukturen främst 
av grönområden. Dessa täcker större ytor och 
är inte gestaltade i lika stor utsträckning som 
parker. Flera grönområden är säkerställda som 
natur eller park i gällande detaljplaner, och 
utgör i vissa fall samfälligheter för närliggande 
bebyggelse.  

När staden förtätas ökar betydelsen av den 
grönstruktur som finns kvar, då den ska 
innefatta fler funktioner för fler nyttjare. Det 
är då viktigt att den utvecklas och att 
kompenseringsåtgärder införs för att bibehålla 
den bredare grönstrukturens värden för 
samhället och naturen. 

Fysisk aktivitet i form av lek, motion och annan 
utevistelse är en förutsättning för en god 
folkhälsa och ett välmående samhälle. 
Motionsspår, lekplatser, utomhusgym och 
spontanidrottsplatser är viktiga resurser för 
att främja sådan fysisk aktivitet. Vaxholm har i 
dagsläget ett brett utbud av platser för fysisk 

aktivitet, och det är viktigt att tillgängligheten 
till dessa platser även ökar i takt med den 
växande befolkningen. 

Rekreation 
Campusområdet på Vaxön har kommunens 
största idrottsanläggning med fullskalig 
sporthall, bollhall med läktare, gym, café, 
ishall, fotbollsplan med konstgräs, tennishall 
och näridrottsplats (yta för spontanidrott). 
I Vaxholms stad finns den ingen simhall eller 
badhus.  
Lekplatser 
Kommunala lekplatser finns i flera delar av 
Vaxholm, men sju av dessa är belägna på 
Vaxön. På Rindö och Resarö finns det två 
lekplatser vardera, och på Tenö (på östra 
Bogesund) finns det ytterligare en. Utöver 
dessa allmänna lekplatser finns det fler på 
samfälligheter som kommunen inte ansvarar 
för. Finns behov av att utveckla lekplatserna.  

Motionsspår 
Det finns flera motionsspår på Bogesund, 
Resarö, Vaxön och Rindö. Två av dessa – ett på 
Vaxön och ett på Rindö – är belysta och 
underhålls av kommunen. På Tynningö finns 
det även ett antal motionsspår som har 
skapats och underhålls av Tynningö Gård 
ekonomisk förening (TGEF). 

Utomhusgym 
I Vaxholm finns det två utomhusgym för 
allmänheten, varav ett på Vaxön och ett på 
Rindö. 

Idrottshallar 
På mellersta Vaxön vid Kronängskolan finns 
flera byggnader som inrymmer 
idrottsaktiviteter: ishallen, bollhallen med 
bland andra tennisbanor samt en sporthall 
med gymnastiksal.  

Det finns också gymnastiksalar i Vaxö skola, 
Resarö skola och i Rindö sporthall.  

Idrottsplatser 
Kommunen ansvarar för driften av fyra 
fotbollsplaner, varav två finns på Vaxön och 
två på Resarö. En av fotbollsplanerna är i 
konstgräs, och resterande tre har grus som 
underlag. På Rindö äger kommunen en 
idrottshall som används av skolan och olika 
föreningar. På Tynningö finns en idrottsplats 
som sköts av TGEF. 

Stränder 
Stränder har stor betydelse för människor, 
djur och växter. För människor erbjuder 
stränder kontakt med vattnet, 
naturupplevelser, avkoppling och möjligheter 
till flertalet vattenbaserade aktiviteter.  
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Idag finns det totalt 10 kommunala badplatser 
lokaliserade på Vaxön, Resarö, Rindö, 
Bogesund och Tynningö. Det är även möjligt 
att röra sig längs med stränderna på delar av 
Vaxön, Resarö, Rindö och Bogesund.  

I samband med detaljplanering studeras och 
beaktas allmänhetens tillgänglighet till 
stränder särskilt. Vid anläggning av nya 
strandpromenader är det viktigt att ta hänsyn 
till växt- och djurlivet, samt till terrängen och 
upplevelsevärden.  

Samhällsservice  
Samhällsservice beskriver flera av de 
grundläggande funktionerna i ett samhälle, 
bland annat utbildning, omsorg, sjukvård och 
skötsel av allmänna platser. Vaxholms stad 
ansvarar för flera av dessa tjänster, och har 
därför stor potential att påverka utvecklingen. 
För vissa tjänster ansvarar dock regionen, och i 
andra fall samverkar Vaxholms stad med 
närliggande kommuner. 

Förskola 
Vaxholms stad driver sex förskolor, varav tre 
på Vaxön, två på Resarö och en på Rindö. 
Utöver dessa kommunala verksamheter finns 
fem fristående förskolor, varav två på Vaxön, 
två på Resarö och en på Kullö. För boende på 
Tynningö finns en förskola att tillgå på Norra 
Lagnö i Värmdö kommun. 

Grundskola 
Inom kommunen finns totalt sex grundskolor. 
Kronängsskolan är den enda högstadieskolan – 
den är kommunal och är lokaliserad centralt 
på Vaxön. Övriga fem skolor erbjuder 
förskoleklass upp till årskurs 6. Fyra av dessa 
drivs av Vaxholms stad: Söderfjärdsskolan och 
Vaxö skola på Vaxön, samt Rindö skola och 
Resarö skola. En fristående skola – Montessori 
Vaxholm – finns även på Vaxön. Vissa elever, 
speciellt på Tynningö, väljer att gå i grundskola 
i angränsande kommuner, till exempel 
Värmdö. 

Gymnasium 
Kommunen har ingen gymnasieskola, utan 
ingår i Stockholms gymnasieregion. Ungdomar 
från Vaxholm kan därför söka sig till alla 
gymnasieskolor inom regionen som 
förstahandssökande.  

Behovet av friytor, skolgårdar 
Barn- och ungas dagliga fysiska utemiljö är 
viktig för bland annat framtida hälsa och 
välbefinnande. För att långsiktigt kunna säkra 
barn och ungas tillgång till en god utemiljö har 
kommunen ambitionen att följa Boverkets 
riktlinjer och Plan- och bygglagen vid planering 
av skolgårdar.  

Där ställs det krav på att det vid anordnande 
av tomter ska finnas tillgång till tillräckligt stor 

friyta lämplig för lek och utevistelse vid bland 
annat skolor och förskolor. Lagstiftaren är här 
mycket tydlig med att friyta för barn ska 
prioriteras framför parkering.  

Även kvalitet och multifunktionalitet på fri-
ytorna är en parameter att väga in. I de fall 
skolor utvecklas inom tätt bebyggda områden, 
kan det vara acceptabelt att i kompletterande 
mån använda närliggande allmänna fri-
områden, som parker och natur.  

Särskilda boenden 
I Vaxholm stad finns tre särskilda 
boendeenheter för äldreomsorg med 
sammanlagt 83 platser. De ligger alla tre inom 
samma kvarter på mellersta Vaxön. Inom 
projektet Norrberget kan ett nytt särskilt 
boende byggas.  

Sjukvård 
Region Stockholm samordnar sjukvården i 
Vaxholm och resten av regionen. Det finns en 
vårdcentral i stadskärnan på Vaxön. Närmaste 
sjukhus för akutvård och specialistvård är 
Danderyds sjukhus. 

Samlingslokaler 
Vaxholms stad har ett antal samlingslokaler 
som kan hyras av privatpersoner, företag och 
föreningar. Dessa finns i anslutning till 
kommunens skolor och idrottsanläggningar. 
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Kommersiell service [500-1000 ord] 
Utbytet av varor och tjänster är en av de 
grundläggande funktionerna i en stad. Den 
kommersiella servicen är viktig för att 
tillgodose befolkningens olika behov, skapa 
jobbtillfällen och bidra till en levande stad. 
Kommersiell service utövas per definition av 
privata aktörer, men kommunen kan vara med 
och skapa förutsättningar för ett fungerande 
näringsliv. 

Livsmedelshandel 
Tillgång till mat och andra livsmedel är bland 
de viktigaste behoven som ska tillgodoses i ett 
samhälle. I Vaxholm är livsmedelshandeln 
koncentrerad till de centrala öarna, med två 
större butiker på Vaxön, och en närbutik 
vardera på Resarö och Rindö. Övriga öar 
saknar permanent livsmedelsförsörjning, och 
invånare är därför beroende av att kunna ta 
sig till och handla på andra platser, både inom 
och utanför kommunens gränser. 

Inköp sker i dagsläget till viss grad i 
angränsande kommuner, speciellt Österåker, 
Täby och Värmdö. Många väljer till exempel 
att storhandla i Arninge eller Gustavsberg, 
speciellt de som redan pendlar till eller förbi 
dessa orter. 

En växande befolkning på vissa öar kan leda till 
ett större underlag för utökad 

livsmedelsförsörjning. Mark på Kullö har, till 
exempel, förvärvats av en 
livsmedelsbutikskedja. Om vi skriver detta, 
ställer det en förväntan om att denna ska 
förverkligas på Kullön?  

Verkstäder och liknande 
På flera av kommunens öar finns befintliga 
verksamhetsområden (ofta med marin 
anknytning) som ibland och i viss mån är 
miljöstörande, framför allt genom buller-
påverkan. Insatser bör genomföras för att så 
långt som möjligt begränsa påverkan på 
omgivningen. 

Småföretagare 
Det finns många mindre företag i kommunen. 
Flera personer driver eget företag med kontor 
eller enklare verksamhet med den egna 
bostaden eller fastigheten som bas. Flera 
företagshotell finns i kommunen.  

Övriga verksamheter 
Kultur och fritid 
Kommunen samordnar ett kulturråd och 
kommunens kulturnatt, ansvarar för 
kulturbidrag och kulturstipendier och erbjuder 
kommunens elever från förskola till nian en 
teaterföreställning om året.  

Kulturrådet är en sammansättning av olika 
aktörer inom kultursektorn i Vaxholm som 

arbetar för att främja kulturverksamheter i 
kommunen. I kulturrådet finns representanter 
från: 
- Hembygdsföreningen 
- Konstföreningen 
- Svenska kyrkan 
- Biografens vänner 
- Vaxholms Fästnings Museum 
- Turistbyrån 
- Stadsbiblioteket 
- Kulturskolan 
- Vaxholms stad 

Idag bedrivs ett aktivt fritidsliv i kommunen 
där lokala föreningar anordnar aktiviteter för 
barn och vuxna. Vaxholms stad bidrar till att 
skapa goda förutsättningar för föreningslivet 
och stimulera dess verksamheter genom att 
stötta med bidrag.  

Båtplatser och uppläggningsplatser 
Större delen av båtplatserna i kommunen 
ligger på kommunalt vatten- och markområde 
och arrenderas av båtklubbar. Trycket på 
småbåtplatser är stort. Behov av platser för 
sjömackar behöver undersökas. 
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Trafikförsörjning och trafikmiljö 
Vaxholms geografiska och demografiska 
förutsättningar gör att det alstras ett stort 
antal resor för arbete, skola, besök och fritid. 
Därför är trafikmiljö och trafikförsörjning 
särskilt viktiga frågor för kommunen att arbeta 
med. I det här kapitlet beskrivs dagens 
transportsystem, med viktiga förutsättningar 
och utmaningar för att skapa en god 
trafikförsörjning och trafikmiljö i Vaxholm.  

Begreppet trafikmiljö syftar till den fysiska 
infrastrukturen som används av både 
kollektiva och privata transportmedel 
(inklusive cyklister och gångtrafikanter) för att 
förflytta människor och gods. Kommunen kan 
styra utformningen av vissa trafikmiljöer direkt 
genom detaljplanering, men ofta är det andra 
myndigheter såsom Trafikverket som har det 
yttersta ansvaret för trafikmiljön. 

Trafikförsörjning syftar till att förklara hur ett 
område eller en plats försörjs med vilken typ 
av infrastruktur, ex. hur en tänkt väg till ett 
nytt område ansluter till huvudvägnätet. 
Kollektivtrafikförsörjning är det kollektiva 
trafiksystemet med dess fordon och 
linjedragningar. Det är Region Stockholms 
Trafikförvaltning som är ansvarig för 
kollektivtrafiktrafikförsörjningen i Vaxholm, 

och kommunen påverkar utvecklingen genom 
kontinuerliga dialoger och remissvar. 

Det huvudsakliga målet med 
trafikförsörjningen och trafikmiljön är att 
skapa en god tillgänglighet för alla 
medborgare – en grundförutsättning för ett 
välfungerande samhälle. Tillgänglighet 
beskriver befolkningens möjligheter att ta del 
av de olika funktioner som behövs för att leva 
ett gott liv, till exempel bostad, arbete, 
studier, handel, friluftsliv, vård och 
fritidsaktiviteter. Tillgänglighet tar därmed 
hänsyn både till vart dessa funktioner är 
placerade i förhållande till varandra, men 
också hur människor och gods kan röra sig 
mellan platserna. 

Trafikmiljön och trafikförsörjningen har en 
betydande påverkan på människors rörlighet, 
bland annat på om, hur, var och när människor 
rör på sig, samt vem som rör sig i staden. Den 
stora utmaningen är att fördela stadens 
begränsade yta mellan olika funktioner och 
trafikslag, för att uppnå miljömål och 
tillgodose olika gruppers behov.  

Vägtrafiken 
Vaxholms gator och vägar utgör den 
grundläggande infrastrukturen för alla 
trafikslag på land. De är utformade efter lokala 
förutsättningar och behovet av att ge plats åt 

gående, cyklister, bilar, nyttotrafik, bussar och 
andra fordon. Kombinationen av trafikslag 
varierar stort i olika delar av kommunen, vilket 
påverkar vägarnas utformning. Utformningen 
hänger också ihop med vem som har ansvar 
för vägen, det vill säga huvudmannaskapet. 
Det kan vara statligt, kommunalt eller enskilt. 

Huvudmannaskapet förklaras vidare under 
rubriken ’Huvudmannaskap’. Kortfattat så 
innebär det att kommunen har ett begränsat 
inflytande över gator och vägar som den inte 
är huvudman för.  

Väg 274 
Väg 274 utgör den huvudsakliga förbindelsen 
inom kommunen och till resten av regionen. 
Den sträcker sig över Vaxholm i en östvästlig 
riktning och förbinder väg 222 vid Ålstäket i 
Värmdö kommun med riksväg E18 vid Arninge 
i Täby kommun. Väg 274 trafikerar två av 
kommunens tre färjeleder, Vaxholmsleden och 
Oxdjupsleden. Vägens utformning och 
hastighetsbegränsningar varierar, i dagsläget 
har de höga hastigheterna på Vaxön en 
negativ påverkan på den intilliggande 
stadsmiljön och oskyddade trafikanter. 

Den är utpekad som primär respektive 
sekundär led för transporter av farligt gods, 
som omledningsväg för breda och långa 
transporter, samt för övrig trafik när 
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Essingeleden (E4/E20) inte är farbar(Läs mer 
om farligt gods i kapitlet störningar och risker). 
Eriksövägen är utpekad som sekundära 
transportled för dispenstrafik, men i och med 
pågående bärighetsutredning för en äldre 
stenbro utmed sträckan bör den inte 
användas.  

Det finns två större broar i kommunen – 
Pålsundbron och Vaxholmsbron – den första 
förbinder Bogesund med Vaxön och har 
kommunalt huvudmannaskap, den andra 
förbinder Vaxön med Kullön och är 
Trafikverkets ansvar.   

Vägfärjor 
Vägfärjorna spelar en viktig roll i 
upprätthållandet av goda kommunikationer i 
både kommunen och regionen. Trafikverkets 
färjerederi driver sammanlagt tre 
vägfärjeleder i kommunen, där Oxdjupsleden 
och Vaxholmsleden är del av väg 274 och 
sammankopplingen av Värmdö och Vaxholm 
med nordöstra Stockholmsregionen, och 
Tynningöleden som kopplar samman Tynningö 
med Värmdö.   

Vägfärjor har plats för bilar, bussar, 
gångtrafikanter och cyklister. Färjetrafiken i 
Vaxholm är avgiftsfri och trafik utförs under 
stora delar av dygnet med visst uppehåll under 
natten. Vägfärjorna är en speciellt viktig 

förutsättning för boende på Rindö, Skarpö och 
Tynningö, som saknar fasta anslutningar till 
fastlandet. 

Trafiklösningar med vägfärja innebär att 
biltrafiken kommer stötvis istället för i en jämn 
ström. Detta påverkar hela kommunen och 
kan skapa trängsel och trafiksäkerhetsproblem 
i anslutning till väg 274. Hänsyn behöver tas till 
den här utmaningen vid planering av 
transportinfrastruktur och bebyggelse. Därtill 
medför färjetrafiken på Rindö  

Färjerederiets mål är att färjetrafiken i Sverige 
ska vara klimatneutral till 2045, och man 
planerar redan nu för att inom några år kunna 
trafikera Vaxholmsleden med nya elfärjor. Det 
kommer att bidra till minskade utsläpp och 
minskat buller. Elektrifieringen kräver även 
utrymme för ny laddinfrastruktur och tillgång 
till viss kapacitet i elnätet.  

Vaxholmsleden 
Vaxholmsleden är sträckan mellan Vaxön och 
Rindö. Färjelägen finns vid Västerhamnsplan 
på Vaxön och vid Rindö smedja på västra 
Rindö. Sträckan trafikeras av två färjor med 
som högst 10-minuters trafik, och med ett 
kortare uppehåll under natten.  

Frågan om dupliceringsläge vid Rindö smedja 
behöver utredas i samverkan med Trafikverket 
som är ansvarig för infrastrukturen. Den 

begränsade ytan och omgivningens topologi är 
en utmaning som kräver genomarbetade 
åtgärder. 

Oxdjupsleden 
På östra sidan av Rindö trafikerar vägfärjan 
Oxdjupsleden, sträckan mellan Oskar 
Fredriksborg och Stenslätten i Värmdö 
kommun. Sträckan trafikeras av en färja som 
avgår som mest var 20:e minut och har ett 
längre nattuppehåll. 

Tynningöleden 
Tynningöleden förbinder Norra Lagnö i 
Värmdö kommun med Östra Tynningö. 
Vägfärjan är öns enda väganslutning och det 
finns därför ingen risk för genomfartstrafik. 
Färjan avgår som mest var 20:e minut, med ett 
längre uppehåll i trafiken under natten. 

Gång- och cykeltrafik 
Förutsättningarna för gång- och 
cykeltrafikanter varierar stort i kommunen. 
Kommunen kan påverka gång- och 
cykelutvecklingen genom bland annat 
infrastruktursatsningar och fysisk planering.  

En ökad andel gång- och cykeltrafikanter ger 
storskaliga fördelar för miljön, samhället och 
den enskildes hälsa. Flera faktorer påverkar 
om en person väljer att gå eller cykla, bland 
annat resans avstånd, kvaliteten på 
trafikmiljön och utformningen av vägnätet. 

144



   

133 

Gång- och cykelvägnätet 
I Vaxholm samsas gång- och cykeltrafikanter 
oftast på gemensamma ytor, där separering 
sker genom markering eller planskildhet mot 
biltrafiken. Gångtrafikanter tilldelas i stor 
utsträckning en upphöjd trottoar eller en 
enskild gångväg, medan förutsättningarna för 
cyklister är mer varierande. I vissa områden 
delar dubbelriktad cykeltrafik trottoaren med 
gångtrafikanter, men ibland hänvisas cyklister 
till lokalgator i blandtrafik. Längs de större 
vägarna, väg 274 och Eriksövägen, är 
standarden och separeringen varierande.  

Sträckan utmed väg 274, från Engarn framtill 
färjeläget på Vaxön, ingår i det strategiskt 
viktiga regionala cykelvägnätet. Sträckan utgör 
även en del i det kommunala gång- och 
cykelnätet som sammankopplar Vaxön med 
Engarns vägskäl på Resarö via Kullön.   

På Vaxön är förutsättningarna för att gå och 
cykla goda då avstånden är generellt korta och 
vägnätet mer utvecklat. På Kullön, Resarö, 
Tynningö och Rindö finns det ett delvis 
utbyggt gång- och cykelvägnät. Gång- och 
cykeltrafik sker annars i blandtrafik inom 
övriga delar av kommunen.  

Det finns platser där gång- och cykelvägen 
korsar bilvägen och överfarten inte är 
trafiksäkert utformad. I de tätare, centrala 

delarna, av Vaxön är utrymmet för att bygga 
ut vägen begränsad.  

Övriga vägar på Vaxön har lägre 
hastighetsbegränsningar och mindre 
trafikflöden som skapar bättre förutsättningar 
för att cykla i blandtrafik. 

Sträckan mellan Engarns vägskäl och Resarö 
Mitt är lämplig för fotgängare och cyklister 
utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv men 
vägen är inte den genaste. Mellan Resarö mitt 
och Överby förskola finns en separerad gång- 
och cykelväg.  

På Tynningö har samfällighetsföreningen 
utvecklat en egen gång- och cykelväg för en 
kort sträcka, utöver den finns inga gång- och 
cykelvägar på Tynningö utan cyklister och 
gående använder huvudvägnätet på ön för att 
nå olika målpunkter. Möjligheten att ta med 
cykeln på båtarna gör att Vaxön är möjlig att 
nå från Tynningö med cykel. 

På Rindö finns en separat gång- och cykelväg 
som sträcker sig från Rindö smedja till Rindö 
torg, där den ansluter till Rindövägen som 
numera är utformad som en så kallad 
bymiljöväg. 

Cykling är relativt väderberoende och under 
sommartid ökar cyklandet till de lokala 
målpunkterna. Cykling sker även på de mindre 

vandringslederna och enskilda vägar på 
kommunens öar.  

Cykelparkering 
En viktig förutsättning för att cykla från punkt 
a till punkt b, är att det finns trygga och säkra 
cykelparkeringar vid destinationen. En bra 
cykelparkeringsplats har väderskydd och en 
fysisk struktur att låsa fast cykeln vid. 
Cykelparkeringar av varierande kvalitet finns 
vid flertalet kommunägda fastigheter, till 
exempel skolor. Därtill finns det en 
väderskyddad infartsparkering för cyklar vid 
Engarns vägskäl, som tillåter byten mellan 
cykel och stombuss. Utöver dessa 
cykelparkeringar finns det privata 
cykelparkeringar intill vissa verksamheter och 
bostadsområden. Behov av fler 
cykelparkeringar i city 
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Utvecklingspotential 
I Vaxholm bedöms andelen cykelpendlare vara 
relativt låg i dagsläget men det finns en stor 
potential för att fler vaxholmare ska ta sig till 
och från jobbet med cykel som en del av 
resan7. Av de som arbetar utanför kommunen 
kan de flesta ta sig med cykel från hemmet till 
hållplatser eller bryggor med goda 

 
7 Potentialstudie för arbetspendling med cykel i 
Stockholms län, Regionala cykelkansliet 
https://sll.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.
html?appid=6d0733c7ed6b431a921ff792f4c772fe  

kollektivtrafikförbindelser på mindre än 15 
minuter. 

På Vaxön har cirka en fjärdedel av de 
förvärvsarbetande invånarna sin arbetsplats 
lokalt på ön. På Resarö, Kullö och Rindö har 
över en femtedel av den förvärvsarbetande 
befolkningen sin arbetsplats inom kommunen. 
Många av dessa pendlingsresor skulle kunna 
göras med cykel.8 Det finns även stor potential 

 
8 Områdesspecifika databasen 
arbetsmarknadspaket (OSDB AMPAK), (2019), 
Statistiska Centralbyrån (SCB). 

för att fler skolresor inom kommunen kan 
genomföras med cykel. 

 

  

Figur 27 Illustration över cykelbanesystemet

146

https://sll.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6d0733c7ed6b431a921ff792f4c772fe
https://sll.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6d0733c7ed6b431a921ff792f4c772fe


   

135 

Bristanalys av gång- och cykelnätet 
Det saknas vissa viktiga kopplingar i gång- och 
cykelvägnätet som behöver åtgärdas för att 
förbättra förutsättningar att cykla, framförallt 
till målpunkter som skolor, samhällsservice 
och natur. Sträckan mellan Arninge och Vaxön 
är ett utpekat regionalt cykelstråk i den 
regionala cykelplanen, stråket ska enligt 
planen vara utbyggt till 2030. Trafikverket 
ansvarar för utbyggnad av det regionala 
cykelstråket och finansieringen ska 
säkerställas i den regionala länsplanen.  

En viktig del i arbetet med att förbättra 
stråken är samverkan med andra huvudmän. 
Där huvudcykelstråket även korsar statliga 
vägar finns möjlighet att åstadkomma bättre 
utformade korsningspunkter vilket kräver 
samverkan med Trafikverket. 

Det går att cykla i blandtrafik på flera platser 
där det är låga trafikvolymer, men vid fortsatt 
utbyggnad kan förhållanden för gående och 
cyklister behöva utredas och förbättras. 
Särskilt till och från skolor/förskolor och till 
stadskärna.  

Cykelmöjligheterna inom kommunen och till 
andra delar av regionen stärks av att cykel kan 
medföras på den vattenburna kollektivtrafiken 
samt även på vägfärjor, den möjligheten finns 
inte på bussar. 

Busstrafik 
Vaxholms kollektivtrafik på land utgörs av sju 
busslinjer som trafikerar olika delar av 
kommunen och förbinder den med övriga 
regionen. Busstrafiken planeras av Region 
Stockholms trafikförvaltning, och drivs av 
upphandlade bussentreprenör. Kommunen 
har möjlighet att lämna synpunkter på hur 
busstrafiken ska utvecklas och förändras, men 
beslutar inte om den slutgiltiga utformningen. 
Vaxholms stad har en kontinuerlig dialog med 
regionen, och driver viktiga 
kollektivtrafiksfrågor tillsammans med 
närliggande kommuner genom samarbetet 
Stockholm Nordost. Båtar utgör, utöver 
bussar, en viktig del av Vaxholms 
kollektivtrafikförsörjning, och förutsättningar 
för dessa beskrivs under rubriken ’Kollektiv 
sjötrafik’. 

Stombuss 
Stommen i busstrafiken utgörs av linje 670, 
som trafikerar sträckan Söderhamnsplan-
Tekniska högskolan i Stockholm (med vissa 
avgångar som vänder vid Danderyds sjukhus 
under rusningstrafik). Stombusslinjen 
kännetecknas av framförallt en hög turtäthet 
och god restid, och möjliggör byte till andra 
busslinjer och tunnelbanans röda linje. Inom 
kommunen ansluter lokala linjerna till 
stombusstrafiken för att kunna möjliggöra resa 

vidare mot Stockholm. Under rusningstid körs 
linjen med upp till femminuterstrafik. 
Stombusslinjen har hållplatser på Vaxön, 
Kullön, Resarö och norra Bogesund.  

Vaxholm deltog under 2018 i ÅVS 
(åtgärdsvalsstudie) Stombuss där sträckan 
Arninge – Söderhamnsplan utreddes, 
tillsammans med Trafikverket och 
Trafikförvaltningen, för att förbättra 
stombusstrafikens framkomlighet i trafiken. 
Framkomlighetsåtgärder som prioriterades 
utifrån utredningen ska genomföras 
kommande år för att förbättra restiden.  

Resarö 
Linje 682 förbinder Överby och Resarö Mitt 
med Engarns vägskäl. Under rusningstrafik 
fortsätter ett par dagliga avgångar in till 
Söderhamnsplan på Vaxön. Linje 682 ska köras 
med 30-minuterstrafik under stora delar av 
dagen och ansluta till stombussens avgångar 
mot både Stockholm och Vaxholm vid Engarns 
vägskäl. 

Linje 680 trafikerar sträckan mellan Överby på 
Resarö och Humlegården i centrala Stockholm. 
Linjen har endast ett fåtal enkelriktade 
avgångar under rusningstrafiken mot 
Stockholm på förmiddagen och mot Resarö på 
eftermiddagen. 
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Rindö 
Rindö trafikeras av linje 688 mellan färjeläget 
vid Oskar Fredriksborg i öst och Rindö smedja i 
väst. Linjen har en turtäthet på ca 30 minuter 
under rusningstid och ca 60 minuter under 
övriga tider. Aktuell tidtabell bygger på att 
endast en buss trafikerar Rindö. Ett par 
anpassade turer, under lågtrafik, åker med 
vägfärjan över Vaxholmsleden till 
Västerhamnsplan och Söderhamnsplan på 
Vaxön.  

Från färjeläget vid Västerhamnsplan på Vaxön 
kan passagerare från Rindö resa med 
stombuss mot Tekniska högskolan. Från 
färjeläget vid Stenslätten, öster om Rindö, i 
Värmdö kommun, kan passagerare resa med 
busslinje 439 mot Slussen. 

Linje 688 trafikerar väg 274 och Rindö. Norra 
Rindö (med lägre andel permanentboende) 
har lite sämre tillgänglighet till 
kollektivtrafiken. För att resa med busstrafiken 
mot Stockholm krävs byte mellan trafikslagen.  

Tynningö 
Tynningö trafikeras av linje 689 mellan 
färjeläget i Östra Tynningö och Norra 
Tynningö, via Höganäs brygga i nordväst. 
Linjen har ett fåtal markerade hållplatser, men 
majoriteten av linjedragningen utgörs av 
vinkområde där bussen stannar längs med 

vägen för att hämta och släppa av 
passagerare. Bussen är anpassad efter 
sjötrafikens avgångar vid Norra Tynningö och 
Höganäs, samt vägfärjan vid Östra Tynningö.  

Resenärer från Tynningö kan resa med 
busslinje 424H/V på Norra Lagnö mot 
Gustavsbergs centrum. Vid Höganäs brygga 

och Norra Tynningö finns anslutningar med 
båt till Rindö, Vaxön och vidare mot 
Stockholm.  

Övriga linjer 
Linje 681 trafikerar sträckan mellan 
Söderhamnsplan på Vaxön och Kulla vägskäl i 
Österåkers kommun. Linjesträckningen går 

Figur 28 Kartbild som visar en enkel GIS-analys över dagens tillgänglighet till kollektivtrafik
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genom Vaxön och Bogesund, och ger därför 
tillgång till flertalet natur- och friluftsområden. 
Linjen har endast ett fåtal avgångar under 
dagen. 

Linje 699 är en nattbuss som trafikerar 
stombussens vanliga linjedragning med en 
avstickare till Resarö mitt. Linjen har ett fåtal 
avgångar under nätter mot helgdagar. 

Hållplatser 
Högt trafikerade busshållplatser, främst de 
som trafikeras av stombussen, har oftast 
väderskydd och digitala skyltar som visar 
kommande avgångar. Lågt trafikerade 
hållplatser varierar i utformning. Ett fåtal 
hållplatser i kommunen är i behov av en bättre 
utformning för att höja trafiksäkerheten och 
tillgängligheten för resenärerna.  

Bytespunkter 
Kommunen har två huvudsakliga bytespunkter 
som möjliggör anslutningar mellan olika 
busslinjer och andra trafikslag. Replipunkten 
vid Söderhamnsplan på Vaxön fungerar som 
bytespunkt mellan stombusslinjen 670 och 
den kollektiva sjötrafiken. Engarns vägskäl 
fungerar som bytespunkt mellan 
stombusslinjen och bussar till Resarö. 
Trafikverket ska bygga om T-korsningen vid 
Engarn cirkulationsplats och även förbättra 
bussvändslingan, vilket kommer bidra till ökad 

trafiksäkerhet och framkomlighet i 
bytespunkten.  

Bussdepåer 
Vid Blynäs på Vaxön finns en bussdepå med 16 
uppställningsplatser som byggdes år 1984. 
Depån vid Blynäs är en av totalt fyra i Norrort, 
där samtliga är fullbelagda. Fördelar med en 
bussdepå i Vaxholm är att bussar snabbt kan 
sättas i trafik och att andelen tomkörningar 
minskar, vilket förbättrar turtätheten och 
minskar onödiga utsläpp och buller. 
Trafikförvaltningen uppskattar att det finns ett 
behov av ytterligare 8–10 platser för bussar i 
en depå och en ny verkstad med tvätthall i 
Vaxholm. 

Biltrafik 
En del av Vaxholms invånare, verksamma och 
besökare är i dagsläget beroende av privat bil 
för att ta sig fram. Detta kan bero både på 
individuella och allmänna omständigheter. 
Med sin splittrade geografiska utformning och 
fluktuerande trafikflöden har kommunen 
unika förutsättningar och utmaningar för 
biltrafik som även varierar i olika delar av 
kommunen. 

Väg 274 in till Stockholm via 
nordostkommunerna utgör huvudleden till 
och från kommunen. Trafik på sträckan kan 
påverkas av trafikstockningar utanför 

kommunen, men även av stötvisa flöden 
kopplade till vägfärjornas ankomster. 
Vägfärjorna medför en risk att bilister 
överstiger hastighetsbegränsningar för att 
hinna med en viss avgång och därför finns det 
ett behov av en översyn av hastigheterna på 
väg 274 för att öka trafiksäkerheten.  

För resor mellan Tynningö och Stockholm, 
samt för resor från andra delar av kommunen 
till regionens sydöstra delar, är det ofta ett 
bättre alternativ att ansluta till väg 222 i 
Värmdö kommun. Väg 274 används även i viss 
utsträckning för genomfartstrafik mellan 
regionens sydöstra och norra delar. Lokal 
biltrafik sker främst på Bogesund, Resarö, 
Kullö, Vaxön, Rindö, Skarpö och Tynningö. 
Övriga öar saknar väg- eller 
vägfärjeförbindelser till fastlandet. 

Den växande befolkningen i kommunen 
förväntas bidra till fler bilresor, vilket ställer 
högre krav på trafikplaneringen. En större 
bofast befolkning betyder samtidigt att det 
finns ett större underlag för att motivera 
tätare kollektivtrafik, och fler investeringar i 
kollektivtrafik, vägnät och trafiksäkerhet. 

I en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 274 år 
2013 konstaterades att den förutsagda 
befolkningsökningen främst kan påverka 
kapaciteten i korsningar Kungsgatan och 
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Parkgatan, Parkgatan och Söderhamnen, samt 
Engarns vägskäl. Trafikverket planerar, i 
samverkan med kommunen, att bygga om 
korsningen vid Engarns vägskäl till en 
cirkulationsplats för att förbättra 
framkomligheten och trafiksäkerheten. 

Parkering 
Vaxholms stad erbjuder flertalet olika 
parkeringsmöjligheter för olika grupper – 
bland annat boende, pendlare, besökare, 
fritidshusägare och arbetande.  

Infartsparkeringar för bil finns vid Engarns 
vägskäl och Rindö smedja. Parkeringsplatser 
vid Lägret på Vaxön används också delvis som 
infartsparkering. Infartsparkeringar är 
avgiftsfria och används främst av pendlare vid 
byte till kollektivtrafiken.  

Långtidsparkeringar finns utspridda på Vaxön, 
och utnyttjas främst av besökare med 
fritidshus på andra öar inom kommunen, som 
endast kan nås med privat båt. 

Parkeringsplatser som tillåter parkering i 8–12 
timmar är koncentrerade utanför stadskärnan 
på Vaxön, och kan användas av dagsbesökare 
och till viss grad även av pendlare för 
infartsparkering.  

Korttidsparkeringar (2 eller 4 timmar) 
återfinns främst i stadskärnan och andra delar 

av Vaxön. Dessa utnyttjas av invånare, 
besökare och arbetare. En del av dessa 
parkeringar utgörs av fickparkeringar längs 
med vägkanten. 

Boende och arbetande på vissa delar av Vaxön 
erbjuds boendeparkeringstillstånd. Dessa 
erbjuds även till personer som är folkbokförda 
på öar som saknar fasta förbindelser till 
fastlandet med bro eller vägfärja, som då kan 
ställa sig på boendeparkering över natten och 
ta kollektiv sjötrafik mellan sin hemö och 
Vaxön. 

Under högsäsongen på sommaren etableras 
tillfälliga parkeringsplatser på lämplig mark för 
att ta emot det ökade antalet besökare. Vissa 
av de permanenta parkeringsytorna står 
tomma en stor del av året på grund av lägre 
efterfrågan. Det säsongsvarierande 
parkeringsbehovet är en utmaning, och kan 
kräva kreativa lösningar med flexibla ytor som 
kan användas för andra ändamål under 
lågsäsongen. 

Huvudmannaskap 
Huvudmannaskap beskriver vem eller vilka 
som ansvarar för att planera, finansiera, 
projektera, bygga, sköta och upprusta 
allmänna platser och anläggningar. 
Huvudmannaskapet påverkar hur stort 

inflytande Vaxholms stad har över olika gator 
och vägar inom kommunen. 

Handlingsutrymme 
Kommunen uppmärksammar kontinuerligt 
Trafikverket och Trafikförvaltningen om 
statliga infrastrukturbehov. Här innefattas 
åtgärdsbehov som berör bland annat 
kollektivtrafik, vägfärjor, huvudvägnätet samt 
gång- och cykelvägnätet. Åtgärder i den 
statliga infrastrukturen måste ha utretts i en 
åtgärdsvalsstudie innan beslutas fattas om att 
Trafikverket ska genomföra det. Finansiering 
gällande större investeringar kräver att de blir 
objekt i den regionala Länsplanen som 
regionfullmäktige beslutar om. Processen från 
det att ett behov uppmärksammas till det att 
åtgärder genomförs är i regel lång, ibland 
krävs även nya vägplaner för att möjliggöra 
åtgärder. 

Statligt huvudmannaskap 
Svenska staten har huvudmannaskap för vissa 
vägar genom myndigheten Trafikverket. I 
Vaxholm ansvarar Trafikverket för väg 274, 
Resarövägen, Ytterbyvägen, Bogesundsvägen, 
Tynningövägen, Norra Tynningövägen och den 
del av Skarpövägen som ligger på Rindö. 
Åtgärder på statlig väg kräver att Trafikverket 
har utrett vägen i en s.k. åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) först. Kommunen har möjlighet att delta 
i arbetet, och kan även vid andra tillfällen yttra 
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sig gällande åtgärdsbehoven i det statliga 
vägnätet. 

Kommunalt huvudmannaskap 
Vid kommunalt huvudmannaskap är det 
kommunen som planerar, finansierar 
projekterar, bygger, rustar upp och sköter 
vägarna, samt genomför eventuella åtgärder 
på allmän platsmark. Kommunen har rätt att 
lösa in mark för detta ändamål. Kommunen 
har möjlighet att låta fastighetsägarna i 
området betala åtgärderna genom uttag av 
gatukostnader.  

I Vaxholms stad sköts kommunala gator och 
vägar av stadsbyggnadsförvaltningens tekniska 
enhet. Kommunala vägar finns främst på 
Vaxön, där de utgör majoriteten av öns vägar. 
Även en mindre andel av vägarna på Resarö 
och Rindö tillhör kommunen, ex. 
Överbyvägen, Rindövägen och merparten av 
gatorna i Rindö hamn.  

Enskilt huvudmannaskap 
Enskilt huvudmannaskap innebär att det är 
någon annan än kommunen eller staten som 
ansvarar för projektering, byggande och 
förvaltning av vägar och övrig allmän 
platsmark i ett område. Det enskilda 
huvudmannaskapet innebär även att det kan 
vara olika huvudmän för vägar och övrig 
allmän platsmark. Fastighetsägarna belastas 

av kostnader för upprustning, utbyggnad, drift 
och underhåll i form av en avgift till 
samfällighetsföreningen eller vägföreningen. 
Enskild väghållning sköts oftast av en 
vägförening. 

I Vaxholm utgörs majoriteten av vägarna på 
Resarö, Kullö, Bogesund, Rindö, Skarpö och 
Tynningö av enskilda vägar. Fåtalet enskilda 
vägar återfinns även på Vaxön, Engarn och 
Bullerholmen. 

I delar av kommunen är huvudmannaskapet 
för vissa vägar och områden reglerat genom 
detaljplan. I sådana områden kan det finnas 
samfällighetsföreningar som via 
anläggningsbeslut har ansvaret, eller så har 
tomtägarföreningar tagit på sig ansvaret. Med 
en ökad andel permanentboende ökar 
behovet av att reglera ansvaret för 
väghållningen, för att kommunen ska kunna 
beakta allmänna intressen. 

Biltrafik är inte tillåten på Edholma 
Stegesundöarna och befintliga vägar, stigar 
och gångvägar ligger på marksamfälligheter 
vilka utgörs av delägarförvaltning och det 
saknas anläggningssamfälligheter. På Ramsö 
och Skogsön och övriga mindre öar är likaså 
biltrafiken inte tillåteten. Därtill pågår det en 
lantmäteriprocess på Skogsön för att bilda en 
samfällighet där vägar och bryggor ska ingå.  

Trafiksäkerhet 
Sverige arbetar nationellt utifrån Nollvisionen 
– ett mål om att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt i trafiken. Det är både väghållare och 
de som nyttjar transportsystemet som 
ansvarar för säkerheten. Trafiksystemet ska 
utformas för att skapa en säker trafikmiljö som 
förhindrar och minskar risken för olyckor. 
Exempel på åtgärder som bidrar till en säkrare 
trafikmiljö är cirkulationsplatser, 
hastighetsgränser anpassade till 
förutsättningar på platsen, separering mellan 
olika trafikslag, hastighetskameror, 
mitträcken, en utformning som bidrar till god 
hastighetsefterlevnad och information om 
varför det är viktigt att hålla hastigheten.  

På vägar i kommunens mindre trafikerade 
delar finns det utmaningar med att skapa en 
balans mellan framkomlighet för bilar och 
säkerhet för oskyddade trafikanter. Många 
vägar är smala, och enskilt huvudmannaskap 
medför att kommunen ofta har mindre 
inflytande över budget och utformning. Det 
saknas belysning för delar av huvudvägarna 
vilket försämrar tryggheten särskilt för gående 
och cyklister. Den inrapporterade 
olycksstatistiken är dock relativt sett låg, vilket 
kan tyda på ett gott samförstånd mellan olika 
trafikanter, men beror även till stor del på ett 
lågt trafikflöde. Skulle trafikflödena på vägarna 
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komma att öka ytterligare så ställer det krav 
på åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.  

Skolvägar 
Skolorna i Vaxholm har en intensiv hämtnings- 
och lämningstrafik, cirka en halvtimme varje 
morgon och eftermiddag. Detta skapar köer 
och trängsel, och kan utgöra en 
trafiksäkerhetsrisk för barn som ska samsas 
med biltrafik på en begränsad yta. Skapandet 
av säkra skolvägar är en aktuell utmaning som 
kräver både fysiska och beteendepåverkande 
åtgärder. 

Sjötrafik 
Farleder 
Begreppet farled omfattar i sin vidaste 
betydelse de vattenområden som sjöfarten 
använder. I allmänhet menar man de 
vattenvägar som i sjökortet är markerade med 
heldragna svarta linjer. 

Klass 1 
Längs med den södra/sydvästra sidan av 
Tynningö samt öster om Rindö så löper en av 
Sveriges mest trafikerade farleder (klass 1) 
som omfattas av riksintresset för sjöfart med 
en buffertzon på cirka 200 meter. Denna zon 
överlappar delvis Tynningö (se Riksintresse).  

Allmän farled 
Väster om Tynningö och söder samt väster om 
Rindö finns en ytterligare allmän farled. 
Farleden har en mycket stor koncentration av 
båttrafik under sommarmånaderna av både 
den kollektiva sjötrafiken, den kommersiella 
båttrafik samt fritidsbåtsägare. 

Kajplatser och hamnar 
Kommunen har ansvar för två viktiga hamnar: 
replipunkt Vaxholm i stadskärnan och hamnen 
vid Estlandsvägen på norra Vaxön. Utöver 
privatägda omlastningsplatser är 
Estlandskajen lämplig för sjötransporter som 
hanterar gods och ska ut till öar i skärgården, 
eller hämtas. Waxholmsbolaget hanterar även 
styckegods till skärgården vid replipunkten. 

Kollektiv sjötrafik 
Vaxholm har en väletablerad kollektivtrafik på 
vatten och i kommunen trafikeras drygt 40 
bryggor. Trafiken förvaltas av Region 
Stockholm, och bedrivs inom två olika 
varumärken. Sjötrafiken möjliggör resor 
mellan kommunens öar, in mot centrala 
Stockholm, och till de yttre delarna av 
skärgården. Flera öar är beroende av den 
kollektiva sjötrafiken då det inte finns några 
bro- eller vägfärjeförbindelser. 

Den kollektiva sjötrafiken utgör både ett 
komplement och alternativ till 

stombusstrafiken, och byten mellan de två 
trafikslagen kan göras vid replipunkten på 
Vaxön. För vissa resor kan båt innebära stora 
restidsvinster jämfört med buss. Sjötrafiken är 
även väldigt attraktiv på grund av den höga 
komfortnivån och de fina utsikterna som 
erbjuds. 

Den kollektiva båttrafiken är en viktig del av 
Vaxholms historia och identitet som 
skärgårdens huvudstad. Mer än hälften av de 
som reser från Strömkajen har Vaxholm som 
destination och framför allt på sommaren är 
sjövägen att föredra för många besökare. 
Detta medför även att beläggningen varierar 
kraftigt över året. Tre fjärdedelar av alla resor 
på ett år i sjötrafiken görs under 
sommarmånaderna maj till september.  

Waxholmsbolaget 
Waxholmsbolaget (Waxholms Ångfartygs AB) 
ägs av Region Stockholm, och har historiskt 
sett drivit den kollektiva sjötrafiken i 
Stockholms skärgård från basen i Vaxholm. 
Waxholmsbolaget trafikerar allmänna bryggor 
året runt, med vissa begränsningar på vintern 
under istid. Båtar avgår från kommunens olika 
öar i riktning mot centrala Stockholm eller den 
yttre skärgården. Vissa bryggor med lägre 
beläggning trafikeras endast med anropsstyrd 
trafik. 
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Waxholmsbolaget har ett eget 
biljettsortiment, men infrastrukturen är delvis 
integrerad med övrig kollektivtrafik. Under 
lågsäsongen går det att resa med SL:s 
periodkort på Waxholmsbolagets båtar. 

Personer folkbokförda på öar som saknar väg- 
eller vägfärjeförbindelser till fastlandet har 
möjlighet att köpa ett subventionerat ö-kort, 
som tillåter ett obegränsat antal resor med 
Waxholmsbolagets båtar. 

Pendelbåtsförsök  
Under hösten 2020 lanserade 
Trafikförvaltningen ett försök med en 
pendelbåtlinje i SL:s regi. Förutom fler 
avgångar innebär pendelbåten full integration 
i SL:s biljettsystem, vilket underlättar för 
vidare resor med annan kollektivtrafik i 
Stockholm. Pendelbåten har två 
linjedragningar. Linje 83X är en snabbare 
variant med färre uppehåll, som går från 
Oskar-Fredriksborg (Grenadjärsbryggan) via 
Ramsö, Rindö smedja, Söderhamnsplan 
(Vaxön) in till Stockholm (Slussen och 
Strömkajen), med uppehåll i Lidingö och Nacka 
kommuner. Linje 83 går från Vaxön in till 
Stockholm, med fler uppehåll och en längre 
restid. Kommande pendelbåtsförsök ska 
trafikera sträckan Värmdö – Stockholm med 
ett planerat stopp vid färjeläget på Norra 

Lagnö som Tynningöbor kommer att ha 
tillgängligt till.  

Replipunkt Vaxholm 
Vaxholms kaj är replipunkt och 
sammankopplar kollektivtrafiken på vatten 
och på land. Enligt RUFS ska tillgängligheten 
mellan replipunkter och den centrala 
regionkärnan förbättras och restiden ska vara 
god. Tillgängligheten mellan kärnöar och 
replipunkten ska även den säkerställas enligt 
RUFS. Replipunkt Vaxholm är viktig och har 
ihop med Strömkajen flest på- och 
avstigningar i sjötrafiken.  

Övriga öar 
Kollektivtrafik kan bli en viktig förutsättning 
för att undvika trängsel vid 
befolkningsutveckling på andra öar i 
kommunen. Främst vid nya bostadsprojekt 
som Rindö hamn, där möjligheten att utveckla 
busstrafiken är begränsad, kan 
pendelbåtsanslutningar till Stockholm minska 
antalet nya bilresor som alstras. 

Bryggor 
I Vaxholm trafikerar den kollektiva sjötrafiken 
cirka 40 bryggor, vissa av dessa bryggor 
trafikeras endast under sommarmånaderna. 
Vaxholms stad ansvarar för fem bryggor – 
replipunkt Vaxholm, Fredriksberg, Ytterby, 
Vega och Rindöbaden – övriga bryggor ägs 

framför allt av enskilda, Trafikverket och 
Statens fastighetsverk. Det finns bryggor som 
har fler på- och avstigningar, och bryggor med 
utvecklingspotential utifrån lokalisering och 
framtida bebyggelseutveckling. Bland de 
viktigaste bryggorna är Grenadjärsbryggan, 
Rindö Västra, Ramsö brygga, Norra Tynningö, 
Fredriksberg brygga och Vaxholms replipunkt.  

På Rindö finns idag fyra allmänna bryggor: 
Rindö västra, Rindöbaden, Vegabryggan och 
Grenadjärsbryggan. På Skarpö finns en allmän 
brygga: Skarpöborg. Antalet passagerare som 
pendlar från Skarpö och Rindö in till Stockholm 
med Waxholmsbolagets båtar är relativt lågt.  

Kommersiell sjötrafik 
Den kommersiella båttrafiken är viktig för 
besöksnäringen i kommunen. På ett år angörs 
Vaxholms kaj ca 2 000 gånger.  

Båtklubbar 
Fritidsbåtshamnar är lokaliserade på Resarö, 
Vaxön, Kullön, Rindö, Tynningö och Bogesund. 
På Vaxön finns även gästplatser och gästhamn. 
Båttrafiken är en viktig del av Vaxholms 
karaktär som skärgårdskommun samtidigt som 
trafiken kan orsaka erosionsskador. Vid 
planering av nya hamnar/båtplatser samt 
dragning av båtleder är det viktigt att beakta 
stränder med erosionskänsligt material som 
t.ex. sand, grus och lera. 
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Uppläggningsplatser 
Det finns ett behov av fler båt- och 
uppläggningsplatser inom kommunen. 
Båtklubbar skickar sällan förfrågningar till 
kommunen om att utöka sina områden men 
när det sker handlar det framför allt om att 
utöka antalet uppläggningsplatser.  

Bryggorna Vikingsborg, Stegesund och 
Edholma trafikeras, året runt, av den regionala 
skärgårdstrafiken. Samtliga bryggor ägs av 
enskilda samfälligheter som ansvarar för drift 
och underhåll. 
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Störningar och risker  
Med hjälp av rätt underlag, lokalisering och 
utformning av bebyggelse kan störningar och 
risker minskas.   

Det är viktigt att identifiera, minimera och 
förebygga risker på ett tidigt stadium i den 
fysiska planeringen. Det är ofta 
resurskrävande och svårt att hantera riskerna 
sent i en planprocess eller i efterhand. I många 
fall kan en identifierad risk påverka ett större 
geografiskt område och därför vara svår att 
lösa i enskilda detaljplaner eller vid 
lovprövning. Genom att i översiktsplanen 
identifiera områden som inte är lämpliga för 
planläggning samt risker som behöver 
hanteras minskar även behovet att i varje 
enskild detaljplan bedöma risken och därefter 
ta fram åtgärdsförslag. 

Människors hälsa och säkerhet  
Strålning 
Det finns flera olika källor till strålning i 
samhället och risken att utsättas varierar. 

Radon 
Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt 
i berggrunden när radium sönderfaller. Radon 
kan komma från marken, byggnadsmaterial 
eller från vattnet via egen brunn. Långvarig 
exponering för gasen kan öka risken att 
utveckla lungcancer. 

Radon mäts i enheten Bq/m³ (becquerel per 
kubikmeter). Enligt Boverkets byggregler är 
gränsvärdet för nybyggnation 200 Bq/m³. 
Riktvärdet för vad som anses som en 
”olägenhet för människors hälsa” är enligt 
miljöbalken är 400 Bq/m³ som årsmedelvärde i 
befintlig bebyggelse. 

Markradonundersökningar har utförts i delar 
av kommunen och redovisar områden med 
hög, normal och låg radonrisk.  

Markradon är mycket vanligt i Vaxholm. På 
Resarö ligger halterna huvudsakligen inom 
intervallet låg till normal risk med undantag 
för området kring Ytterby gruva och Storäng 
där halterna är höga. 

På Tynningö är delar nedanför Getholmen idag 
högriskområden för radon tillsammans med 
större delar av Östra Tynningö.  

De norra delarna av Rindö; Holsängen, 
Rindöby och Byviken är klassade som 
högriskområde för markradon. 
Annedalsområdet och Mjöldammsområdet på 
Rindö samt Skarpöborg och östra delen av 
Skarpö är klassade som lågriskområde för 
markradon. Övriga områden klassas som 
normalriskområde för markradon. Även stora 
delar av Skarpö utgör normalriskområde med 
undantag av östra, och nordvästra delen som 
är lågriskområden. 

På Vaxön utgör den östra delen 
normalriskområde medan den västra delen är 
högriskområde.  

Kullö, Karlsudd, Edholma och Edö Tallholme är 
normalriskområden förutom mindre områden 
som utgör högriskområden. Det handlar 
främst om Kullö naturreservat, centrala 
Karlsudd och västra Edö Tallholme. 

Elektromagnetisk strålning 
Elektromagnetiska kraftfält uppstår runt alla 
apparater och anläggningar som drivs av 
elektrisk ström. Energin från dessa kraftfält 
kan tas upp av kroppen och 
Strålsäkerhetsmyndigheten har därför tagit 
fram riktlinjer för hur hög strålningen som 
högst bör vara på allmänna platser. 

Kraftledningar och transformatorstationer är 
de källor de flesta förknippar med 
elektromagnetisk strålning men kraftfälten 
finns även i elektriska ledningar under marken, 
kring transformatorer eller andra installationer 
i byggnader. Magnetfält är alltid starkast 
närmast källan och avtar med avstånden. I 
Vaxholm används 0,4 µT som riktvärde vid 
nybyggnation. 

Radiovågor är den mest lågfrekventa formen 
av elektromagnetisk strålning och uppstår runt 
exempelvis mobiltelefoner, lågenergilampor 
och mikrovågsugnar. Strålskyddsmyndigheten 
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gör bedömningen att det inte finns några 
säkra hälsorisker med radiovågor på den nivå 
som vi normalt använder. Statliga 
myndigheters riktlinjer och bevakning av 
forskning inom området ska dock följas. Det 
föreslås inga riktlinjer kring strålning från 
mobiltelefonmaster i denna översiktsplan. 

Joniserande strålning 
Joniserande strålning är skadlig eftersom den 
har förmågan att direkt skada kroppens celler. 
Exempel på joniserande strålning är röntgen 
och strålning från radioaktiva ämnen. 

UV-strålning från framförallt solen, ligger i 
gränslandet mellan icke-joniserande strålning 

och joniserande strålning, och har förmågan 
att direkt skada kroppens celler.  

Hantering av radioaktiva ämnen kan 
förekomma i verksamheter. 
Verksamhetsutövaren bär ansvar för att 
strålskyddslagen och relevanta föreskrifter 
följs. 

Djurhållning 
Hästen har fått en ökande betydelse för 
människors rekreation och hälsa, samt för 
företag som erbjuder ridning och andra 
hästupplevelser. I allt större utsträckning finns 
dessutom hästarna inom eller nära tätorter. 
Cirka tre fjärdedelar av Sveriges alla 355 000 
hästar och två tredjedelar av alla platser med 
hästar, finns i tätortsnära miljöer.  

Risken för allergenspridning ses som en 
hälsorisk runt stall och hästhagar. Relativt låga 
halter av hästallergen sprids inom en 
hästanläggnings närområde, främst inom 50–
100 meter från platsen där hästarna vistas. 
Utanför stall- och hagområden sprids 
allergenerna främst med de människor som 
varit i stallet och sedan till exempel åker buss 
eller besöker offentliga miljöer. Viktigare än 
avståndet till stallet blir därför att det finns 
möjlighet att duscha och byta kläder vid 
stallet.  

Figur 29 Karta med avseende på riskområden för radon
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Antalet hästar, placering av gödselstackar, 
hagar och ridvägar har betydelse för risken för 
olägenhet. Spridning av lukt, damm och 
hästallergen påverkas av vind, topografi och 
vegetation. Större anläggningar medför även 
ökat behov av ridvägar och andra 
transportvägar. Pågår verksamheten helt och 
hållet inomhus blir störningarna oftast 
begränsade.  

För att bedöma lämplighet och placering av ny 
bebyggelse måste hela den lokala situationen 
beaktas. Ta hänsyn till var stall, hagar och 
ridvägar finns, och till typen av område.   

Räddningstjänst och räddningsplanering 
Vaxholms stad ingår i Storstockholms 
brandförsvar som är ett kommunalförbund där 
10 kommuner samarbetar. I Vaxholm finns en 
brandstation på Vaxön och ett räddningsvärn 
på Rindö som invigdes september 2019. 
Vaxholms brandstations geografiska 
ansvarsområde omfattar Vaxön, Resarö, 
Bogesund, Rindö, Skarpö och ytterligare ett 
antal öar med permanentboende eller 
omfattande fritidsboende.  

Vaxholms brandstation har i dagsläget inte 
någon stegbil och därför kan inte 
räddningstjänsten vara behjälplig som 
alternativ utrymningsväg för byggnader över 
fyra våningar (11 meter). För nya byggnader 

som är högre än fyra våningar ska alternativ 
utrymning ordnas. Detta hanteras i 
detaljplanearbete och i bygglovskedet. 

Begreppet insatstid avser tiden från 
alarmering av räddningsstyrkan till dess att 
räddningsarbetet påbörjas. 

Räddningstjänstens insatstider vid brand och 
olyckor varierar för kommunens olika öar.  

Vid detaljplanering av områden som inte kan 
nås inom 20 minuter ska frågor kring räddning 
och evakuering särskilt uppmärksammas. I 
vissa fall kan akuta sjuk- och olyckstransporter 
ske med helikopter. Detta är en viktig service 
för Vaxholm som skärgårdskommun där det 
finns behov att kunna gå ner på öar med 
helikopter. 

Storstockholms brandförsvar får samtliga 
kommunens detaljplaner på remiss där de 
bevakar räddningstjänstens krav och 
intressen. 

Farligt gods - risk för olyckor  
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen 
och föremål som har sådana egenskaper att de 
kan orsaka skador på människor, miljö eller 
egendom, om de inte hanteras rätt under en 
transport. Det rekommenderade vägnätet för 
transport av farligt gods är uppdelat i ett 
primärt vägnät som används för 

genomfartstrafik, och ett sekundärt vägnät 
vilket är avsett för lokala transporter, 
framförallt leverantör eller mottagare av farlig 
verksamhet. 

Väg 274 är utpekad som primär transportled 
för farligt gods mellan Arninge och Vaxön, och 
som kompletterande regional viktig väg av 
Länsstyrelsen. Nuvarande klassning av väg 274 
medför vissa restriktioner vid planering och 
nybyggnation intill vägen. Därtill är väg 274 
utpekad som omledningsväg för större 
transporter och övrig trafik när Essingeleden 
(E4/E20) inte är farbar. Förutsättningar i både 
kommunen och regionen har förändrats sedan 
klassificeringar beslutades, och en omprövning 
av klassificeringen för väg 274 bör göras. 

Delen av väg 274 som sträcker sig över Rindö 
är utpekad som sekundär led för farligt gods, 
samt som alternativ väg för breda och tunga 
transporter som ej kan gå på Essingeleden 
eller på färja mellan Ekerö och Norsborg.   
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Skyddsavstånd 
Generellt gäller att vid planering av 
bebyggelse och verksamheter inom 150 m 
från väg 274 ska riskerna beaktas. 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram 
rekommendationer för riskhänsyn och 
skyddsavstånd vid fysisk planering intill 
transportvägar för farligt gods och 
bensinstationer. Områden nära väg 274 ska 
planeras med utgångspunkt i vägens 
transportfunktion. Generellt gäller att 
bostäder inte får förläggas inom 30 m från 
vägen enligt funktionen transportled för farligt 
gods. 

Risknivå 
Samtliga typer av ämnen inom kategorin 
farligt gods kan passera genom Vaxholm. 
Tidigare utredningar har dock visat på en låg 
risknivå särskilt för de sträckor som har låg 
hastighetsgräns. Den låga risknivån innebär att 
behovet av säkerhetshöjande åtgärder för ny 
bebyggelse utmed väg 274 bedöms vara 
begränsat. Bostäder bedöms kunna uppföras 
inom ca 30 meter från väg 274 utmed hela den 
studerade vägsträckan utan krav på åtgärder. 
Den huvudsakliga risken utgörs av pölbrand 
som har mycket begränsad påverkan längre än 
30 meter från vägen. Med hänsyn till den låga 
risknivån både idag och på längre sikt görs 
bedömningen att ny bebyggelse kan uppföras 

inom 25 meter från vägen där hastigheten inte 
överstiger 50 km/tim och/eller där det finns 
avåkningsskydd. För sträckor där hastigheten 
överstiger 50 km/tim rekommenderas 
byggnadstekniska åtgärder främst för ny 
bebyggelse. Skyddsavstånd bör dock alltid 
övervägas och tillämpas där det är möjligt. Om 

bebyggelse placeras inom 25 meter krävs 
också byggnadstekniska åtgärder för att 
hantera risken med brännbara vätskor och 
åtgärder som förhindrar påverkan av en 
pölbrand, till exempel fasadmaterial med 
skydd mot brandspridning, utrymningsvägar 
som mynnar bort från vägen samt skydd mot 

Figur 30 Karta över rekommenderade leder för farligt gods med skyddsavstånd
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avåkning. I kommande planering inom aktuella 
riskområden ska eventuella behov av 
byggnadstekniska åtgärder studeras. 

Markanvändning längsmed väg 274 
Utgångspunkten för planeringen bör vara att 
verksamheter med hög persontäthet och/eller 
svårutrymda lokaler placeras längre bort från 
väg 274 än verksamheter med låg 
persontäthet. Exempel på verksamheter som 
bör placeras längre bort från riskkällan är 
köpcentrum, förskolor, skolor, vårdhem, 
sjukhus m.m. Parkeringshus, garage, förråd 
och liknande där personer inte förväntas vistas 
stadigvarande placeras med fördel närmast 
väg 274. Denna typ av verksamhet kan även 
tillåtas inom det bebyggelsefria området på 25 
meter eftersom risknivån är låg. Kontor och 
småhandel bedöms också kunna uppföras 
inom 25 meter utmed sträckor där lägre 
hastigheter förekommer.  

För dessa verksamheter är åtgärder 
nödvändiga. Byggnader bör planeras på ett 
sådant sätt att utrymmen med lägre 
persontäthet, exempelvis personalutrymmen, 
lager o.s.v. placeras mot väg 274. 
Samlingslokaler eller andra persontäta 
utrymmen bör placeras så långt från väg 274 
som möjligt. Detta gäller oskyddade 
byggnader nära väg 274.  

Områden utomhus inom ca 25-30 meter från 
väg 274 där hastigheten överstiger 50 km/tim 
bör utformas så att de inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse. Detta innebär att 
området inte ska innehålla faciliteter som 
medför att personer kommer att befinna sig i 
området under en längre tid, som till exempel 
uteserveringar, lekplatser, idrottsplatser eller 
liknande. Däremot kan utrymmena innehålla 
exempelvis parkeringsplatser. Utmed den del 
av vägen där hastigheten är lägre, dvs. 30-50 
km/tim, kan undantag från ovanstående göras. 
Anläggningar som kan medföra att ett stort 
antal personer vistas nära vägen ska dock 
undvikas. t.ex. idrottsplats med läktare. 

Klimatrelaterade risker 
Risker för skador på bebyggelsen 
Kommunen har det övergripande ansvaret att 
minimera risken för skador på egen mark och 
på den mark som detaljplaneras. För befintlig 
bebyggelse och privata fastigheter ligger det 
övergripande ansvaret för förebyggande 
åtgärder mot risker på den enskilde 
Kommande klimatförändringar behöver 
beaktas vid planering av den fysiska miljön för 
att skapa ett robust samhälle, särskilt i 
strandnära områden.  Exempel på risker som 
behöver beaktas är översvämningar, ras, skred 
och erosion. Identifieringen av områden där 
det finns risk för försämrad säkerhet ska 

fungera som underlag för den fysiska 
planeringen vid bedömning av lämplig 
markanvändning.  

Den gröna infrastrukturen spelar en väsentlig 
roll i kommunens klimatanpassning. Det pågår 
arbete med att analysera klimatrelaterade 
risker med avseende på kustöversvämning, 
skyfall, ras, skred och erosion. Analysen ska 
utgöra ett underlag för prioritering och ange 
förslag på åtgärder som kan vidtas för att 
minska risken för skador. I vissa fall hanteras 
riskerna bäst lokalt där de identifierats, medan 
det i andra fall hanteras mer effektivt 
uppströms. I de flesta fall behövs det ett 
perspektiv som rör ett större geografiskt 
område än vad som normalt aktualiseras i 
detaljplaner eller bygglov.  

Redovisade riskområden ger en indikation på 
att risk kan finnas och baseras på information 

Figur 31 Illustration från länsstyrelsen över 
rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs 
Östersjökusten i Stockholms län 
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som innehåller osäkerheter. Mer detaljerade 
undersökningar kan krävas i samband med 
detaljplanering samt lovgivning. Dessa 
undersökningar kan bekräfta redan framtaget 
underlag eller visa att marken är stabil eller att 
förutsättningarna för exempelvis ras, skred 
och erosion är bättre än vad som visats i 

översiktlig skala. Att ett område har markerats 
som hög risk eller att det finns förutsättningar 
för exempelvis skred innebär inte automatiskt 
att det råder akut fara i det området. Flera 
klimatrelaterade risker är inte är isolerade 
processer utan att de kan i sig vara drivande 
för att utlösa andra risker. 

Klimatet är komplext och extrema händelser 
inträffar väldigt sällan. Detta medför att det 
därför det finns ett begränsat dataunderlag för 
att beskriva både sannolikheten och 
konsekvensen för en specifik händelse. Det är 
därför viktigt att kommunen är transparant 
med vilka underlag och antaganden som 
riskbedömningarna vilar på samt att det finns 
ett utrymme för att prioriteringsordningen för 
åtgärd kan komma att förändras. 

Översvämning 
Översvämningar kan orsakas av skyfall eller 
bero på högt vattenstånd i vattendrag och 
sjöar till följd av höga flöden, högt 
havsvattenstånd eller en kombination av 
dessa. Vid planering ska kommunen kunna 
visa att marken är lämplig för ändamålet med 
hänsyn till bland annat risken för 
översvämning.  

Enligt länsstyrelsens rekommendation för 
lägsta grundläggningsnivå ska ny 
sammanhållen bebyggelse och 
samhällsfunktioner av betydande vikt längs 
länets Östersjökust placeras ovanför nivån 
2,70 m, räknat i höjdsystem RH2000. Om ny 
bebyggelse placeras under denna nivå 
behöver kommunen visa att exploateringen 
inte blir olämplig genom till exempel 
riskbedömningar, utredningar eller 
karteringar. Det ska framgå att planerad 

Figur 32 Karta som visar medelvattenstånd för 2100
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exploatering inte medför en risk för hälsa och 
säkerhet eller att bebyggelsen tar ekonomisk 
skada i en översvämningssituation.  

I Vaxholm finns det inga större vattendrag 
men stigande havsnivåer kan i framtiden, som 
konsekvens av klimatförändringar, komma att 
påverka stora delar av Vaxholm stad. Vid 
planering av kustnära bebyggelse behöver 
man även ta hänsyn till tillfälliga lokala 
fenomen som vågeffekter och 

vinduppstuvning. Hur stor effekten blir beror 
bland annat på kustens lutning och material, 
bottendjup och hur öppen kuststräckan är. 

Vinduppstuvning innebär att vattennivån höjs 
på grund av vindeffekter i en vik eller ett sund. 
Effekten är visserligen kortvarig men kan få 
stor påverkan i framförallt instängda områden. 

Översvämning orsakad av skyfall har till 
skillnad från ökad havsvattennivå ingen 

geografisk avgränsning utan ett skyfall kan 
inträffa var som helst. Detta innebär att risken 
för skyfall alltid behöver utredas oavsett var 
den nya bebyggelsen planeras geografiskt.  

Allmänna dagvattennät eller allmänna 
dagvattenanläggningar ska inte ta hand om 
skyfallsvatten. Det slutna dagvattensystemet 
är inte dimensionerat för sådana mängder 
vatten. Inte heller privata ledningsnät eller 
anläggningar ska hantera detta vatten. Det är 
kommunens ansvar att planera så att 
skyfallsvatten leds bort via sekundära 
avrinningsvägar på ett säkert sätt, utan att 
påverka omkringliggande byggnader eller 
andra känsliga verksamheter negativt. 

För att mark ska anses vara lämplig utifrån 
risken för översvämning till följd av skyfall 
krävs det att det inte föreligger någon risk för 
översvämning och planerad markanvändning 
inte heller försämrar situationen för 
närliggande områden. Det är viktigt att ha i 
beaktande att även den befintliga bebyggelsen 
kan behöva skyddas vid exempelvis förtätning 
för att inte ta skada av skyfall. 

Modellering av Östersjöns medelvattenstånd 
för år 2100 i ett förändrat klimat visar på en 
genomsnittlig höjning av medelvattnet på ca 
50 cm för kusten i Stockholms län. Nivån är 
byggd på scenariot att klimatets förändring 

Figur 33 Aktsamhetsområden för ras och skred baserat på en efterarbetad lutningsanalys
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globalt ger en meters höjning av världshavens 
yta.   

Enligt Länsstyrelsens inventering av 
kulturhistoriskt värdefulla objekt i länet är 
risken för skador på värdefull kulturmiljö till 
följd av översvämning generellt låg i 
kommunen. Enbart en fornlämning i form av 
husgrunder på Montebello samt en 
stensättning på centrala Rindö är i riskzonen 
för översvämning från havet respektive till 
följd av skyfall men samtidigt är miljöerna inte 
bedömda som känsliga.  

Ras och skred 
Risken för ras och skred beror helt på de lokala 
förutsättningarna. Stabilitetsförhållandena 
förändras till följd av klimatförändringar och 
vad det innebär i specifika områden kräver 
detaljerade studier. 

Det som främst påverkar stabiliteten är 
nederbörd, flöden och havsnivåer. Risken för 
ras och skred ökar genom att ett ökat 
vattentryck i markens porer minskar 
hållfastheten. Förändringar i 
grundvattennivåer och porvattentryck kan 
även medföra försämringar av säkerheten för 
slänter i lera och silt. Enligt en utredning från 
SGI (Statens geotekniska institut) från år 2011 
kan stabiliteten försämras mellan 5 och 30 
procent vid ökad nederbörd. Riskerna för ras 

och skred kommer att öka inom bebyggda 
områden som har otillfredsställande stabilitet 
redan. Klimatförändringarna innebär även att 
det i framtiden kan behövas 
förstärkningsåtgärder även inom områden 
som idag anses vara stabila. 

Vädrets växlingar mellan varmt och kallt när 
temperaturen ligger runt 0 grader gör att 
vatten i bergssprickor fryser och bergmaterial 
kan lossna. Risken för ras bedöms framför allt 
vara ett problem för bergssidor som är 
framsprängda eller framschaktade i samband 
med exploatering av mark. 

Figur 34 Karta över stränders eroderbarhet 
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Enligt en översiktlig stabilitetkartering utförd 
av SGI som omfattade befintlig bebyggelse har 
stora delar av den södra kustremsan på 
Tynningö, till följd av rådande 
markförhållanden och båttrafiken längs 
farlederna, pekats ut som områden där 
detaljerade utredningar behöver genomföras 
för att närmare utreda risken för ras och 
skred.  

Det kan även finnas risk för ras och skred på 
Rindö, Kullö och Resarö. De sydöstra delarna 
av Rindö utgörs till stor del av lera och risk 
finns i strand- och kustnära områden. De 
västra delarna av Kyrksundet vid Kullö samt 
sydost om Ytterby på Resarö utgörs av lera 
och lera överlagrad av gyttjelera där det kan 
finnas risk för ras och skred. 

Generellt är den utpekade värdefulla 
kulturmiljön i kommunen i form av 
fornlämningar och byggnadsminnen känslig 
för skred men risken för påverkan är enligt 
Länsstyrelsens bedömning låg.  

Erosion  
Erosion är en naturlig process som innebär 
nötning och borttransport av material som 
orsakas av vind, vatten, vågor och is. Det finns 
en naturlig balans mellan erosion och 
sedimentation som kan störas av mänskliga 

aktivitet, exempelvis genom byggnation, 
avverkning av skog och trafik.  

Den kraft som är klimatrelaterad är vattnet 
och vågornas erodering. Längs med kuster kan 
det vid stormar, höga flöden och vattennivåer 
ske mer omfattande erosion, främst i områden 
där jorden utgörs av sand och silt. 
Klimatförändringar innebär att havsnivån 
kommer att stiga vilket medför att områden 
som tidigare inte utsatts för erosion kommer 
att påverkas. Enligt bedömningar kan det 
innebära att 30–50 m av kusten kan påverkas 
av ökad erosion utöver den erosion som redan 
förekommer idag. Utöver detta tillkommer 
erosion lokalt vid särskilda väderförhållanden 
exempelvis stormar och översvämningar. Det 
kan medföra att den sammanlagda risken för 
erosion ökar med 40-65 m inåt land fram till år 
2100.  

Hur kraftig erosionen blir kan till viss del 
påverkas genom vilka hastigheter som tillåts 
för sjötrafiken samt mängd och kvalitet på 
vegetationen i strandzonen. Träd kan till 
exempel vara viktigt för att stabilisera marken. 

Förutsättningar för erosion till följd av 
geologiska förhållanden finns bland annat på 
Resarö, Bogesund och Karlsudd. Framtagna 
underlag ger indikationer på områden där det 

kan behöva göras ytterligare utredningar och 
undersökningar.  

Övriga klimatrelaterade risker 
Klimatförändringarna innebär inte enbart 
risker för skador på bebyggelsen. I följande del 
presenteras exempel på övriga 
klimatrelaterade risker samt vilka 
konsekvenser de kan medföra. Effekterna av 
klimatförändringarna på biologisk mångfald 
och ekosystem är svåra att bedöma. Ett 
ekosystem med ett rikt växt- och djurliv har en 
bättre förmåga att stå emot störningar.  

Höga temperaturer 
Höga temperaturer under längre tid kan få 
negativa effekter på hälsa och välbefinnande 
för människor och djur. Små barn, äldre och 
sjuka människor är särskilt utsatta. I framtiden 
kommer frekvensen, intensiteten och 
varaktigheten av perioder med ihållande hög 
temperatur att öka i Stockholms län. 
Värmeböljor kommer att bli ett årligt 
säsongsbundet fenomen och inte längre 
betraktas som en extraordinär händelse. 

Städer och hårdgjorda miljöer är särskilt 
utsatta under värmeböljor eftersom de i regel 
absorberar och lagrar mer värme än grönytor. 
Vaxholms stadskärna är till stora delar hård-
gjord men förekomsten av träd och lummiga 
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trädgårdar verkar svalkande och bidrar till att 
minska förekomsten av värmeöar. 

Brister i vattenförsörjning 
Redan idag märker vi av effekterna av 
klimatförändringarna och påverkan på 
vattenförsörjningen. I framtiden kan extrema 
väderhändelser medföra ökad påverkan på 
vårt dricksvatten och ökad risk för störningar i 
reningsverk och ledningar. Även långsamma 
förändringar i yt- och grundvatten skapar 
utmaningar som måste hanteras.  

Sjunkande grundvattennivåer vid torka och en 
sakta stigande havsnivå är två exempel på 
händelser som lokalt kan leda till att 
dricksvatten hotas av saltvatteninträngning. 
Fler skyfall och perioder med torka kan 
påverka kvaliteten på vattnet, dels genom 
risken att reningsverk bräddar och släpper ut 
förorenat vatten som är svårare att rena dels 
ratt förekomsten av virus och parasiter ökar. 

Biologiska och ekologiska effekter 
I takt med att klimatförändringarna tilltar 
kommer de biologiska och ekologiska 
effekterna att öka.  Den biologiska mångfalden 
och ekosystemen är anpassad efter rådande 
klimat och effekterna kommer att skilja sig. 
Förmågan att anpassa sig till ett förändrat 
klimat och möjligheterna att byta livsmiljö 
varierar mellan olika arter. Vissa arter kommer 

att gynnas av det förändrade klimatet och 
andra kommer att missgynnas. Hastigheten, 
med vilken klimatförändringen pågår, är 
avgörande för arters möjlighet till anpassning 
eller förflyttning. 

Med varmare temperaturer flyttas klimatzoner 
och arter får möjlighet att etablera sig i nya 
livsmiljöer. Det kan leda till en ökad förekomst 
av skadegörare, sjukdomar och invasiva 
främmande arter som påverkar biologisk 
mångfald och ekosystem.  

Vaxholm är en skärgårdskommun och kommer 
med stor sannolikhet att påverkas av ökad 
havstemperatur som gynnar algblomning och 
ökar risken för tillväxt av giftiga alger vilket 
ytterligare kan påverka marina djur och växter. 

Påverkan på livsmedelsförsörjning 
För att minska klimatförändringarna påverkan 
på livsmedelsförsörjningen behöver 
anpassning av jordbruk och djurhållning ske på 
nationell nivå. Klimatet har en direkt påverkan 
på livsmedelsförsörjningen. Växtodling och 
djurhållning kommer att behöva anpassas till 
följd av högre medeltemperatur, längre 
växtsäsong, högre men mer ojämnt fördelad 
nederbörd och fler extrema vädersituationer. 
Samtidigt som att jordbruket och 
djurhållningen på kortare sikt kan gynnas 
innebär ett förändrat klimat ökande risker. På 

kort sikt kan effekten bli att man inom 
jordbruket får större skördar av vissa grödor, 
att man kan odla nya grödor och att 
djurhållningen kan gynnas av en längre 
betessäsong och längre utevistelse. Effekten 
kan även bli att vissa skördar försämras till 
följd av torka, översvämning, värmestress och 
att det blir fler avbrott i transporter av 
livsmedel vid extrema vädersituationer. 

Vaxholm är inte självförsörjande på livsmedel 
och därför beroende av regional 
livsmedelsproduktion. Vid ett förändrat klimat 
kan regionens livsmedelsproduktion påverkas 
och på så sätt tillgängligheten till livsmedel.  

Övriga naturkatastrofer 
Klimatförändringarna medför en ökad risk för 
extrema väderhändelser och naturkatastrofer, 
exempelvis stormar och skogsbränder.   

Flera av riskerna för samhället och människor i 
samband med detta förorsakas direkt eller 
indirekt av fallna träd. Träd som faller över 
hus, vägar eller på annat sätt skadar 
infrastruktur kan orsaka stora störningar som 
exempelvis elavbrott. I skogen leder ett 
varmare klimat till en längre växtsäsong och 
därmed till en ökad tillväxt. Genom att 
anpassa skogsbruket ökar robustheten mot 
mer extrema vädersituationer. De 
ekosystemtjänster som skogen tillför i form av 
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exempelvis vattenrening och skydd mot ras, 
skred, erosion samt översvämning blir ännu 
viktigare att upprätthålla i ett förändrat klimat. 
Anpassningar i skogsbruket och hyggesfria 
metoder kan öka den biologiska mångfalden 
och minska risken för stormfällning.  

Föroreningar och störningar 
Föroreningar i mark, vatten och byggnader kan 
vid exploatering och ändrad markanvändning 
utgöra en risk för miljön och människors hälsa. 
I den fysiska planeringen är det därför viktigt 
att tidigt undersöka förutsättningar och ta 
hänsyn till tidigare användning för att kunna 
föreslå en lämplig markanvändning. Hur 
förorenad mark ska hanteras regleras i 
miljöbalken.  

Principen är att det är verksamhetsutövaren 
(förorenaren) som bär ansvaret för att sanera 
marken men ofta krävs det omfattande och 
komplicerade ansvarsutredningar som inte 
alltid leder till att någon ansvarig kan hittas.  

Vattenföroreningar 
Enskilda avlopp och vattentäkter innebär en 
risk för att grundvattnet blir förorenat av 
ohälsosamma bakterier samt av övergödande 
ämnen. Ett för stort uttag eller uttag på fel 
ställe från enskilda vattentäkter kan leda till 
att fossilt saltvatten tränger upp i 
grundvattnet och i de brunnar som utgör 

vattentäkt för många fastigheter utanför 
områden med kommunalt vatten och avlopp. 

Eventuell förorening av grundvattnet pga. 
militärens f.d. verksamhet uppmärksammas i 
försvarets markundersökningar.  

Luftföroreningar 
Luftföroreningar är gaser och partiklar som har 
en negativ påverkan på människors hälsa och 
miljö. De föroreningar som är skadligast för 
hälsan är inandningsbara partiklar, marknära 
ozon och vissa kolväten. Luftföroreningar 
orsakar även korrosion, att material bryts ner 
snabbare, och kan på så sätt skada värdefulla 
byggnader och föremål. I naturen kan 
föroreningarna orsaka skador på träd och 
grödor.   

De flesta utsläpp av luftföroreningar som sker 
lokalt, exempelvis från verksamheter, fordon 
och vedeldade hus påverkar enbart luften i 
närområdet. Vissa luftföroreningar, som 
svaveldioxid och marknära ozon, kan dock 
transporteras långa avstånd. 

Vid bedömning av påverkan av 
luftföroreningar bör barn visas särskild hänsyn 
då de är särskilt utsatta. Barn har mindre 
lungor, snabbare andning, rör sig mer och 
befinner sig många gånger närmare 
föroreningen på grund av sin längd. 
Luftföroreningar i miljöer där barn vistas 

kommer ofta från trafiken eller från eldning 
med ved. Andra viktiga källor till förorenad luft 
är rökning inom- och utomhus. 

I Vaxholm är luftkvaliteten god för såväl 
kväveoxider, NO2 som partikelhalter av PM10. 
De främsta källorna till föroreningar är 
förbränning av fossila bränslen i bil- och 
sjötrafik. 

Markföroreningar 
I Vaxholms finns det mark som har förorenats 
av pågående och tidigare verksamheter. 
Föroreningarna är av skiftande karaktär och 
härrör från bland annat båtvarv, 
båtuppläggningsplatser, handelsträdgårdar 
avfallsdeponier, plantskolor och skjutfält.  

Förorenad mark kan även finnas på platser där 
det inte har bedrivits någon verksamhet. Det 
kan exempelvis handla om områden som i 
perioder använts som upplag eller som består 
av fyllnadsmassor. Dessa områden kan vara 
svåra att känna till och fyllnadsmassorna kan 
komma från källor utan koppling till 
ursprungsplatsen. 

Totalt finns det 116 potentiellt förorenade 
områden, så kallade MIFO-punkter (Metodik 
för Inventering av Förorenade Områden) i 
Vaxholm, varav 11 är inventerade och 
indelade i riskklasser. Resterande objekt har 
inte inventerats och klassificerats av olika 
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anledningar. Riskklassningen baseras på en 
fyrgradig skala. De potentiellt förorenade 
områdena finns utspridda över stora delar av 
kommunen med koncentration på Vaxön vid 
verksamhetsområden. 

De förorenade områdena bedöms inte utgöra 
någon akut fara, men vid exempelvis 
detaljplanering, schaktarbeten och byggnation 
ska föroreningarnas innehåll och omfattning 
utredas och vid behov saneras. 
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för 
förorenad mark som ska följas.  

Vaxholms kommun har som markägare ansvar 
för de förorenade områden som finns på 
kommunal mark eller som har orsakats av 
kommunal verksamhet. Kommunen har även 
ett tillsynsansvar över förorenade områden 
som inte omfattas av Länsstyrelsens eller 
Generalläkarens (d.v.s. Försvarsmaktens) 
tillsynsansvar. Försvarsmakten genomför 
miljötekniska markundersökningar på samtliga 
områden där misstanke om förorening i 
marken finns, samt göra erforderliga 
efterbehandlingsåtgärder i samband med 
avveckling av militära förband sker. År 2006 
undersökte Försvarsmakten misstänkta 
områden med förorenad mark. Totalt 
undersöktes ett 20-tal punkter och 
utredningen visade att ett tiotal objekt på 
Rindö vara mer eller mindre förorenade och 

fördjupade undersökningar genomfördes på 
dessa objekt. Baserat på undersökningarna har 
sedan en punkt åtgärdats. 

Bullerstörningar 
Buller påverkar vår hälsa och livskvalitet. Det 
som påverkar hur vi störs är främst vilken typ 
av buller, hur ofta bullret förekommer samt 
vilken ljudstyrka. Det finns riktvärden från 
Folkhälsomyndigheten för hur mycket buller 
som är acceptabelt i bostäder. 

I Vaxholm är de största källorna till buller 
främst farleder på väg och i vatten, varv och 
andra industriverksamheter. Trafiken på väg 
274 orsakar framförallt buller vid höga 
trafikflöden i pulser.  

Buller kan även förekomma i anslutning till 
idrottsplatser. 

Lågfrekvent buller från exempelvis fläktar kan 
av vissa upplevas som mer störande men är 
svårare att skärma av. 

 

 

166



 

RAPPORT 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR 

VAXHOLM KOMMUN 

 

 

 

SAMRÅDSHANDLING 

2021-02-23 

 

167



 

 

 

Tyréns AB Garvaregatan 4C 

602 21 Norrköping 
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se 

Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986 

 

O:\STH\308505\N\=Arbetsarea=\MKB-dokumentet\MKB ÖP Vaxholm 210223.docx 

UPPDRAG 
308505, Strategisk miljöbedömning 

ÖP Vaxholms kommun 

Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning till 

översiktsplan för Vaxholms kommun 

Status: Utkast Samrådshandling 

Datum: 2021-02-23 

MEDVERKANDE  

Beställare: Vaxholms stad via E-work group AB 

Kontaktperson: Matilda Karlström 

  

Konsult:  

 

 

 

 

 

Uppdragsansvarig:  

  

 
 

  

  

  

 

Kvalitetsgranskare:  

 
  

168



 

 

 

 

 2021-02-23 

  

 

 

3(80) 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund 
Vaxholm kommun är belägen i Stockholms 
län och består av halvön Bogesund och 10 
större öar, Vaxön, Resarö, Rindö, Tynningö, 
Skogsö, Ramsö, Skarpö, Stegesund, Edholma 
och Kullön. Totalt inom kommunen finns det 
cirka 70 öar. Av dessa är 57 bebodda.  
 
Vaxholm kännetecknas av en unik 
kombination av vatten, natur, storstad och en 
pittoresk stadskärna. Vaxholm har en tydlig 
historisk koppling, där staden har vuxit upp 
kring befästningen med militär närvaro sedan 
Gustav Vasa och fram till regementsflytten 
2004 vilket har bidragit till den karaktäristiska 
utformningen av staden. 
 
Fastboende i kommunen är cirka 12 000 
personer (2019), men under året kommer 
cirka en miljon besökare, varav många 
båtledes. 
 

Planförslaget 
Vaxön där kommunens centralort är 
lokaliserad har idag både sammanhängande 
bostadsbebyggelse och mångfunktionell 
bebyggelse. Öns serviceutbud är viktigt för 

hela kommunen och ska i första hand 
koncentreras till stadskärnan som fortsatt bör 
kunna utvecklas som mångfunktionell 
bebyggelse. I andra hand ska service 
koncentreras till de två kommundelscentrum 
som föreslås få markanvändningen ändrad till 
mångfunktionell bebyggelse. Dessa områden 
har identifierats som strategiska för att 
möjliggöra en mer blandad bebyggelse med 
hänvisning till lokalisering, kollektivtrafik och 
befintlig bebyggelsestruktur. Kommunen 
argumenterar fortsatt för en omklassning av 
väg 274 genom kommunen från primär till 
sekundär led för farligt gods. På norra Vaxön 
finns ett verksamhetsområde med 
anläggningar för handel, gods, transporter 
och teknisk försörjning som ska kunna 
utvecklas på sikt. Kompletterande utveckling 
och viss förtätning föreslås i övrig 
sammanhängande bostadsbebyggelse. 
 
På Kullön föreslås ett avgränsat område för 
utveckling av handel.  
 
Inom delar av Killingen som till största delen 
är naturmark föreslås ny bebyggelse med 
bostäder och arbetsplatser. Inom Resarö mitt 
föreslås en utveckling av mångfunktionell 
bebyggelse. På öns sydvästra del inom 

Storäng föreslås utveckling av ytterligare 
bostadsbebyggelse och tekniska 
anläggningar.  
 
På norra Bogesundslandet, längs väg 274, 
som idag är landsbygd med skogsbruk och en 
mindre andel jordbruk förslås att området 
utreds för en förändring till 
sammanhängande bebyggelse. 
 
På lång sikt ska detaljplanering för en 
fritidshusomvandling, där kulturmiljövärden 
tas till vara, prioriteras i samband med VA-
utbyggnad på Tynningö. 
 
På västra Rindö, öster om Rindö redutt, 
föreslås ändrad markanvändning till 
sammanhängande bostadsbebyggelse i ett 
idag obebyggt område. Här föreslås även en 
ny anslutningsväg till Skarpö för att förbättra 
trafiksituationen för så väl motortrafikanter 
som fotgängare och cyklister vid färjeläget på 
västra Rindö. Öster om det här området finns 
flera större sammanhängande 
fritidshusområden där bebyggelsen utvecklas 
för permanentboende i samband med 
utbyggnad av vatten och avlopp. Inom Oskar-
Fredriksborg på östra Rindö föreslås att den 
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mångfunktionella bebyggelsen fortsätter 
utvecklas och förändras. 
 
Kommunens planer för hantering av 
avloppsvatten är i första hand inriktade på ett 
samarbete där avloppsvatten från Vaxholm 
leds till Nya Margretelunds reningsverk i 
Österåkers kommun. Det alternativet bygger 
på att de lokala reningsverken i Vaxholm 
byggs om till pumpstationer, samt att en 
ytterligare pumpstation byggs på Tynningö.  
 
Prioriterade förändringar av 
transportsystemet handlar om att 
åstadkomma en bättre framkomlighet för 
kollektivtrafiken och att förbättra den lokala 
cykelinfrastrukturen. 
 

Miljökonsekvenser 
Planens redovisning av påverkan och effekter 
på identifierade miljöaspekter bedöms som 
rimlig vad gäller detaljeringsnivå och 
slutsatser. Frågor som bör hanteras i 
relaterad planering eller formell prövning 
redovisas tydligt. Här nedan redovisas kort de 
konsekvenser som Översiktsplanen 2040 
bedöms medföra: 
 
 

Naturmiljö 
Områden med höga naturvärden som har 
formellt skydd så som naturreservat, Natura 
2000-område och biotopskydd bedöms 
påverkas indirekt till följd av föreslagen 
översiktsplan. Effekterna av detta bedöms 
dock som obetydliga till små. Däremot 
innebär översiktsplanen att vissa värdefulla 
naturområden och skogsmiljöer kommer att 
tas i anspråk vilket bedöms få negativa 
effekter för redan hotade arter.  
 
Bedömningen är att översiktsplanen generellt 
omfattar naturområden med mindre värden 
vilket medför att risken för stora 
konsekvenser minskar vid genomförandet. 
 
Kulturmiljö 
Inom kommunens finns ett område av 
riksintresse för kulturmiljövården. Vissa i 
planen utpekade utvecklingsområden, ligger 
inom riksintresset och innehar kulturvärden 
utpekade som uttryck för riksintresset.  
Eftersom översiktsplanen inte redovisar hur 
riksintresset ska tillgodoses i den fysiska 
planeringen, bedöms översiktsplanen ge 
mycket stora negativa konsekvenser och 
riskerar att påtagligt skada på riksintresset.  
 

Vatten 
Planförslaget innebär en ökad 
befolkningsutveckling med ett större 
transport- och bostadsbehov vilket orsakar 
ett ökat tryck på Vaxholms vattenområden. 
Risk finns att statusen i omgivande kustvatten 
försämras om inte förbättringsåtgärder utförs 
i snabb takt. Planförslaget bedöms ge upphov 
till måttligt negativa konsekvenser. 
Planförslaget medger en ökad 
bebyggelseutveckling som medför en ökad 
belastning på avloppsreningsverk och 
enskilda avlopp.  
 
Andelen hårdgjorda ytor ökar vilket kan 
medföra problem med översvämning och en 
snabbare avrinning om inte dagvattennätet 
dimensioneras för de nya förutsättningarna. 
 
Under förutsättning att tillstånd ges till ett 
nytt avloppsreningsverk i Österåker fås en 
effektivare reningsgrad på avloppsvattnet och 
ökad möjlighet till anslutning av undermåliga 
avlopp. Detta leder till minskade utsläpp 
totalt sett till Östersjön vilket bidrar till en 
bättre ekologisk status i många 
vattenförekomster i Vaxholm och 
angränsande kommuner. 
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Under förutsättning att dagvattenstrategins 
ambitioner att skapa infiltration och 
fördröjning av dagvatten följs kan 
belastningen till havet minska jämfört med 
idag trots ökade mängder dagvatten som 
tillkommer med en högre andel hårdgjorda 
ytor. 
 
Hälsa, risk och säkerhet 
Föreslagen översiktsplan förväntas främst ge 
upphov till buller i närhet av väg 274 samt vid 
de större färjelägen. Utbyggnadsområden 
vilka är lokaliserade i närhet till väg 274 samt 
färjelägen kan komma ges negativa effekter 
av trafikbuller samt motortrafik i samband 
med färjeavgångar. Vägfärjorna planeras i 
framtiden att elektrifieras vilket ger lägre 
bullernivåer i hamnlägena.  
 
Det finns inga kända förorenade områden 
vilka skulle medföra att bebyggelse inte är 
möjlig. Generellt anses problematiken knuten 
till förorenade områden som små inom 
Vaxholms kommun.  
 
Sammanfattningsvis bedöms störningar ge 
små negativa konsekvenser utifrån 
översiktsplanens genomförande. Förorenad 
mark och transporter av farligt gods bedöms 

ge positiva konsekvenser medan buller ger 
små till måttlig negativa för bostäder i 
anslutning till större vägar inom kommunen. 
 
Klimat 
Utvecklingen av gång- och cykelvägnätet 
samt kollektivtrafiken innebär positiva 
effekter för både miljön och folkhälsan. 
Genom att skapa goda förutsättningar för 
invånare att kunna gå, cykla och resa 
kollektivt minskas utsläppen till luft och 
därmed begränsas klimatpåverkan inom 
kommunen. Med en växande befolkning 
tillkommer dock mer biltrafik inom 
kommunen vilket ger negativa effekter på 
klimatet. 
 
Klimatanpassning 
Uppdateras efter samråd 
 
Hushållning med naturresurser 
Att bygga på jordbruksmark medför att 
naturresurser för livsmedelsproduktion och 
lokala försörjningsresurser går förlorade på 
markområdet. Vaxholms kommun har relativt 
lite jordbruksmark sett till den totala ytan så 
varje yta jordbruks- och betesmark som går 
förlorad ger en negativ effekt på den lokala 
livsmedelsproduktionen.   

Om hela Norra Bogesundslandet som är 
utpekat i översiktsplanen exploateras ger det 
måttlig negativa effekter på värdet för skogen 
som en naturresurs. 
 
Sammanhängande skogsområden tas även i 
anspråk på Resarö och Rindö. Dessa är dock 
inte utpekade som produktionsskog men har 
ett viktigt rekreativt värde på öarna.  
Ianspråktagandet av skogen kopplat till 
naturresurser bedöms ge en liten negativ 
konsekvens då man väljer att ta ett 
sammanhängande område i anspråk.  
 
Sammantaget bedöms aspekten hushållning 
med naturresurser få måttligt negativa 
konsekvenser av planförslagets 
genomförande, främst kopplat till i 
anspråkstagande av jordbruks- och 
betesmark. 
 
Rekreation och friluftsliv 
Flera områden för rekreation och friluftsliv 
tas i anspråk för utveckling men varken 
riksintresset för friluftsliv eller 
Bogesundskilen bedöms påverkas negativt av 
planförslagets genomförande. Störst 
konsekvenser blir det på Resarö där ett 
närrekreativt område tas i anspråk. På Rindö 
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exploateras två större naturområden men 
exploateringen leder till att resterande 
skogsområden blir mer tillgängliga för 
allmänheten. Sammantaget bedöms 
rekreation och friluftsliv få små negativa 
konsekvenser. 
 

Sammantagen bedömning 
För miljöaspekterna Natur- och vattenmiljö, 
Klimat och Rekreation och friluftsliv bedöms 
konsekvenserna bli liten negativ. För Vatten 
och Hushållning med naturresurser bedöms 
konsekvenserna bli måttlig negativa. 
Miljöaspekten Kulturmiljö bedöms få stora 
negativa konsekvenser medan miljöaspekten 
Risker för människors hälsa och miljö får 
positiva konsekvenser. 
 
Översiktsplanen har strävat efter att 
tillgodose riksintressen, strandskydd och 
Natura 2000-områden i sin planering av 
mark- och vattenanvändning. Ett par 
undantag finns för strandskyddet i 
Översiktsplanen.  
 
Miljökvalitetsnormer för luft och buller 
bedöms inte överskridas.  
 

När det gäller miljökvalitetsnormer för 
ytvatten bedöms dessa uppfyllas och på sikt 
förbättras om planens ambitioner fullföljs när 
det gäller bättre rening och fördröjning av 
dagvatten, ökad avloppsreningskapacitet 
med färre enskilda avlopp samt samlade 
åtgärder av båtplatser, utsläpp och övriga 
störningar från båttrafiken. 
 
Ställningstaganden i översiktsplanen visar god 
överrensstämmelse med beslutade nationella 
miljömål. I vissa övergripande frågeställningar 
finns målkonflikter samt kumulativa effekter 
som kräver en fördjupad analys i den 
fortsatta planeringen.   
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1 INLEDNING 

Vaxholm kommun är belägen i Stockholms län 
och består av halvön Bogesund och 10 större 
öar, Vaxön, Resarö, Rindö, Tynningö, Skogsö, 
Ramsö, Skarpö, Stegesund, Edholma och 
Kullön. Totalt inom kommunen finns det cirka 
70 öar. Av dessa är 57 bebodda. Kommunens 
nu gällande översiktsplan antogs av 
kommunfullmäktige 2013-12-16. 
Översiktsplanen aktualitetsprövades 2018-06-
18.   
 
Vaxholm kännetecknas av en unik 
kombination av vatten, natur, storstad och en 
pittoresk stadskärna. Vaxholm har en tydlig 
historisk koppling, där staden har vuxit upp 
kring befästningen med militär närvaro sedan 
Gustav Vasa och fram till regementsflytten 
2004 vilket har bidragit till den karaktäristiska 
utformningen av staden. 
 
Fastboende i kommunen är cirka 12 000 
personer (2019), men under året kommer 
cirka en miljon besökare, varav många 
båtledes. 
 

1.1 ÖVERSIKTSPLANENS SYFTE 

Varje kommun ska ha en aktuell 
översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 
Den ska spegla den politiska majoritetens 
uppfattning och beslutas av 
kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte 
bindande men ska ge vägledning för beslut 
om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. 

1.2 MILJÖBEDÖMNING OCH 

BEDÖMNINGSGRUNDER 

Enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken (MB) ska 
kommunen göra en strategisk 
miljöbedömning när en översiktsplan, 
detaljplan eller ett program ska upprättas 
eller ändras. Den strategiska 
miljöbedömningens första steg, enligt 6 
kapitlet 5–6 §§ MB, är att undersöka om 
genomförandet av översiktsplanen, 
programmet eller ändringen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Om en verksamhet enligt 7 kapitlet 28a § MB 
kräver tillstånd eller om planen förutsätter 
verksamhet enligt 

miljöbedömningsförordningen (2017:966) 2 §, 
punkt 2 och 6 § eller bilagan till denna 
förordning antas planen alltid medföra en 
betydande miljöpåverkan. 
 
Genomförandet av en översiktsplan antas 
alltid medföra en betydande miljöpåverkan 
enligt 6 kap MB 3§ och ska därför 
miljöbedömmas.  
 
En strategisk miljöbedömning genomförs 
därför parallellt med framtagandet av 
förslaget till ny översiktsplan enligt 
lagstiftningen i 6 kap. miljöbalken. Syftet med 
en miljöbedömning är att integrera 
miljöaspekter i planering och beslutsfattande 
så att en hållbar utveckling främjas. En del av 
miljöbedömningen innebär att ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vilken ska 
ingå som beslutsunderlag till översiktsplanens 
samrådshandling. (Kap 6 1§ MB). 
 
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen 
(MKB) är att möjliggöra en samlad bedömning 
av påverkan på människors hälsa och miljön 
till följd av förslaget till ny översiktsplans 
genomförande. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska även ange 
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hur förslaget till ny översiktsplan påverkar 
möjligheten att uppfylla de nationella 
miljökvalitetsmålen. I 
miljökonsekvensbeskrivningen lämnas förslag 
på åtgärder för att förhindra eller minimera 
negativa miljöeffekter av föreslagna 
inriktningar och åtgärder i översiktsplanen. 
Miljökonsekvensbeskrivningen och 
översiktsplanen är idag i ett skede där den ska 
samrådas med allmänheten där de har 
möjlighet att lämna synpunkter på 
översiktsplanens genomförande.  
 

Bedömningsgrunder och 

bedömningsmatris 
Bedömningen av miljökonsekvenserna till 
följd av förslaget till den nya översiktsplanens 
genomförande har utgått från det berörda 
områdets förutsättningar och värden samt 
bedömd omfattning av störningen eller 
ingreppet (effekten). Om en aspekt i ett 
område med stort värde avseende aktuell 
aspekt störs i stor omfattning innebär det 
stora negativa konsekvenser medan en liten 
störning på ett område med litet värde 
innebär små negativa konsekvenser. Positiva 
konsekvenser kan uppstå om inverkan på ett 
område är positiv. För aspekten kulturmiljö är 
positiva effekter definierat som effekter som 

direkt eller på sikt förstärker kulturvärdena 
och ökar läsbarheten av de värdebärande 
berättelserna som identifierats inom 
kulturmiljön, och därmed ger positiv 
konsekvens. För föroreningar knutna till 
dagvatten uppstår positiva effekter och 
konsekvenser när belastningen av 
förorenande ämnen minskar och när den 
minskade föroreningshalten bidrar till att 
förbättra vattenförekomstens statusklassning 
för MKN. För buller uppstår positiva 

konsekvenser när bullernivåerna minskar och 
att gällande riktvärden uppnås. 
Områden med stora värden är till exempel 
riksintressen eller andra intressen som gäller 
på EU-nivå, såsom Natura 2000-områden eller 
överskridande av miljökvalitetsnormer. 
Områden med måttliga värden utgörs av 
regionala och större kommunala intressen. 

Figur 1. Matris som illustrerar bedömningsmetodik i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Områden med låga värden är områden med 
lokala och mindre kommunala intressen.  
Omfattningen av påverkan/effekten som 
förslaget till ny översiktsplan antas medföra 
för respektive miljöaspekt har bedömts på en 
skala: ingen – liten negativ – måttligt negativ 
– mycket negativ. Konsekvenserna har sedan 
bedömts utifrån en sammanvägning av värdet 
och omfattningen av effekten, se Figur 1.  
 
Förslaget till den nya översiktsplanen bedöms 
utifrån att den är genomförd. En 
konsekvensbedömning görs även utifrån 
förändringen mellan gällande översiktsplan 
(nollalternativet) och förslaget till ny 
översiktsplan, båda fullt utbyggda. 
 
Osäkerheter 
MKB:n genomförs utifrån bedömningar om en 
framtida situation som i detta fall sträcker sig 
fram till år 2040. Eftersom framtiden är 
osäker finns det i bedömningarna alltid en 
viss osäkerhet. Osäkerheter utgörs av 
oförutsedda fynd eller förutsättningar. Den 
här MKB:n bygger på information som har 
varit känd under processen.  
Förslaget till ny översiktsplan, som MKB:n är 
underlag till, är utformad på ett övergripande 
sätt för att skapa flexibilitet i genomförandet. 

Perspektivet för översiktsplanen är även långt 
och geografiskt omfattande samt förknippad 
med stora finansiella beslut. Dessutom 
kommer ny översiktsplan byggas ut under 
lång tid i olika etapper. Det är därför viktigt 
att ha med sig att det finns osäkerheter i vilka 
konsekvenserna av förslaget till ny 
översiktsplan kan bli. 
 
Specifika osäkerheter som påverkar 
översiktsplanen är om riksväg 274 inte klassas 
om från primär led för farligt gods till 
sekundär led. När och om det sker möjliggörs 
byggnation av bostäder närmare vägen. 
 
Hur vatten- och avloppsfrågan i framtiden ska 
hanteras i kommunen är fortsatt under 
utredning där två lösningar fortsatt studeras.  
 
Kapitlet om klimatrisker är inte komplett då 
underlagsmaterialet fortsatt är under 
framtagande vid samrådstillfället. 

1.3 AVGRÄNSNING 

Tidsmässig avgränsning 
Tidsmässigt tar översiktsplanen sikte på år 
2040, men beaktar även längre tidsperspektiv 
för enstaka frågor. För VA-planeringen 

sträcker sig perspektivet till ungefär år 2050, 
och för klimatanpassning till år 2100.  
 

Geografisk avgränsning 
Översiktsplanen omfattar hela Vaxholms 
kommun, men kan påverka 
kustvattenvattenförekomsterna inom 
vattenförvaltningens åtgärdsområden 
Stockholms inre skärgård, Åkerströmmen och 
Trälhavet, se Figur 2. Översiktsplanens 
genomförande berör även omkringliggande 

Figur 2.Geografisk avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen 
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kommuner, Österåker, Täby, Danderyd, 
Lidingö, Värmdö samt Stockholm.  
 

Miljöaspekter 
Den 23 november 2020 genomfördes ett 
avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i 
Stockholms län. 
Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar 
bedömning av de betydande miljöaspekter 
som beslutades vid avgränsningssamrådet. 
Den sakliga avgränsningen omfattar följande 
områden: 

• Natur- och vattenmiljö 

• Kulturmiljö 

• Vatten 

• Hälsa, risk och säkerhet 

• Klimat 

• Klimatanpassning 

• Hushållning med naturresurser 

• Rekreation och friluftsliv 
 

Planens effekter har även analyserats utifrån 
nationella mål, formella skydd och 
miljökvalitetsnormer samt kumulativa 
effekter. Avslutningsvis görs en samlad 
bedömning av planens konsekvenser och 
eventuella målkonflikter.  
 

Miljökonsekvensbeskrivningens 
detaljeringsnivå har anpassats utifrån 
översiktsplanens syfte. Frågor som hanteras i 
relaterad planering bedöms endast på en 
översiktlig nivå i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
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2 PLANFÖRSLAGET OCH 

ALTERNATIV 

2.1 PLANFÖRSLAGET 

Planeringsstrategier och 
utvecklingsinriktning 
Planförslaget för ny översiktsplan för 
Vaxholms stad anger följande 
placeringsstrategier och utvecklingsinriktning: 
 

• Eftersträva en klimatsmart och 
varsam förtätning. Utveckla och stärk 
centralorten i Vaxholms stadskärna, 
samt utveckla kommundelscentrum 
vid Resarö mitt och på östra Rindö 
med sikte på en trygg och levande 
småstad. 

 

• Bidra till robusta ekosystem genom 
att betona de ekologiska sambanden 
så väl över som mellan öarna i 
kommunens områden för natur och 
friluftsliv, men också utveckla en mer 
mångfunktionell grönstruktur inom 
bebyggelsen.  

 

• Säkra att Vaxholm är en attraktiv del 
av Stockholmsregionen genom att 
främja näringslivet och en förbättrad 

tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet 
och cykelvägnätet. 

 
Ändrad och utvecklad mark- och 
vattenanvändning  
Vaxön där kommunens centralort är 
lokaliserad har idag både sammanhängande 
bostadsbebyggelse och mångfunktionell 
bebyggelse. Öns serviceutbud är viktigt för 
hela kommunen och ska i första hand 
koncentreras till stadskärnan som fortsatt bör 
kunna utvecklas som mångfunktionell 
bebyggelse. I andra hand ska service 
koncentreras till de två kommundelscentrum 
som föreslås få markanvändningen ändrad till 
mångfunktionell bebyggelse. Dessa områden 
har identifierats som strategiska för att 
möjliggöra en mer blandad bebyggelse med 
hänvisning till lokalisering, kollektivtrafik och 
befintlig bebyggelsestruktur. Kommunen 
argumenterar fortsatt för en omklassning av 
väg 274 genom kommunen från primär till 
sekundär led för farligt gods. Detta är 
avgörande för att markanvändningen ska 
kunna förändras inom de avsedda lägena. På 
norra Vaxön finns ett verksamhetsområde 
med anläggningar för handel, gods, 
transporter och teknisk försörjning som ska 
kunna utvecklas på sikt. Kompletterande 

utveckling och viss förtätning föreslås i övrig 
sammanhängande bostadsbebyggelse. 
  
På Kullön finns sammanhängande 
bostadsbebyggelse av främst småhuskaraktär, 
samt naturområden, ett mindre jordbruk och 
ett värmeverk liksom en nedlagd 
handelsträdgård. I ett avgränsat område 
föreslås utveckling med handel. För att det 
området ska gå att genomföras behöver en ny 
trafiklösning studeras för av- och påfart till 
väg 274.  
 
På ön Resarö finns stora områden med 
sammanhängande bostadsbebyggelse som 
tidigare varit fritidshusområden. Inom delar 
av Killingen som till största delen är 
naturmark föreslås ny bebyggelse med 
bostäder och arbetsplatser. Inom Resarö mitt 
föreslås en utveckling av mångfunktionell 
bebyggelse. På öns sydvästra del inom 
Storäng föreslås utveckling av ytterligare 
bostadsbebyggelse och tekniska anläggningar.  
 
På norra Bogesundslandet, längs väg 274, som 
idag är landsbygd med skogsbruk och en 
mindre andel jordbruk förslås att området 
utreds för en förändring till sammanhängande 
bebyggelse. 
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På lång sikt ska detaljplanering för en 
fritidshusomvandling, där kulturmiljövärden 
tas till vara, prioriteras i samband med VA-
utbyggnad på Tynningö. Inom riksintresset på 
öns norra delar föreslås utvecklingen vara 
särskilt varsam.  
 
På Rindö finns så väl fritidshusområden, som 
områden av landsbygdskaraktärer och 
bebyggelse för åretruntboende. På sikt 
planeras ön utvecklas till en plats med 
huvudsakligen åretruntboende. På västra 
Rindö, öster om Rindö redutt, föreslås ändrad 
markanvändning till sammanhängande 
bostadsbebyggelse i ett idag obebyggt 
område. Här föreslås även en ny 
anslutningsväg till Skarpö för att förbättra 
trafiksituationen för så väl motortrafikanter 
som fotgängare och cyklister vid färjeläget på 
västra Rindö. I samband med detta behöver 
även ett dupliceringsfärjeläge säkras. Öster 
om det här området finns flera större 
sammanhängande fritidshusområden där 
bebyggelsen utvecklas för permanentboende 
i samband med utbyggnad av vatten och 
avlopp. I samband med detta ska 
kulturmiljöinventeringar göras i området. 
Inom Oskar-Fredriksborg på östra Rindö 
föreslås att den mångfunktionella 

bebyggelsen fortsätter utvecklas och 
förändras utöver de första etapperna inom 
Rindö hamn.  
 
I vissa delar finns inget strandskydd vilket kan 
öppna för ny bebyggelse närmre strandlinjen. 
Men här liksom i övriga delar behöver hänsyn 
tas till uttrycken för riksintresset för 
kulturmiljö, liksom möjligheterna att hantera 
klimatrelaterade risker. För friluftslivets skull 
bör den nya bebyggelsen utformas och 
placeras på ett sådant sätt att det även i 
fortsättningen går att röra sig längs 
strandlinjen. 
 
Inom de kommundelar där detaljplanering 
kommer att dröja eller inte är aktuellt föreslås 
att områdesbestämmelser tas fram för att 
säkerställa ett grundläggande skydd för 
kulturmiljövärden. 
 
Kommunens planer för hantering av 
avloppsvatten är i första hand inriktade på ett 
samarbete där avloppsvatten från Vaxholm 
leds till Nya Margretelunds reningsverk i 
Österåkers kommun. Det alternativet bygger 
på att de lokala reningsverken i Vaxholm 
byggs om till pumpstationer, samt att en 
ytterligare pumpstation byggs på Tynningö.  

Två andra möjliga alternativ är att de lokala 
avloppsreningsverken rustas upp och 
eventuellt kompletteras, alternativt att på 
nytt söka samarbete och anslutning till 
Käppala reningsverk på Lidingö. 
 
Prioriterade förändringar av 
transportsystemet handlar om att 
åstadkomma en bättre framkomlighet för 
kollektivtrafiken, säkra ett 
dupliceringsfärjeläge på Rindö för 
Vaxholmsleden och att förbättra den lokala 
cykelinfrastrukturen. 
 
Riksintressen och andra värden enligt 
miljöbalken 
Inom riksintresset för kulturmiljövården kan 
upprättande av områdesbestämmelser med 
syfte att lyfta fram och tydliggöra 
kulturmiljövärden ge en vägledning om hur 
utpekade kulturvärden ska hanteras i 
kommunens fysiska planering av 
skärgårdsöarna.  Det finns ett politiskt beslut 
om att ta fram ett kulturmiljöprogram för 
stadskärnan på östra Vaxön.  
 
En stor andel av kommunens jordbruksmark 
ligger inom något av kommunens två 
naturreservat. Inom begränsade områden på 
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Norra Bogesund och Resarö föreslås ett visst 
ianspråktagande av jordbruksmark och mark 
för skogsbruk. 
I mindre utsträckning föreslås ett visst 
ianspråktagande av strandskyddade områden 
på Rindö och Vaxön för att möjliggöra 
förtätning av bebyggelse i lägen med god 
tillgång till kollektivtrafik.  

2.2 NOLLALTERNATIV 

Nedan redogörs för hur nollalternativet skiljer 
sig från planförslaget. 
 
Utredningsområden 
Stora delar av Vaxön med befintlig 
bebyggelse, parker och grönområden har 
markerats som utredningsområde.   
 
Vaxöns utveckling ska studeras i en 
fördjupning av översiktsplanen eller i ett 
program. Inför detta arbete behövs 
planeringsunderlag som tillsammans med 
översiktsplanens riktlinjer ger förutsättningar 
för utformning och omfattning av nya 
bebyggelseområden. I första hand bör en 
övergripande analys av nuvarande 
stadsstruktur med bebyggelse, gator och 
grönområden tas fram för att hitta lämpliga 
områden för utveckling.   

Södra delarna av Resarö föreslås som 
utredningsområde. Utvecklingen av området 
vid Engarn utöver trafikplatsen ska studeras. 
Tidigare uppdrag om framtagande av program 
ska återupptas.  
 
Delar av västra Rindö föreslås som 
utredningsområde för bebyggelse. 
Kommande planering ska bland annat 
möjliggöra verksamhetsbebyggelse. Den kan 
också bidra till att förstärka kopplingen till 
stadskärnan samt lyfta fram området kring 
Rindö redutt som besöksmål och mötesplats.  
 
Ett område norr om väg 274 vid Bogesund 
pekas ut som utredningsområde på lång sikt. 
Inom området kan det på lång sikt vara 
aktuellt att studera möjlighet för annan 
markanvändning. Kommunen har alltså inte 
tagit ställning till vilken markanvändning det 
handlar om samt om det är möjligt, dock 
behöver det lyftas fram i ett tidigt skede.  
 
Verksamheter, arbetsplatser och service 
Översiktsplanen från 2013 redovisar befintliga 
områden som i olika omfattning inrymmer 
service, verksamheter, arbetsplatser, turism, 
varv, marina med mera. För vissa delar av 
kommunen har ett antal områden pekats ut 

som är strategiska för olika typer och 
omfattning av samhällsservice med mera. 
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3 SKYDDADE OMRÅDEN, 

MILJÖMÅL OCH 

MILJÖKVALITETSNORMER 

3.1 RIKSINTRESSEN 

Riksintressen är geografiska områden som 
anses innehålla värden och kvaliteter som är 
viktiga på nationell nivå. Riksintressen kan 
antingen bestämmas av riksdagen enligt 4 
kap. miljöbalken eller av en av de 12 
myndigheter som ansvarar för riksintressen 
inom olika sektorer enligt 3 kap. miljöbalken. 
Ett område kan pekas ut som riksintresse med 
syfte att bevara ett värde eller för att 
säkerställa en framtida möjlighet till 
exploatering. 
 
Översiktsplanen för Vaxholm påverkar 6 
riksintressen, se Figur 3. 
Konsekvensbedömningar av riksintressen 
bedöms i kapitel 5 eller under vissa 
miljöaspekter i Kapitel 4. 
 

Riksintresse för kust- och 

skärgårdsområdena i Stockholms län (4 

kap. 1 – 2 §§ MB)  
Vaxholm stad ingår i Stockholms läns kust- 
och skärgårdsområden som är av riksintresse Figur 3. Kartbild över Riksintressen och naturskydd inom Vaxholm stad.  
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med hänsyn till områdenas samlade natur- 
och kulturvärden. Bestämmelserna innefattar 
såväl den yttersta skärgården som 
tätbebyggda områden ända in i centrala 
Stockholm. Avsikten med riksintresset är inte 
att hindra utveckling i området som helhet 
utan att de stora natur- och kulturvärdena ska 
tas tillvara. Bedömningar ska göras utifrån en 
helhetssyn på områdenas värden och ska inte 
främst se till enstaka miljöer. Detta 
riksintresse ska inte utgöra hinder för 
tätortsutveckling. 
 

Riksintressen för kulturmiljövården (3 

kap 6 § MB) Norra Boo-Vaxholm-

Oxdjupet-Lindalssundet  
Områden av riksintresse för kulturmiljövården 
är miljöer av särskilt stor betydelse ur ett 
nationellt perspektiv. Ett riksintresse för 
kulturmiljövården är en miljö eller ett 
landskap som särskilt väl återspeglar viktiga 
historiska skeenden och samhällsprocesser. 
Inom riksintresseområden väger de 
kulturhistoriska värdena därför särskilt tungt 
vid beslut om ändrad mark- eller 
vattenanvändning och den fysiska miljön i 
övrigt. Att tillvarata kulturmiljövårdens 
riksintressen handlar dels om att förhindra att 
värdena skadas, dels om att områdets 

kulturhistoriska värden och potential ska vara 
fortsatt tongivande vid förändringar. 
 
Följande riksintressebeskrivning utgår från 
den del av texten som omfattar Vaxholms 
kommun. Den kompletta 
riksintressebeskrivningen finns på 
Riksantikvarieämbetets hemsida. 
 
Motivering:  
Farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm via 

Vaxholm, som visar skärgårdens betydelse för 

huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning 

och rekreationsliv, som speglar 

levnadsbetingelserna för innerskärgårdens 

befolkning och dess behov av färdstråk till 

staden alltsedan medeltiden, och som 

berättar om Stockholms utbyggnad och 

försvarsansträngningar med tillhörande 

samhällsbildningar. Här kan 

levnadsförhållandena för olika sociala skikt 

utläsas, liksom utvecklingen inom industri, 

transportteknik, försvar och arkitektur. 

Farledsmiljö, kommunikationsmiljö, kust- och 

skärgårdsmiljö, Fästnings- och 

skansmiljöbefästningssystem, militär miljö, 

småstadsmiljö, […] sommarnöjesmiljö  

Uttryck:  

Farledsmiljö, kommunikationsmiljö, kust- och 

skärgårdsmiljö […]. 

Naturhamnar/ankringshamnar från 

segelfartygsepoken med vrak och andra 

fornlämningar samt spår efter förtöjningar 

och landuppehåll. Sjömärken, fyrar och andra 

fysiska lämningar för farledens behov att 

vägleda sjöfarten fram till sekelskiftet 1900. 

Sjökrogsbyggnader […] och andra lämningar 

efter sjögästgiverirörelsen fram till 

sekelskiftet 1900. Hamnar och varv. 

Ångbåtsbryggor med tillhörande 

kringbyggnader som till exempel väntkurar. 

Tullhus (Vaxholm). Sprickdalsbetonad 

skärgårdsterräng som speglar 

skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser 

och förutsättningarna för odling och 

bebyggelse. Vårdkase- och telegrafberg med 

lämningar. Fästnings- och skansmiljöer – 

befästningssystem […].  

Lämningar efter avspärrningar, skansar och 

befästningssystem från 1500-talet fram till 

1900-talets mitt som speglar 

befästningskonstens utveckling. Mur- och 

vallanläggningar. Fredriksborgs fästning med 

tillhörande byggnader från 1700-talet vid 

Oxdjupet (Värmdö kn). Vaxholms kastell och 
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Rindö redutt samt batteriplatser. Oskar-

Fredriksborg och Byviksfortet vid Oxdjupet. 

Befästningslinjen Vaxholmslinjen med 

batteriplatser och fort (Vaxholms kn).  

[…] 

Militära miljöer (Vaxholms kn och Värmdö 

kn). Kasern- och stabsbyggnader, 

officersbostäder, förråd, militärläger med 

tillhörande byggnader fram till 1900-talets 

mitt. Vaxholms kustartilleriregementsområde 

på Rindö med olika typer av 

regementsbyggnader, till exempel kaserner 

och chefsbostäder (Vaxholms kn).  

Småstadsmiljö – Vaxholm […]. 

Stadsbildningen Vaxholm på Vaxön, framväxt 

som ett servicesamhälle till 1500-talets 

fästningsbygge med uttryck för den 

förindustriella skärgårdsstaden med inslag av 

befästningar och militära byggnader. Orten 

som tullstation och knutpunkt för handel, 

kommunikation och krogrörelse för den 

centrala delen av skärgården. Tullhus från 

1700-talet vid fästningssundet. Stadskärnans 

rätvinkliga gatunät speglande den äldsta 

stadens utbredning med ursprung i 1600-

talets gatureglering. Återstående äldre 

träbebyggelse från tiden före det sena 1800-

talets expansion. Fiskarbefolkningens 

småskaliga stugbebyggelse i Norrhamn med 

oregelbundet gatunät, små tomter samt 

bryggor och sjöbodar. Avläsbara 

hamnlägen/hamnvikar. Torg med rådhus i 

centrala delen, stadskärnans 

sammanhängande bebyggelsesiluett med 

inslag av kuperad skärgårdsterräng. Kyrka vid 

rutnätsstadens västra utkant. Kastellets och 

Rindö redutts roll som landmärkesbyggnader. 

Den expansiva utbyggnadsfasens bebyggelse 

från 1800-talets senare hälft fram till omkring 

1920 som uttrycker bad- och 

sommarnöjesortens historia. Parkmiljöer och 

det s k Lägret, militär övningsplats på stadens 

tidigare ängs- och åkermarker som 

omvandlats till stadspark. Villabebyggelse för 

sommargäster i stadens utkanter, bland annat 

Ekudden-Västerhamn. Sommarnöjesepokens 

bebyggelseuttryck, såsom badhus och 

Vaxholms hotell. Vaxholms vattentorn, 

kommunalteknisk anläggning med 

landmärkesroll för innerskärgården.  

Sommarvillor från 1800-talets mitt fram till 

1900-talets början utmed ångbåtslederna 

samt mindre fritidshus/sportstugor från 1900-

talets första hälft. Naturtomter och luftiga 

bebyggelsegrupper. Brygglägen med 

tillhörande mindre byggnader i form av 

badhus och väntkurer. Inslag av 

parkvegetation. Byggnader för förnöjelse, till 

exempel lusthus och paviljonger. Avläsbar 

arkitekturstilutveckling från de rikt 

dekorerade schweizer- och cottagestilarna 

från 1800-talets senare hälft med verandor 

och pittoreska utbyggnader, till det tidiga 

1900-talets mer strama villor som utvecklats 

till en nationalromantisk stilinriktning med 

robusta detaljer och allmogeinspirerade 

detaljer och färgsättningar. Mindre 

sportstugor med drag av nationalromantiken 

eller 1900-talets modernism, speglande 

rekreationslivets utveckling. […]. 

Riksintresse för naturvård Ytterby gruva 

(3 kap. 6§ MB)  
Internationellt välkänd fältspatförekomst 

genom sin rikedom på mineral, bland annat 

gadolinit som är källa till grundämnen som 

yttrium, erbium, terbium och ytterbium. 

Dessa tillhör de sällsynta jordartsmetallerna 

och har fått sina namn efter Ytterby. 

Huvudkriterier: A Förutsättningar för 

bevarande: Områdets karaktär som viktigt 
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geologiskt objekt bevaras. Ingrepp såsom 

bebyggelse, vägbygge, anläggningar, upplag 

och schaktning skadar områdets 

geovetenskapliga värde.  

Varphögarna är skyddade som naturminne. 

Områdets huvuddrag: Grundämnena yttrium, 

erbium, terbium och ytterbium upptäcktes i 

slutet av 1700-talet i gadolinit från Ytterby 

gruva. Ytterligare sällsynta jordartsmetaller 

utvunna i Ytterby ur mineralet gadolinit är 

gadolinium, scandium, tulium, lutetium och 

holmium (uppkallat efter Stockholm). Gruvan 

som är ombyggd för oljelagring är ej tillgänglig 

för besök. Den södra och mycket branta 

slänten är tillgänglig. På denna finns rester av 

bergartsmaterial och varphögar sedan 

brytningsperioden. Området ingår i 

Länsstyrelsens naturvårdsprogram. Den 

internationella materialföreningen ASM satte 

år 1990 upp en minnesskylt vid gruvan för att 

markera betydelsen av de grundämnen som 

upptäckts i dess mineral. Kommunens 

informationsskylt finns även på platsen. 

 

Riksintresset för det rörliga friluftslivet (3 

kap. 6 § MB) 
FAB 04 Bogesund 
Stora delar av Bogesund är utpekat som 

riksintresse för friluftsliv. 

Riksintresseområdets landområde 

överensstämmer i stort med 

Bogesundslandets naturreservat från vilket 

mindre delar av halvön är undantagna. I 

nordväst inkluderas ett område mot 

Rydboholm, Fågelnäs och Sandviken i 

Österåkers kommun, som leder ut till halvön 

Bogesundslandet genom ett näs. Mot havet 

avgränsas riksintresset naturligt av Stora 

Värtan, Askrikefjärden och Trälhavet. 

Huvudkriterierna för utpekandet av 

riksintresset är att området har särskilt goda 

förutsättningar för berikande upplevelser i 

natur- och/eller kulturmiljöer, 

friluftsaktiviteter samt goda förutsättningar 

för vattenanknutna friluftsaktiviteter och 

därmed berikande upplevelser. Syftet med 

riksintresset är att bevara och vårda ett 

område av stor betydelse för friluftslivet, 

naturvården och kulturmiljövården. Området 

är därmed skyddat från exploatering, och 

endast kompletterande byggnader för att 

upprätthålla och utveckla befintliga 

verksamheter får tillkomma. 

Riksintresseområdet utgörs av ett varierande 

landskap med omfattande vattenkontakt. Det 

tätortsnära läget bidrar till att området fyller 

en viktig funktion för många människors 

friluftsliv och kan nyttjas ofta och mycket. På 

Bogesundslandet finns stora 

sammanhängande skogsområden, ett rikt 

kulturlandskap samt ett flertal långa spår och 

leder. Området upplevs på många platser som 

tyst och i de mest välbevarade partierna kan 

skogen upplevas trolsk och orörd. De långa 

stränderna har en varierande karaktär. 

Förutsättningar enligt värdebeskrivningen:  
Områdets värden för friluftslivet kan påtagligt 
skadas av nyetablering av bebyggelse och 
anläggningar som inte främjar friluftslivet 
inom områdets oexploaterade delar, minskad 
hävd av odlingslandskapet, bullerstörande 
verksamheter och åtgärder samt omfattande 
kalavverkning. Området har ytterligare 
potential beträffande friluftsliv. 
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Riksintressen avseende energi och 

kommunikationer (3 kap. 8 § MB)  
Farleden till Stockholms hamn  
Farleden in till Stockholm är av riksintresse för 
sjöfarten. Farledsmiljön speglar skärgårdens 
betydelse för huvudstadens sjöfart, 
livsmedelsförsörjning och rekreationsliv. 
Längs med den södra/sydvästra sidan av 
Tynningö så löper en av Sveriges mest 
trafikerade farleder (klass 1) och innefattas av 
riksintresset för sjöfart med en buffertzon på 
cirka 200 meter. Denna zon överlappar delvis 
markområden på Tynningö. Syftet med 
buffertzonen är försäkra sig om att 
säkerheten på leden kan upprätthållas. Det 
innebär att inga verksamheter eller dylikt får 
införas som kan ha negativa konsekvenser för 
riksintressets syfte. Detta innefattar 
verksamheter som exempelvis skulle kunna 
öka båttrafiken för mycket eller kunna ha en 
bländande effekt mot leden (även att betänka 
här är temporärt uppställda strålkastare, 
parkeringar där fordon med helljus vistas med 
flera som har fri siktlejd mot leden). 
I vissa fall så ligger punkter som är viktiga för 
farledens säkerhet utanför markerat område 
men dock inom influensområdet och ska 
därför beaktas. Exempel på detta är fyrar vars 
siktlinjer ska skyddas men inte heller ska de 

kunna förväxlas eller påverkas av andra 
ljuspunkter eller konstruktioner som kan 
påverka dessas nautiska funktion 
 

Riksintresseområde för totalförsvaret (3 

kap. 9 § MB)  
Delar av Vaxholm ingår i riksintresse för 
militär vädertjänst. Det handlar om att det 
finns skyddsvärd meteorologisk infrastruktur i 
närområdet som ägs av SMHI men kravställs 
av Försvarsmakten. 
 
Sveriges samtliga väderradarsystem ingår i 
det gemensamma väderradarnätet SWERAD, 
som ger SMHI och Försvarsmakten tillgång till 
väderradarinformation som är avgörande för 
att utföra sitt samhällsansvar avseende 
vädertjänst. Information används bland annat 
för de prognoser som SMHI framställer för 
samhället och för Försvarsmaktens 
prognosverksamhet inför militära flygningar. 
Riksintresset kan skadas av störande 
verksamheter, exempelvis 
vindkraftsetableringar för nära 
väderradaranläggningarna. Störningarna kan 
medföra att tillförlitligheten i väderprognoser 
minskar. Det finns därför en internationell 
överenskommelse att inga vindkraftverk ska 
uppföras inom 5 km radie och i Sverige 

används en bortre max-gräns på cirka 50 km 
där särskilda analyser måste genomföras.  

3.2 SKYDDADE OMRÅDEN 

Natura 2000 
Enligt 4 kap 8§ MB utgör Natura 2000-
områden även riksintresse för naturvård. I 
Sverige regleras Natura 2000 i Miljöbalken 7 
kap 27 – 29§§ samt förordningen om 
områdesskydd. Sverige har förbundit sig att 
bevara den biologiska mångfalden genom att 
följa de så kallade fågel samt art- och 
habitatdirektiven.  
 
På Bogesund finns Vaxholms enda Natura 
2000-område, Dammstakärret, som valts ut 
med stöd av EU:s art- och habitatdirektiv. 
En konsekvensbedömning för skyddade arter 
finns i Kapitel 4.1. 

Naturreservat 
Bestämmelserna om naturreservat finns i 
miljöbalken. Skyddet kan ha flera syften: att 
bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov 
för friluftslivet. I Vaxholm finns det två 
naturreservat, Kullö naturreservat, som 
inrättades år 2005 med syfte att tillgodose 
behovet av områden för närrekreation och 
Bogesundslandet som beslutades bli 
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naturreservat år 2013 med syftet att bevara 
ett stort och välbesökt friluftsområde. 
 
I båda naturreservaten bedrivs areella 
näringar med ett aktivt jord- och skogsbruk.  
 
En konsekvensbedömning för skyddade arter 
finns i Kapitel 4.1. 
 

Biotopskyddsområde och andra 
naturskydd 
Biotopskyddsområde används för små mark- 
och vattenområden, så kallade biotoper. Det 
är områden som på grund av sina särskilda 
egenskaper är värdefulla livsmiljöer för 
hotade djur- eller växtarter. Biotoperna är 
också viktiga för vanligare arter, samt för 
omväxling i landskapet. Det finns två olika 
former av biotopskyddsområde; generellt 
skydd för vissa biotoptyper samt skydd för en 
särskild biotop (beslutas i varje enskilt fall) 
(Naturvårdsverket 2018). Biotopskydd 
skyddas enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken.  
 
Särpräglade naturföremål som flyttblock, 
jättegrytor eller gamla och storvuxna träd kan 
skyddas som naturminne enligt 7 kap. 10 § 
Miljöbalken. 
 

Vaxholm kommuns blåplan (2017) möjliggör 
att ett marint biotopskydd i en känslig grund 
vik, Sivikien i Överbyfjärden på Resarö 
inrättas.  

 
I Vaxholm finns det 20 nyckelbiotoper varav 
de flesta är belägna på Bogesund. De flesta av 
nyckelbiotoperna har inrättats för att skydda 
äldre skog och skog med höga hydrologiska 
värden. 
 
Utöver dess områden finns det även två 
naturminnen i kommunen, Ytterby varphögar 
och Rindö by.  
Vid Yttervarphögar är det förbud mot att: 

• bortföra bergart eller mineral. 

• bedriva täkt eller annan verksamhet 
som förändrar områdets topografi. 

• anordna upplag, uppföra ny byggnad 
eller annan anläggning. 

En konsekvensbedömning för skyddade arter 
finns i Kapitel 4.1. 

3.3 SKYDDADE ARTER 

En viktig miljöaspekt att beakta är även 
bestämmelserna i artskyddsförordningen. 
Kommunen behöver bedöma om planerade 
åtgärder kan komma att påverka arters 
bevarandestatus. Om åtgärder riskerar att 

försvåra upprätthållande av en arts 
bevarandestatus behöver kommunen 
beskriva vilka skyddsåtgärder som avses att 
vidtas för att undvika eller minimera sådan 
påverkan så att förbuden i artskydds-
förordningen inte ska utlösas. Sker trots 
skyddsåtgärder en negativ påverkan på någon 
arts bevarandestatus, oavsett nivå, är 
åtgärden förbjuden enligt 
artskyddsbestämmelserna. En 
konsekvensbedömning för skyddade arter 
finns i Kapitel 4.1. 

3.4 STRANDSKYDD 

Det råder generellt strandskydd vid kust, sjöar 
och vattendrag på land- och i vatten på en 
sträcka av 100 meter från strandlinjen vid 
normalt medelvattenstånd. I vissa fall kan 
strandskyddet utökas till 300 meter om det 
behövs för att säkerställa något av 
strandskyddets syften.  
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allmänhetens 
tillgång till strandområdet, samt att bevara 
goda livsvillkor för växt- och djurliv. Inom 
strandskyddat område råder det förbud att 
vidta åtgärder som hindrar friluftsliv eller 
förändrar livsvillkoren för växt- och djurliv. 
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I samband med att en detaljplan upphävs 
eller ersätts av en ny återinträder 
strandskyddet. Om man då vill upphäva 
skyddet eller få dispens måste det prövas på 
nytt mot nu gällande lagstiftning.  
Dispens och upphävande av strandskyddet 
helt eller delvis inom detaljplan kan medges 
om det finns särskilda skäl och om åtgärden 
inte motverkar strandskyddets syften.  
 

Vaxholms stad består av flera öar med 
tätorten på Vaxö som är utpekad som 
strategiskt stadsutvecklingsläge. Kommunen 
har speciella förutsättningar med många 
intressen, väg och verksamheter som kräver 
skyddsavstånd. Detta medför att 
strandskyddat område på Vaxö och inom 
andra utpekade utvecklingsområden kan 
behöva tas i anspråk för att tillgodose 
angelägna allmänna intressen som 
exempelvis bostadsförsörjning. 

 
Det råder utökat strandskydd inom stora 
delar av Bogesund samt på Resarö vid 
Killingen. Inom vissa delar av Vaxholm, 
exempelvis Oskar-Fredriksborg och Edholma, 
råder det inget generellt strandskydd enligt 
särskilt beslut från länsstyrelsen år 1975 då 
områden utan värden för allmänhetens bad 
och friluftsliv såsom militära områden, 
industriområden och hamnar undantogs, se 
Figur 4.  

3.5 EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster 
som människor får från naturens olika 
ekosystem. Landskapet inrymmer en rad 
värden för människan: ekologiska, kulturella, 
sociala och ekonomiska. Värdena är 
sammanlänkade med varandra och finns 
spridda över hela landskapsrummet. Om 
funktioner och egenskaper i landskapet 
identifieras och värderas kan de nyttor 

Figur 4. Kartbild över strandskyddat område (röd), upphävt strandskydd (grönt) och områden som ej 
omfattas av strandskydd (grått 

187



 

 

 

 

 2021-02-23 

  

 

 

22(80) 

människan får av naturen synliggöras. Det är 
naturens så kallade ekosystemtjänster.  
Vilka ekosystemtjänster som är viktiga på en 
plats är beroende av naturtyper i landskapet, 
markförhållanden och förekomsten av 
ekosystemtjänsten både lokalt och i ett större 
perspektiv. Dessutom är det viktigt att beakta 
vem som får nytta av tjänsten idag eller i 
framtiden och hur denne påverkas om 
tjänsten försvinner. Ekosystemtjänster är alla 
produkter och tjänster som ekosystemen ger 
människan och som bidrar till vår välfärd och 
livskvalitet.  
 
Internationellt och nationellt är 
ekosystemtjänsterna definierade och 
indelade i fyra olika typer utifrån vilken 
funktion de har. Dessa typer kallas 
försörjande, reglerande, kulturella och 
stödjande ekosystemtjänster, se Tabell 1  
 
Värdefulla områden för natur och friluftsliv 
ska värnas och utvecklas. Vid planering, 
exploatering och förvaltning ska stor hänsyn 
tas till naturområden med höga sociala, 
kulturella och ekologiska värden.  
Naturområdenas förmåga att leverera 
ekosystemtjänster ska värnas och förstärkas. 
Genom att sträva efter att bevara områden 

med tillräcklig storlek och kvalitet säkerställs 
ekosystemtjänster så som exempelvis 
dagvattenhantering, luftrening, beskuggning,  
temperaturutjämning, pollinering, friluftsliv 
och biologisk mångfald. 
 
Kompensationsprincipen ska tillämpas i 
planprocessen vilket innebär att negativa 
konsekvenser vid en exploatering i första 
hand ska undvikas och minimeras. Värdefulla 
funktioner och höga värden som ändå går 
förlorade vid en exploatering ska, så långt det 
är möjligt, återskapas i närområdet eller på 
annan plats i kommunen.  
 
Vid planering och lovgivning ska stor hänsyn 
tas till platsens landskapsbild, naturvärden 
samt till friluftslivets intressen. Planering i 
naturområden ska inriktas på att höja 
kvaliteten, där områdets naturgivna 
förutsättningar och karaktärsdrag tillvaratas 
och förstärks.  
 
Kulturarvet rymmer kunskaps- och 
vetenskapliga värden som vittnar om platsers 
och människors historia. Kulturarvet bidrar 
med perspektiv och sammanhang och är 
identitetsskapande för såväl grupper som 

Tabell 1. Lista över ekosystemtjänster.  
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individer. Landskapets karaktärsdrag, 
kulturmiljöer och lämningar påminner oss om  
våra historiska rötter och ger oss en känsla av 
kontinuitet och förståelse för den tid vi lever 
i. Kulturarv kan vara traditioner, seder och 
bruk, som har överförts mellan generationer 
eller spegla andliga eller symboliska värden  
förr och nu. Upplevelsevärden och estetiska 
värden hos kulturarvet utgör en viktig resurs 
för rekreation, friluftsliv och turism.  
Slutligen kan kulturarv vara nära förknippat 
med biologisk mångfald. I landskap som 
brukas är ekologiska värden som artrikedom 
och artsammansättning ett resultat av den 
historiska markanvändningen och av hävd. 
Genom bibehållen markanvändning kan 
ekosystemtjänster kopplade till denna 
biologiska mångfald bibehållas. 
 
Naturens förmåga att producera mat är 
grundläggande för att människan ska kunna 
leva. Antalet människor på jorden ökar och 
maten ska räcka till alla. Det innebär en ökad 
efterfrågan på mat i Sverige såväl som globalt. 
Jordbruks- och betesmarker är de platser som 
främst används för produktion av grödor för 
mat och djurhållning. I skogsmarken finns  
även mat i form av vilt, bär och svamp. 
 

Där slutavverkning av skog sker till följd av 
byggnation förloras möjligheten till 
produktion av material och bioenergi från 
skogen. För att de producerade 
ekosystemtjänsterna ska kunna producera  
behövs det stödjande och reglerande tjänster 
som exempelvis kretslopp av näringsämnen, 
reglering av vattenflöden, naturlig biologisk 
kontroll och pollinering. 

3.6 DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 

Enligt vattendirektivets artikel 7 ska 
vattenförekomster som används för 
dricksvattenuttag större än 10m3 per dag i 
snitt eller som förser fler än 50 personer med 
dricksvatten, skyddas för att garantera 
tillgången på vatten av god kvalitet. Även 
reservvattentäkter kan omfattas av skydd. 
 
I dagsläget har ungefär 75% av Vaxholms 
befolkning tillgång till kommunal 
vattenförsörjning via Roslagsvatten.  
Vaxholm försörjs med dricksvatten genom 
medlemskap i Kommunalförbundet 
Norrvatten. Dricksvattnet produceras vid 
Norrvattens vattenverk Görväln i Järfälla och 
har Mälaren som råvattentäkt. För 
reservvatten, det vill säga vatten som 
kommer från en annan källa/ledning än den 

som normalt levererar vattnet, har 
Norrvatten fyra grundvattenverk. 
 
Inom kommunen finns det inga enskilda 
vattentäkter.  
 
Översiktsplanens genomförande bedöms inte 
påverka dricksvattenförsörjningen negativt.  

3.7 MILJÖMÅL 

Sverige har antagit 16 nationella miljömål 
som visar vägen mot ett hållbart samhälle. 
Målen konkretiseras i 21 miljökvalitetsmål. 
För fysisk planering är framförallt miljömålet 
God bebyggd miljö vägledande. Hur vi bor och 
lever påverkar miljön på många sätt. Den 
kommunala översiktsplanen är ett avgörande 
verktyg för att skapa förutsättningar för ett 
hållbart samhälle.  
 
Enligt miljöbalken ska en 
miljökonsekvensbeskrivning innehålla en 
beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål 
och annan miljöhänsyn beaktas i planen. 
Tillsammans med avgränsningen av MKB:n 
avgränsades även relevanta miljömål till de 
som är svarta nedan: 
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1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Rikt växt- och djurliv 

 
De förutsättningar för mark- och 
vattenanvändning som översiktsplanen 
innehåller bedöms inte vara väsentliga 
drivkrafter för miljömålen Bara naturlig 
försurning, Skyddande ozonskikt samt Säker 
strålmiljö. För dessa är framförallt nationella 
och internationella styrmedel av betydelse. 
Myllrande våtmarker och storslagen fjällmiljö 
är ej aktuella inom kommunen.  
 

En bedömning om hur översiktsplanen 
uppfyller Miljömålen finns i avsnitt 5.2. 

3.8 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) regleras i 5 kap 
MB. De beskriver lägsta godtagbara 
miljökvalitet inom ämnesområdena 
utomhusluft, omgivningsbuller och vatten. 
MKN omfattar dels gränsvärden som ej får 
över- eller underskridas, dels riktvärden som 
skall eftersträvas och ej bör överskridas. 
Miljökvalitetsnormerna med 
åtgärdsprogrammen fungerar som styrmedel 
för att styra i riktning mot de nationella 
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsnormerna 
anger även en högsta acceptabel 
föroreningsnivå till skydd för människors 
hälsa och miljön.  
 
Kommunerna är skyldiga att i sin fysiska 
planering samt prövning enligt plan- och 
bygglagen agera så att miljökvalitetsnormerna 
kan följas. 
 
En bedömning av hur översiktsplanen 
uppfyller Miljökvalitetsnormerna finns i 
avsnitt 5.3.  
 

Vatten 
Miljökvalitetsnormer för vatten är 
bestämmelser om kvalitén på vatten i en 
vattenförekomst. Miljökvalitetsnormer finns 
beslutade för Sveriges fem vattendistrikt: 
Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, 
Södra Östersjön, och Västerhavet. 
Vattenförvaltningen och 
miljökvalitetsnormerna är en konsekvens av 
EU:s ramdirektiv för vatten som införlivats i 
svensk lagstiftning genom 
vattenförvaltningsförordningen. 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt 
bindande styrmedel i miljöbalken. De anger 
uppsatta gränsvärden för störningar eller 
föroreningar som naturen eller människan 
bedöms kunna utsättas för utan att ta allt för 
stor skada.  
 
Normerna är ett rättsligt verktyg och ställer 
krav på vattnets kvalitet vid en viss tidpunkt, 
till exempel ”god status 2021”. I vissa fall 
finns det skäl att acceptera en mindre sträng 
miljökvalitetsnorm i en vattenförekomst eller 
att tidpunkten för när god vattenstatus ska 
vara uppnådd skjuts fram. Det övergripande 
målet för vattenförvaltningen är att uppnå 
god vattenstatus till år 2021, eller senast till 
år 2027. Ett undantag från regeln är motiverat 
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om det är tekniskt omöjligt att eller orimligt 
dyrt att vidta de åtgärder som krävs för att nå 
god status till det angivna målet. Undantag 
kan också motiveras om det av naturliga skäl 
inte är möjligt för vattenmiljön att återhämta 
sig trots att åtgärder sätts in. För kustvattnen 
har en tidsfrist lämnats till 2021 då 
problematiken är särskilt komplicerad och 
bedöms inte kunna lösas inom en kortare 
tidsrymd. God status innebär god ekologisk 
och vattenkemisk status i alla inlands- och 
kustvatten. Det är kommunerna och 
myndigheter som har ansvarsskyldighet att 
följa miljökvalitetsnormer. 
 
Se avsnitt 4.3 Vatten för beskrivning av 
vattenförekomster och påverkan på 
miljökvalitetsnormer i avsnitt 5.3.  

Buller  
Kommuner med färre än 100 000 invånare 
omfattas inte av krav på åtgärdsprogram för 
omgivningsbuller. Alla kommuner ska dock i 
sitt uppdrag verka för att begränsa buller med 
utgångspunkt från miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler.  
 
I Vaxholm finns inte heller några större vägar, 
järnvägar eller civila flygplatser som kräver 
åtgärdsprogram. 

Bullerpåverkan från trafiken på länsväg 274 
och övriga vägar inom kommunen är inte 
närmare utredd. Trafikverket hävdar normalt 
ett skyddsavstånd på 30 meter till sina vägar, 
vilket bör räcka för tillkommande bebyggelse 
men är problematiskt sett till dagens 
bebyggelse och dess närhet till vägen.  
Inom kommunen förekommer det idag utöver 
färjelägen inga verksamheter som bör orsaka 
buller som skulle kunna utgöra ett 
miljöproblem för intilliggande fastigheter. 
  
En ökad befolkningstillväxt skulle generera 

mer biltransporter och troligen mer 

nybyggnation som skulle öka lastbilstrafiken 

på öarna. Möjliga ställen som kan uppleva 

ökade bullernivåer är fastigheter i anslutning 

till färjelägen där trafik samlas.  
 

En utvecklad kollektivtrafik och bättre 

förutsättningar för gång- och cykelvägar 

skulle på sikt kunna minska den lokala 

användningen av bil. 

 

Vägbuller bör utredas i samband med 

detaljplaner som tas fram i närheten av väg 

274 som sträcker sig genom kommunen. Vid 

detaljplanering ska eventuellt buller från 

båtar och vägfärjor utredas, speciellt i 

områden som ligger i närheten av farleder.  

Luft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för 
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och 
bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, 
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel 
och bens(a)pyren. Om det finns risk för att 
värdena överskrids ska åtgärder vidtas. 
 
Vaxholm stad ingår i Östra Sveriges 
Luftvårdsförbund vilket är en plattform för 
luftkvalitetsarbetet där kommunerna 
samarbetar för att kartlägga luftmiljön och 
arbeta för bättre luft.  
 
Mätningar inom luftvårdsförbundet har 
genomförts och beräknats med 2015 års 
utsläpp. Mätningar visar att inga halter för 
kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) 
överskrids på dygns- och årsmedelvärde.  
Luftkvaliteten i Vaxholm stad är god. 
 
En bedömning av luftkvaliteten och MKN för 
luft görs i kapitel 4.5.  
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 

KONSEKVENSER 

4.1 NATUR- OCH VATTENMILJÖ 

En stor framtida utmaning vad gäller natur 
och friluftsliv är att säkerställa kvantitet och 
kvalitet i den gröna och blå infrastrukturen. 
Ny bebyggelse ökar konkurrensen om 
markytor och grönytor, och i anslutning till 
tätorter är dessa känsliga för fragmentering. 
Vid förtätning riskerar kvantiteten av grönytor 
per invånare att minska vilket ställer större 
krav på höjd kvalitet, både ur ett ekologiskt 
och rekreativt perspektiv, på kvarvarande 
grönytor.  
 
Att säkerställa tillräcklig kvantitet och kvalitet 
på den gröna infrastrukturen har en 
avgörande betydelse för biologisk mångfald 
samt möjligheten att kunna förse kommunens 
invånare med de ekosystemtjänster som 
samhället är beroende av.  
 
Genom att skapa mångfunktionella ytor kan 
kommunen bidra till ett mer effektivt 
markutnyttjande utan att viktiga värden går 
förlorade. 
 

Vaxholms mest värdefulla naturmiljöer utgörs 
främst av Bogesundslandet, tätortsnära äldre 
skog, havet och den blå strukturen samt 
skyddad natur. 

4.1.1 NULÄGE 

Vaxholm är ett ölandskap med speciell natur 
och variationer i växtlighet och artrikedom. En 
del av öarna är mer karga med klippor och 
hag- och betesmarker medan andra utgörs av 
frodiga skogslandskap. I Vaxholm kan 
förändrad markanvändning, ofta kopplad till 
expanderande bebyggelse, innebära förlust av 
livsmiljöer, störning och obalans i ekosystem 
om inte hänsyn tas till den gröna 
infrastrukturen vid fysisk planering på såväl 
lokal som regional nivå. 
 
Vaxholms kommun har flertalet större 
naturområden, primärt återfinns dessa på 
Bogesund, Resarö och Rindö. Nuvarande 
översiktsplan tillåter utbyggnation inom norra 
Bogesund, dock ej inom området för 
naturreservat samt på Resarö och Rindö. 
 
Inom ramen för Vaxholms översiktsplan finns 
i nuläget två naturreservat, dessa är 
lokaliserade till större delar av Bogesund samt 

till ett mindre område på Kullö.  
 
Bogesundslandet 
Bogesundslandet är ett utpekat riksintresse 
för friluftsliv där större delar av Bogesund 
utgörs av naturreservat. Dammstakärret, se 
Figur 5, utgör ett Natura 2000-område inom 
naturreservatet och omfattas därmed av 
särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten enligt 4 kap. 8 §. Potentiella 
hot såsom skogsbruksåtgärder annat än i 
naturvårdsyfte, dräneringar, införsel av 
främmande arter och olika typer av 
exploatering är förbjudna eller kräver tillstånd 
av länsstyrelsen enligt föreskrifterna för 
naturreservatet.  
 
Inom hela Bogesundslandet råder även utökat 
strandskydd vilket är ett uttryck för områdets 
skyddsvärde. Naturreservatet är även 
förenligt med kommunens gällande 
översiktsplan, Vaxholm 2030. 
 
Bogesundslandet ingår även i ett större 
område av betydelse för hydrologisk 
forskning.  
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.  

Figur 6. Kartbild från artportalens artdatabank.  Figur 5. Naturtypskarta Dammstakärret, kartunderlag Länsstyrelsen 
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Kullö Naturreservat  
Kullö Naturreservat instiftades kommunalt 
och har som främsta syfte att tillgodose 
behovet av områden för närrekreation. 
Reservatet syftar även till att bevara 
värdefulla livsmiljöer vilka tillkommit genom 
det gamla kulturlandskapet. Betesdjur inom 
området ser till att igenväxta ängar öppnas 
upp och bidrar till att återställa det historiska 
öppna landskapet. Inom Kullö Naturreservat 
finns dokumenterade nyckelbiotoper och 
rödlistade arter. Naturen i området växlar 
mellan hällmark, hagar och ängar. 
 
Skyddsvärda arter 
I Bilaga 1 redovisas resultatet av artuttaget 
från Artportalen i respektive område 
(artportalen 2020). Artuttaget gjordes för 
åren 2000–2020, se Figur 6. För fåglar har 
endast fynd med registrerade 
häckningsindikationer tagits med då dessa är 
mest relevanta fynd att ta hänsyn till. 
Artuttaget har begränsats till så kallade 
naturvårdsarter och delas in i kategorin växt 
eller djur. Arterna som redovisas visar på 
naturvärden och skyddsvärd natur samt att 
flera även behöver hanteras i ett juridiskt 
perspektiv genom att de är upptagna i 
Artskyddsförordningen. De arter som finns 

inrapporterade i Artportalen är en indikation 
på vilka arter som förekommer i närområdet 
och beroende på var exploateringen planeras 
kommer det sannolikt att krävas ytterligare 
inventeringar och utredningar. 
 
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för 
arter som behöver uppmärksammas inom 
naturvården; arter som är extra skyddsvärda, 
antingen genom att själva vara av särskild vikt 
eller genom att peka på att områden 
eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett 
naturvårdsperspektiv. I begreppet ingår 
rödlistade arter, fridlysta arter och sådana 
som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv, 
signalarter (indikerar artrikedom), 
ansvarsarter (sådana som har en stor andel av 
sin population i Sverige), samt nyckelarter, 
arter som bär upp artsamhällen, 
(Artdatabanken 2020). 
 
Biotopskydd 
Biotopskyddsområden skiljer sig från andra 
skyddsformer som exempelvis naturreservat 
genom att det enbart är vissa biotoptyper 
som får skyddas. Det finns två olika former av 
biotopskyddsområde varav det ena är ett 
generellt skydd för vissa biotoptyper medan 

det andra är ett skydd för en särskild biotop 
enligt ett enskilt beslut. 
 
Skog 
Kommunen har en hög förekomst av äldre 
tallskogar och ädellövskogar vilket är utpekat 
som regionala ansvarsmiljöer.  
 
Bogesundslandets västra del har under lång 
tid upplåtits för skoglig forskning.  
 
Genom den stora variationen av olika trädslag 
som planterats utgör Bogesundslandet en 
genbank för skoglig forskning. Enligt 
riksdagsbeslut från 1947 ska denna genbank 
anläggas och bevaras för all framtid. 
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Stora delar av Rindö och Skarpö utgörs av 
hällmarkstallskog, blandskog och barrskog. 
Förekomsten av lövskog och framförallt 
ädellövskog är högre på Rindös sydöstra sida 
respektive Skarpös östra sida. Skyddsvärda 
miljöer är ädellövskog, fuktlövskog, 
sandtallskog, hällmarkstallskog, strandskog 
och brandskadad skog. Förekomsten av 
fuktlövskog och blötare sumpskogar med 
stort inslag av lövträd är särskilt skyddsvärda 
och bör värnas särskilt i framtida utveckling.  
 
Resarö är till stora delar skogbeklätt och 
domineras av blandskog.  Killingeskogen 
vilken utgör en stor del av öns skogsområden 
utgörs främst av barrskog med rikt inslag av 
lövträd och hasselbuskar.   
 
Sjöar, våtmarker och havsvikar  
De flesta sjöar och våtmarker inom Vaxholms 
stad återfinns på Bogesund, Resarö och 
Tynningö, se Figur 7.  
 
Resarö har två våtmarker som båda har höga 
värden för landskapet och för djur- och 
växtlivet. Överby våtmark håller idag på att 
växa igen till ett ogenomträngligt sälgkärr. 
Vegetationen här utgörs av fuktäng, kärr, 
buskmark och vass med en mindre öppen 

vattenyta i centrum. Det är en värdefull 
biotop för groddjur och fåglar.  
 
Resarö våtmark har tidigare haft en blandning 
av tät björk- och alskog men består idag helt 

av alskog (klibbal). Det finns inga så kallade 
socklar utvecklade kring alarnas stambaser, 
vilket indikerar att detta inte är en våtmark i 
egentlig mening utan snarare en aldunge på 

Figur 7 Kartbild från Vaxholms Blåplan 2017–2030. 
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strandnära, periodvis fuktig mark mer likt en 
sumpskog.  
 
Dammstakärret är ett Natura 2000-område. 
Sjön ligger i ett bergsområde omgivet av 
hällmarkstallskog på Bogesundslandet. 
Området består av en näringsfattig sjö med 
en öppen vattenspegel på 4,3 ha och 
naturtyper som småvatten, öppna svagt 
välvda mossar, fattiga och intermediära kärr 
(kärr som är fattiga på mineraler), gungflyn, 
hällmarkstallskog samt skogbevuxen myr.  
 
Vattenvegetation i sjön är sparsam. Runt sjön 
finns två områden av sumpskogskaraktär. I 
kärren finns ett källutflöde som ger området 
höga botaniska kvalitéer. Vattenområdet och 
omkringliggande kärr är en värdefull 
fågellokal. Fiskfaunan i sjön är okänd. 
Bevarandeplanen för ett Natura 2000-område 
anger vilka måI som ska uppnås i bevarandet 
av området och vilka bevarandeåtgärder som 
planeras. För Dammstakärret anges bland 
annat att arealen för de olika naturtyperna 
inte får minska, biotoperna inte får försämras 
samt att hydrologin och hydrokemin ska vara 
oförändrad. 
 

På Tynningö återfinns kommunens större 
sjöar, Stora Maren och Myrholmsmaren men 
även flertalet våtmarker. 
 
Vissa år händer det att syrerikt ytvatten från 
Saltsjön rinner in i Stora Maren genom 
Marenbäcken. Detta vatten lägger sig då på 
botten i Stora Maren, och ytvatten pressas in i 
Myrholmsmaren, som alltså inte får något 
tillskott av nytt vatten. Detta syrerika vatten 
gör att det läcker mindre fosfor från 
sjöbottnen. Fosfor blir då en begränsande 
faktor och vissa år växer knappt något sjögräs 
i Stora Maren. Det finns uppgifter om flera 
arter av fisk och musslor i sjöarna. 
 
I vattnet utgör grunda havsvikar en särskilt 
skyddsvärd miljö. Många arter, såväl växter 
som fiskar och fåglar, är under någon fas i sin 
livscykel beroende av denna miljö som värms 
upp snabbt på våren då tillgången på föda är 
god. Det är därför ytterst viktigt att värna om 
dessa miljöer och begränsa miljöpåverkan och 
exploatering. 
 
 

4.1.2 PÅVERKAN 

Planförslaget  
Naturmiljö  
Planförslaget kommer att medföra 
förändringar av befintliga grönområden.  De 
största utbyggnadsområdena är lokaliserade 
till Norra Bogesund samt delar av Resarö och 
Rindö. Inom samtliga omvandlingsområden 
och utbyggnadsområden som anges i 
översiktsplanen återfinns arter vilka bedöms 
som nära eller akut hotade. Det är av stor vikt 
att se sambanden i landskapet, hur olika 
miljöer påverkas av de förändringar som 
föreslås. För att bibehålla sin funktion och 
värde är det viktigt att det finns ett nätverk av 
angränsande områden, så kallade värde-
kärnor, sammanbundna av spridningszoner.  
 
Skog 
Översiktsplanen för Vaxholm förutsätter att 
skogsområden tas i anspråk, framförallt vid 
utbygganden av Norra Bogesund och på 
Resarö. Förutsättningarna för bevarande av 
värdefulla skogs- och trädmiljöer påverkas 
starkt både av skogsbruket och av 
bebyggelseexpansionen.  
 
Tätortsnära skogar har en särskilt stor 
betydelse för flera ekosystemtjänster, 
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exempelvis naturupplevelser, rekreation och 
klimatreglering och ska i möjligaste mån 
bevaras.  
  
Sjöar och våtmarker 
Planförslaget berör möjligen en våtmark på 
Resarö, där föreslaget utbyggnadsområde kan 
komma att medföra konsekvenser för arter 
vilka vistas i våtmarksområdet.   
 

Nollalternativet 
För nollalternativet återges Norra Bogesund 
som utvecklingsområde på lång sikt samt 
delar av Resarö och Rindö. För omvandlingen 
kommer viktiga skogs- och naturområden tas i 
anspråk vilket medför negativa konsekvenser 
för redan hotade arter.  

4.1.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget  
Områden med höga naturvärden som har 
formellt skydd så som naturreservat, Natura 
2000-område och biotopskydd bedöms 
påverkas indirekt till följd av föreslagen 
översiktsplan. Effekterna av detta bedöms 
dock som obetydliga till små. Däremot 
innebär översiktsplanen att vissa värdefulla 
naturområden och skogsmiljöer kommer att 

tas i anspråk vilket bedöms få negativa 
effekter för redan hotade arter.  
 
I Vaxholm kan förändrad markanvändning 
kopplad till expanderande bebyggelse 
innebära förlust av livsmiljöer, störning och 
obalans i ekosystem om inte hänsyn tas till 
den gröna infrastrukturen vid fysisk planering 
på såväl lokal som regional nivå. 
 
Planförslaget förväntas ge påverkan på 
naturområden såväl direkt som indirekt 
genom artsamband och 
spridningsmöjligheter. Bedömningen är att 
översiktsplanen generellt omfattar 
naturområden med mindre värden vilket 
medför att risken för stora konsekvenser 
minskar vid genomförandet. Vid bedömning 
med avseende på naturvärden förväntas 
planförslaget i relation till nollalternativet få 
liten negativ konsekvens då såväl planförslag 
som nollalternativ i stor utsträckning 
behandlar samma utbyggnadsområden och 
förväntas påverka likvärdiga naturområden.  
 

Nollalternativet 
Aktuella utvecklingsområden kommer att ta 
mark och naturmiljö i anspråk och bedöms ge 
små till måttligt konsekvenser på den 

biologiska mångfalden. Samspelet mellan 
arter inom naturreservatet på Bogesund och 
den del vilken avses bebyggas kommer att 
försvåras i och med gällande översiktsplan, 
detsamma gäller generellt för sambanden 
mellan områden vilka spelar en stor roll för 
arters fortplantning och överlevnad. 
Nollalternativet bedöms ge små till måttliga 
konsekvenser på naturreservat och Natura 
2000-området.  

4.1.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Generellt är kunskapen kring arter 
och biotoper begränsad och delvis 
bristfällig. För områden där värdefulla 
naturmiljöer planeras att tas i anspråk 
är det nödvändigt med ytterligare 
utredningar för att titta på arter och 
livsmiljöer specifikt men också utreda 
de ekologiska sambanden i 
landskapet. 

 

• Arbetet med att ta fram en grönplan 
för Vaxholm stad kan komma att ge 
svar på en del av de frågeställningar 
som inte kunnat besvaras i detta 
skede.  
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• Genomföra en analys av öppna 
gräsmarker samt eventuellt 
övergripande NVI, analys av 
spridningssamband som en 
uppföljning av den nu relativt 
inaktuella ängs- och 
betesmarksinventeringen.  
 

• Genomföra en analys av samband för 
pollinatörer där både öppna och 
urbana miljöer ingår. 
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4.2 KULTURMILJÖ 

Kulturmiljö är ett av flera allmänna intressen 
som ska hanteras i den kommunala 
planeringen. I arbetet med en översiktsplan 
ska, liksom vid all planläggning, hänsyn tas till 
stads- och landskapsbilden liksom platsens 
natur- och kulturvärden. Särskilt värdefulla 
kulturmiljöer ska skyddas och kommunen ska 
redovisa i översiktsplanen, hur kommunen 
avser att ta hänsyn till områden av 
riksintresse i den fysiska planeringen.  
 
Bevarande och utveckling av 
kulturmiljövärden regleras av följande lagar 
och förordningar: 
 

• Plan- och bygglagen 

• Miljöbalken 

• Kulturmiljölagen 

• Förordning om Statliga 
byggnadsminnen 

4.2.1 NULÄGE 

Vaxholm har en rik historia, vilket avspeglas i 
den fysiska miljön. Inom kommunen finns i 
huvudsak tre tydliga parallella berättelser, 
skärgårdsliv, småstadsliv och militär närvaro. 
Dessa berättelser har präglat och präglar 
kommunens utveckling. De kulturmiljövärden 

Figur 8. Kulturmiljövärden inom kommunen. För området av Riksintresse för kulturmiljövården, se karta 
på s. 15. 
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som är kopplade till dessa berättelser är även 
bärande för kommunens enda område av 
riksintresse för kulturmiljövården, Norra Boo-
Vaxholm-Oxdjupet-Lindalssundet [AB 51, 58].  
 
I översiktsplanen redogörs för de statliga och 
enskilda byggnadsminnena, kyrkliga 
kulturminnen, fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar som finns inom 
kommunen. Vidare redogörs för kommunalt 
utpekade kulturmiljöer, se Figur 8. 
Redogörelsen baseras inte på något 
kommunövergripande kulturmiljöprogram 
eller någon strategi för bevarande och 
utveckling av kommunens kulturmiljöer.  
Det finns enligt översiktsplanen, dock en 
intern kartläggning av så kallade 
kulturreservat och andra typer av skydd för 
kulturmiljö i befintliga detaljplaner.  
 
För östra Vaxön finns ett bevarandeprogram 
från år 1979 och kulturmiljöutredningar som 
utgjort underlag för detaljplaner inom 
centralorten, se Figur 9. 
 
En landskapsanalys har även gjorts för 
Tynningö, Kulturmiljöunderlag och 
landskapsanalys Tynningö, Vaxholms stad, år 
2020. Här redovisas bland annat öns 

kulturhistoriska värden och 
bebyggelsekaraktärer. 
 
I kommunens ställningstagande för 
kulturmiljövärden ska hänsyn tas till befintliga 
kulturmiljövärden vid förtätning eller tillägg 
och ändringar av befintlig bebyggelse, vägnät, 
trädgårdar med mera inom äldre 
bebyggelseområden. Kunskap om 
kulturmiljöer ska enligt översiktsplanen 

sammanställas i utredningar inom 
prioriterade bebyggelseområden i samband 
med detaljplaneläggning. 
 
Utformning och gestaltning i kulturhistoriska 
miljöer, ska främst styras genom 
bestämmelser i detaljplaner eller 
områdesbestämmelser. Utveckling och 
planering inom riksintresset ska enligt 
kommunen ske på ett varsamt sätt, med 

Figur 9. Bevarandeprogram för Vaxholms stad. 

Figur 10. Bevarandeplan för Vaxön.  
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hänsyn till de värden som beskrivs i 
riksintresset. 
 
Enligt planförslaget avser kommunen att 
fortsätta verka för och underlätta bevarandet, 
tillgängliggörandet och utvecklingen av 
byggnadsminnen och kulturmiljöer i 
kommunen. 

4.2.2 PÅVERKAN 

Planförslaget 
Kulturmiljövärden hanteras inom ramen för 
utvecklingsinriktningen för Bebyggelse. I 
ställningstagande för utbyggnadsområden är 
det främst två typer av områden för 
förändring av bebyggelse som lyfts fram. Den 
ena är fritidshusområden som planeras för 
omvandling, främst på västra Rindö och 
Tynningö. Den andra typen rör förtätning i 
anslutning till centralort, i ställningstagande 
för kommundelscentrum på östra Vaxön, 
Resarö mitt och Rindö hamn.  
 
I ställningstagande för större besöksmål 
redogörs för de fyra mest välbesökta 
platserna inom kommunen. 
 
 
 

Tynningö 
Enligt översiktsplanen är Tynningös strandbild 
betydelsefull för denna del av skärgården. Ön 
innehar höga kulturvärden, med dess 
traditionella skärgårdsbebyggelse. Norra ön 
ingår i riksintresse för kulturmiljövården. 
Enligt Kulturmiljö- och landskapsanalysen 
(SWECO 2020) innehar ön i dess helhet höga 
kulturvärden. Hela Tynningö, med undantag 
för den del som ligger inom riksintresset, 
pekas ut som ett av kommunens 
utvecklingsområden för omvandling av 
fritidshusområden. Kulturvärden riskerar att 
gå förlorade i samband med att antal 
permanentboende ökar på ön, med krav och 
behov av mer fullvärdig service som följd. 
 
Rindö och Skarpö 
Rindö hamn på östra sidan av ön, pekas ut 
som utvecklingsområde för 
kommundelscentrum. Västra Rindö planeras 
för ny bebyggelse. Ön innehar höga 
kulturvärden, med dess traditionella 
skärgårdsbebyggelse. På Rindö ligger Oskar-
Fredriksborgs fästning och Rindö redutt. 
Byggnaderna är statliga byggnadsminnen. 
Oskar-Fredriksborgs fästning ingår i en serie 
av äldre befästningar, som kan sägas börja 

med uppförandet av Fredriksborgs 
tornbefästning år 1726–33.  
 
Hela Skarpö och västra respektive östra Rindö 
ligger inom riksintresset för 
kulturmiljövården. Kulturvärden riskerar att 
gå förlorade i samband med en högre andel 
permanentboende på ön, med krav och 
behov av mer fullvärdig service. 
 
Östra Vaxön 
Enligt översiktsplanen är stadsmiljön på 
Vaxön kulturhistoriskt intressant, med smala 
gator, militärhistoriska lämningar, närhet till 
vattnet och inslag av natur. I 
ställningstagande för centralorten avser 
kommunen att stärka Vaxön som centralort, 
genom utveckling med blandad bebyggelse, 
ett mer varierat näringsliv, förbättrade 
kommunikationer och stärkta parkmiljöer.  
Kulturvärden riskerar påverkas och gå 
förlorade då avvägning kommer att ske 
mellan andra intressen än kulturmiljö, i 
samband med ny bebyggelse. 
 
Östra delen av Vaxön ligger inom riksintresset 
för kulturmiljövården. För den delen finns ett 
bevarandeprogram från år 1979. 
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Bevarandeprogrammet är dock så gammalt 
att det snarare kan ses som ett historiskt 
dokument och har spelat ut sin roll som 
planeringsunderlag. Enligt planförslaget har 
kommunen tagit ett beslut om ett nytt 
kulturmiljöprogram för stadsbebyggelsen på 
Vaxön, vilket är positivt. 
 
Resarö Mitt 
På ön finns värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer, funktioner och 
kulturlandskap. Mitt på ön finns utbud av 
service och handel samt kyrka och skola. Här 
finns det, enligt planen, goda förutsättningar 
att skapa ett kommundelscentrum. På ön 
finns Ytterby gruva som lyfts fram som ett av 
kommunens största besöksmål och Engarn 
som enligt kommunen är av särskilt 
kulturhistoriskt värde avseende bebyggelse- 
och odlingsmönster. Kulturvärden riskerar att 
gå förlorade i samband med att ett 
kommundelscenter förväntas dra till sig nya 
invånare, vilket också är en förutsättning för 
centrets överlevnad. 
 
Norra Bogesundslandet  
Den norra delen av Bogesundslandet pekas ut 
som ett område för omvandling och 
förtätning. Här finns ett antal förhistoriska 

lämningar, vilket talar för att området har 
lång bebyggelsekontinuitet. Någon 
dokumentation av områdets kulturmiljöer 
finns dock ännu inte framtagen. Okunskap om 
områdets kulturvärden kan komma att 
medföra att kommunens utvecklingsinriktning 
leder till att höga kulturvärden kan gå 
förlorade. 
 
Besöksmål 
I ställningstagandet Större besöksmål finns 
Vaxholms stadskärna, Vaxholms kastell, 
Ytterby gruva och Bogesunds slott 
omnämnda. För Ytterby gruva anser 
kommunen att det finns ett behov av vidare 
studier för en framtida utveckling av platsen 
som besöksmål.  
 
Bogesunds slott anses ha potential som ett 
besöksmål året runt. Enligt ställningstagandet 
för Stora besöksmål ska byggnader och 
områden med kulturhistoriskt värde beaktas 
som en av kommunens viktiga tillgångar, 
vilket är positivt för kulturmiljön. Det är 
positivt att kommunen avser att utveckla de 
besöksmål som finns inom kommunen. 
 

Nollalternativet 
Vaxön förstärks som kommunens tyngdpunkt 
för bostäder, arbetsplatser och service. 
Utvecklingen avser att öka Vaxholms 
attraktivitet bland annat som besöksmål, 
vilket kan tolkas som att man avser ta hänsyn 
till stadens kulturhistoriska karaktär. Östra 
Vaxön ligger inom ett riksintresseområde. Det 
saknas vägledning om kulturvärdena inom 
riksintresset ska bevaras på Vaxön, vilket är 
negativt för kulturvärdena. Beslut om ett 
kulturmiljöprogram har dock tagits i 
kommunfullmäktige, vilket är positivt för 
kulturvärdena.  
 
Södra Resarö föreslås som utredningsområde, 
för bostäder, verksamheter och kommunal 
service. Även området och trafikplatsen vid 
Engarn kommer att studeras. Det saknas 
kunskap om kulturvärden på ön. Den 
planerade utvecklingen riskerar att påverka 
befintliga kulturvärden negativt. 
 
Delar av västra Rindö som ligger inom 
riksintresset, föreslås som utredningsområde 
för bebyggelse. I planeringen kommer bland 
annat kulturmiljö och det statliga 
byggnadsminnet Rindö redutt, beaktas. Det är 
positivt för kulturvärdena.  
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Den norra delen av Bogesund pekas ut som 
utredningsområde för annan 
markanvändning, på lång sikt. I området 
saknas kunskap om befintliga kulturvärden, 
vilket är negativt för kulturvärdena. 
 
Områden med närhet till samhällsservice och 
infrastruktur prioriteras för omvandling. 
Rindö, Skarpö och Resarö anses som lämpliga 
för ändamålet. Stora delar av dessa öar ligger 
inom riksintresset. Det saknas kunskap om 
kulturvärden på öarna. Den planerade 
omvandlingen riskerar att påverka befintliga 
kulturvärden negativt.  

4.2.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget 
Det finns inget kommuntäckande 
kulturmiljöprogram, med en redovisning av 
kommunens kulturmiljöer och en samlad 
strategi för hur kulturmiljövärden i den 
kommunala planeringen ska hanteras, vare 
sig i kommunen som helhet eller specifikt för 
de områden som pekas ut som 
utbyggnadsområden i översiktsplanen. 
Kommunen avser heller inte att ta fram något 
sådant underlag. Idag finns 
kulturmiljöunderlag för ett antal områden 

som tagits fram inför exploatering. Någon 
sammanställning finns dock inte. 
 
Att kommunen beslutat att först i samband 
med detaljplanearbete ta fram 
kulturmiljöunderlag, riskerar att medföra att 
ställningstaganden om kulturmiljövärden 
kommer för sent och därmed inte blir en 
planeringsförutsättning. Att kulturvärden går 
förlorade kan leda till att kommunens 
kulturhistoria blir svårare att avläsa i den 
fysiska miljön. 
 
I väntan på detaljplaneläggning av områden 
avser kommunen att upprätta 
områdesbestämmelser för områden med 
höga kulturmiljövärden, vilket är positivt. I 
dessa områden finns det bättre 
förutsättningar att tillvarata befintliga 
kulturmiljövärden 
 
I hushållningsbestämmelserna enligt 3 kap 
(MB), ställs krav på att mark och vatten 
används för det eller de ändamål som de är 
bäst lämpade för. Översiktsplanen saknar en 
strategi för hur riksintressena ska hanteras i 
den fysiska planeringen. Att inte på förhand 
känna till platsens förutsättningar, kan 
medföra osäkerhet i planeringen och att höga 

kulturvärden som utgör en del av uttrycket 
för riksintresset kan leda till krav på omtag 
eller helt stoppar byggprojekt, på grund av att 
projekten påtagligt skadar riksintresset. 
 
Avsaknaden av strategier för bevarande och 
utveckling av kulturmiljövärden i kommunen 
och för hanteringen av riksintresset för 
kulturmiljövården, riskerar att medföra 
mycket stora negativa konsekvenser för 
kulturmiljövärden. Att planen saknar en 
redogörelse för hur kommunen förhåller sig 
till riksintresset i sin planering av mark- och 
vattenområden, innebär att översiktsplanen 
inte uppnår sitt syfte avseende hanteringen 
av riksintressen. 
 
Tynningö 
Med undantag för den del som ligger inom 
riksintresset, är hela ön utpekad som 
utvecklingsområde för omvandling av 
fritidshus. Såvida hänsyn tas till de 
kulturmiljövärden som identifierats i 
Kulturmiljö- och landskapsanalysen (SWECO 
2020), bedöms planen ge små negativa 
konsekvenser för kulturmiljövärdena på 
Tynningö.   
 
 

203



 

 

 

 

 2021-02-23 

  

 

 

38(80) 

Rindö och Skarpö 
Västra respektive östra Rindö och hela Skarpö 
ligger inom riksintresset. Öarna saknar en 
heltäckande inventering av 
kulturmiljövärdena. Översiktsplanens 
genomförande riskerar att ge stora 
konsekvenser på de två öarnas 
kulturmiljövärden, vilket kan leda till att 
riksintresset påtagligt skadas.  
 
Östra Vaxön 
Östra Vaxön ingår i riksintresset. 
Bevarandeprogrammet för stadsmiljön är från 
år 1979 och kan inte längre användas som 
vägledning i den fysiska planeringen. Det finns 
dock ett politiskt beslut om att revidera 
programmet, vilket skulle ge positiva 
konsekvenser för kulturmiljövärden. 
 
Av översiktsplanens ställningstaganden för 
centralorten framgår dock inte att man avser 
att ta hänsyn till kulturmiljövärden i den 
fortsatta planeringen, vilket riskerar att ge 
stora negativa konsekvenser för kulturmiljön, 
vilket kan leda till att riksintresset påtagligt 
skadas. 
Resarö Mitt 
Den framtida planeringen för Resarö är att 
den ska utvecklas till kommundelscentrum. 

De två utpekade kulturmiljöerna Engarn och 
Ytterby gruva, ligger inte i anslutning till den 
del av ön som planeras för 
kommundelscentrum. Öns kulturvärden är 
ännu inte kända.  Under förutsättning att det 
inte finns kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
på öns mitt, får den avsedda utvecklingen 
inga eller små konsekvenser för kulturmiljön. 
Bogesundslandet 
Den norra delen av Bogesundslandet har en 
lång bebyggelsekontinuitet, med 
utgångspunkt från fornlämningsbilden. 
Områdets kulturvärden är ännu inte kända. 
På grund av okunskap om befintliga 
kulturvärden riskerar de att gå förlorade, 
vilket medför stora negativa konsekvenser för 
kulturmiljön.  
 
Besöksmål 
Enligt ställningstagandet för Stora besöksmål 
ska byggnader och områden med 
kulturhistoriskt värde beaktas som en av 
kommunens viktiga tillgångar, vilket är 
positivt för kulturmiljön, vilket ger positiva 
konsekvenser för kulturmiljö. 
 
Sammantagen bedömning 
Det saknas en strategi eller redogörelse för 
hur kommunen avser att hantera riksintresset 

för kulturmiljö i den fysiska planeringen, vilket 
medför att identifierade kulturmiljövärden 
som utgör uttrycken för riksintresset riskerar 
att påtagligt skadas. Översiktsplanen 
förväntas att ge stora negativa konsekvenser 
för kulturmiljövärdena i kommunen.  
Det saknas ett kommuntäckande 
kulturmiljöprogram. Kommunen avser att lösa 
detta med att ta fram områdesbestämmelser 
för områden med höga kulturmiljövärden i 
väntan på detaljplan. Hanteringen av 
kulturmiljövärden riskerar att enskilda 
byggnader och miljöer successivt förändras 
eller försvinner, på grund av okunskap. Det 
förväntas att ge måttliga negativa 
konsekvenser för kulturmiljövärdena i 
kommunen. 

Nollalternativet 
Flera av de föreslagna utvecklingsområdena 
för omvandling och ny bebyggelse ligger inom 
riksintresse för kulturmiljövården. Några 
kunskapsunderlag avseende kulturvärden 
finns inte framtagna för något av områdena.  
 
Det är endast på Rindö man uttryckligen avser 
att beakta kulturmiljön och det statliga 
byggnadsminnet Rindö redutt. 
 

204



 

 

 

 

 2021-02-23 

  

 

 

39(80) 

Att de utvecklingsområden som ligger inom 
riksintresseområdena för kulturmiljövården, 
avses att utredas innan de pekas ut som 
utvecklingsområden är positivt, under 
förutsättning att det tas fram ett 
kunskapsunderlag för hur befintliga 
kulturmiljövärden ska hanteras. Om ett 
sådant kunskapsunderlag tas fram, bedöms 
nollalternativet att ge små negativa 
konsekvenser på riksintresset för 
kulturmiljövården.    

4.2.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Av en översiktsplan ska framgå 
kommunens syn på hur de allmänna 
intressena, bland annat 
kulturmiljövärden, ska tillvaratas. 
Detta bör redogöras i 
översiktsplanen. 

 

• Enligt Plan- och bygglagen 3 kap 8 § 
ska det anges i en översiktsplan hur 
kommunen anser att bland annat 
kulturmiljövårdens riksintressen ska 
tillgodotas. En strategi för detta bör 
tas fram inom ramen för Vaxholms 
kommuns översiktsplanearbetet. 

 

• Översiktsplanen saknar en strategi för 
hur kommunens kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader, objekt och 
miljöer ska hanteras och hur 
riksintresset i kommunens 
ställningstagande som mynnat ut i en 
rad planeringsstrategier som kan 
bidra till att nå målen för Agenda 
2030, finns åtminstone två, Attraktiv 
del av Stockholmsregionen och Trygg 
levande småstad där kulturmiljö är en 
viktig drivkraft för kommunen. Denna 
aspekt bör läggas till. 

 

• Genomföra vidare utredningar för en 
framtida utveckling av Ytterby gruva 
som besöksmål avseende 
tillgänglighet, kulturmiljö och 
naturvärden. 

 

• Kommunen bör ta fram ett 
kommunalt kulturmiljöprogram för 
hela kommunen som innehåller 
utpekade kulturhistoriska miljöer, 
vilka representerar och berättar om 
kommunens historiska utveckling 
samt en strategi för hur kommunen 
avser att bevara och utveckla dessa 
miljöer. 
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4.3 VATTEN 

Vaxholms kommun är omringad av vatten. 
Vatten är en värdefull resurs som måste 
hanteras med varsamhet och under 
beaktande av övergripande mål och relevant 
lagstiftning. 

4.3.1 NULÄGE 

Kust och hav 
Vaxholms kommun är präglad av skärgården 
och havet genom sitt havsnära läge och de 
många öarna som ingår i kommunen. Kring 
öarna finns gott om havsvikar och fjärdar som 
har stor betydelse för växter och djur samt för 
friluftsliv och rekreation. Havet är också 
viktigt för transporterna till och från 
kommunen.  Ett flertal av havsvikarna är 
grunda och utpekade som särskilt 
skyddsvärda i länet. Idag är tyvärr många av 
dessa havs- och kustmiljöer märkbart 
påverkade fysiskt av fragmentering, 
övergödning och miljögifter. 
 
I en naturvärdesbedömning av Vaxholms 
kustvatten från år 2014 angavs att de högsta 
naturvärdena generellt finns i kommunens 
västra del längs med Bogesunds kust.   
 

I östra delen av kommunen är stränderna 
brantare vilket naturligt medför färre 
vegetationsbevuxna grundområden samtidigt 
som kusten till stor del är påverkad av 
exploatering.  
 
Stora delar av kuststräckan längs med Resarö, 
Rindö, Vaxön och Tynningö präglas av 
bebyggelse, båtplatser och båtbryggor. Tio 
kommunala badplatser finns lokaliserade på 
Vaxön, Resarö, Rindö, Bogesund och 
Tynningö. 
 
Genom turismen och kommunens havsnära 
lägen är båttrafiken omfattande inom 
kommunen och antalet båtplatser behöver 
utökas, både i anslutning till tomter och vid 
allmänna platser. Sjöfarten är viktig för 
permanent- och fritidsboende samt turister. 
Den är även viktig för godshantering. 
 
Våtmarker, sjöar och vattendrag 
Våtmarker är skyddsvärd naturtyp som utgör 
viktiga livsmiljöer för en mängd arter som är 
beroende av tillgång och närhet till vatten. De 
har även en viktig uppgift för naturlig 
fastläggning av föroreningar, upptag av 
näringsämnen och fördröjning av vatten.  
 

Våtmarker finns på alla de större öarna i 
kommunen. Exempel är Resarö och Överby 
våtmark på Resarö, Eriksömaren på Vaxö 
samt de större våtmarkerna på Tynningö och 
centrala Rindö. På Bogesund finns det 
förutom Natura 2000-området 
Dammstakärret även ett geologiskt utpekat 
objekt av särskilt intresse i form av Stora 
Blåbärsmossen. 
 
Endast ett fåtal vattendrag och sjöar finns 
inom kommunen. 
 
Grundvatten 
Inga grundvattenförekomster finns inom 
kommunen. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Vaxholm kommun tillhör Norra Östersjöns 
vattendistrikt och har 14 vattenförekomster, 
se Tabell 2 och karta i Figur 7. Alla utom 
Dammstakärret tillhör kategori kustvatten. 
Dammstakärret utgörs av en sjö och ligger 
inom Bogesundslandets naturreservat. 
Samtliga vattenförekomster har fastställda 
miljökvalitetsnormer.  
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Ekologisk status 
Kustvattnen har generellt problem med 
övergödning från reningsverk, enskilda 
avlopp, jordbruk med mera. Den ekologiska 
statusen är otillfredsställande eller måttlig i 
de flesta vattenförekomster på grund av 
detta. Man kan även se att sjöfart samt 
friluftsliv och turism påverkar möjligheten till 
spridning och fria passager för djur, växter, 
sediment och organiskt material i vattnen. 
Dammstakärret bedöms ha god ekologisk 
status. 
 
Kemisk status 
Med undantag av kvicksilver och PBDE (se 
faktaruta nedan) uppnår flera av kommunens 
vattenförekomster god kemisk status men i 
vissa vattenförekomster påverkar miljögifter 
klassningen negativt. I vattenförekomsterna 
Askrikefjärden, Torsbyfjärden, Stora Värtan 
och Trälhavet finns tributyltennföreningar 
(TBT) i sediment i halter över gränsvärden. I 
Askrikefjärden har även halter över 
gränsvärdet av antracen analyserats i 
sediment. I förslag till ny miljökvalitetsnorm 
för förvaltningscykel 2017–2021 finns 
problem med TBT även i Överbyfjärden, 
Säbyvik och Solöfjärden. TBT sprids 
framförallt via båtbottenfärger. Antracen 

bildas vid ofullständig förbränning och 
sprids främst via luft. Enligt förslag till ny 
miljökvalitetsnorm för 2017-2021 
överskrids även gränsvärdet för PFOS i 
ytvatten i Torsbyfjärden och Stora Värtan. 

Några av vattenförekomsterna ligger inom 
eller omger det skyddsvärda området för 
Bogesunds naturreservat eller riksintresse för 
det rörliga friluftslivet Bogesund, såsom  
Tallaröfjärden, Vaxholmsfjärden, 
Askrikefjärden, Stora Värtan och Säbyvik samt 
Dammstaskärret. 

Trälhavet, Torsbyfjärden och Solöfjärden 
ligger delvis inom område för riksintresset 
Kustområdena och skärgården i Stockholms 
län.  
 
Genom att huvuddelen av 
vattenförekomsterna utgörs av kustvatten 
gränsar de till eller är gemensamma med 
andra kommuner. Åtgärder och påverkan i 

Tabell 2. Vattenförekomster och statusklassning enligt senaste 
beslutad miljökvalitetsnorm för förvaltningscykel 2010-2016. 

Kvicksilver och PBDE 
När det gäller statusen för kvicksilver 
och PBDE (Polybromerade 
difenyletrar) så har Havs- och vatten-
myndigheten utifrån en nationell 
analys gjort en bedömning att 
gränsvärdena för kvicksilver och PBDE 
överskrids i Sveriges alla 
vattenförekomster. Orsaken till detta 
är långväga atmosfärisk deposition av 
kvicksilver och PBDE till mark och 
vatten vilket resulterat i en belastning 
av dessa ämnen så att halterna i 
vatten överskrider sina respektive 
gränsvärden. Detta gäller även för 
Vaxholms vattenförekomster. 
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vattenförekomsterna får därmed betydelse 
utanför den egna kommungränsen. 
 
Dagvatten 
Dagvatten är ytligt avrinnande regn-, smält- 
eller spolvatten samt tillfälligt framträngande 
grundvatten som avrinner från hårdgjorda 
ytor och genomsläpplig mark via diken eller 
ledningar till recipienter. 
 
Allmän dagvattenhantering finns i första hand 
på Vaxön och i vissa mindre områden på 
Kullön, Resarö och Rindö. Det finns inga 
anlagda reningsanläggningar för dagvatten 
inom kommunen men flera kärr och marar 
(avsnörda havsvikar) fungerar som 
sedimenteringsanläggningar innan dagvattnet 
når Östersjön.  
 
I mindre centrala delar i kommunen leds 
huvuddelen av dagvattnet från vägar och 
bostäder till diken och vidare ut i Östersjön. 
Genom avrinningen via diken sker viss 
fastläggning av föroreningar. 
 
Enligt en dagvattenanalys på Vaxön (Tyréns 
2012, rev. 2015) står centrumytorna på 
Vaxöns östra del med vägar, bebyggelse och 
övriga hårdgjorda ytor för cirka 60 till 70 

procent av de totala utsläppen från Vaxön. 
Det visar att en koncentration av reningen till 
dessa ytor skulle ge en stor effekt på 
utsläppsminskningen. 
 
Dagvatten beskrivs och hanteras vidare i 
Vaxholms stads dagvattenstrategi 2019.  
 
Vatten och avlopp 
Blynäs avloppsreningsverk har idag tillstånd 
att ta emot avloppsvatten motsvarande 8 000 
personekvivalenter. Kapaciteten i 
reningsverket närmar sig sitt tak och kommer 
att överskridas inom de närmaste åren om de 
områden som enligt vattentjänstlagen har 
rätt till allmänt VA ska kunna anslutas.  
 
För att lösa kapacitetsbristen för kommunens 
avloppsvattenrening har flera alternativ 
studerats och utvärderats; en utbyggnad av 
Blynäs avloppsreningsverk, anslutning av 
Blynäs och Margretelunds reningsverk 
(Österåker) till Käppalaverket på Lidingö samt 
utbyggnad av ett gemensamt 
avloppsreningsverk för Österåker och 
Vaxholm i Österåkers kommun.  
 
Utgångspunkten har varit att hitta en lösning 
som klarar av all kommande 

samhällsutveckling fram till år 2050, inklusive 
anslutning av befintliga områden som idag 
har rätt till men saknar allmänt VA. Det tredje 
alternativet, ett gemensamt 
avloppsreningsverk för Österåkers och 
Vaxholms kommuner i Margretelund, 
Österåker, har bedömts vara det mest 
lämpliga alternativet. Ett beslut om detta togs 
i fullmäktige i juni 2020. 
 
Till skillnad från alternativet att bygga ut 
Blynäs skulle ett gemensamt verk i Österåker 
innebära att kapacitetsfrågan är löst för en 
lång tid framöver. En anslutning till 
Käppalaverket har bedömts bli svår med 
anledning av Käppalaförbundets nya hårdare 
tillståndskrav.  
 
Om projektet får tillstånd och kan genomföras 
kommer Blynäs avloppsreningsverk att läggas 
ner och ersättas av en pumpstation som leder 
vattnet via sjöledningar till Margretelund. 
 
Även Vaxholms mindre avloppsreningsverk 
planeras på kort eller lång sikt att läggas ner 
och kopplas om till det nya 
avloppsreningsverket.  
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Inga definitiva beslut har tagits om tidplanen 
för respektive reningsverks nedläggning. En 
lösning med ett gemensamt 
avloppsreningsverk i Österåker förutsätter att 
tillstånd enligt miljöbalken kan erhållas. 

4.3.2 PÅVERKAN 

Planförslaget 
Planförslaget medger en ökad utveckling och 
bebyggelse framför allt i anslutning till redan 
befintlig centrumbebyggelse och infrastruktur 
på Vaxön, Resarö och Rindö. Ny 
bostadsbebyggelse på naturmark föreslås på 
Resarö, Rindö och norra Bogesundslandet. 
Planerna för Rindö är en utveckling mot 
huvudsakligen åretruntboende. I övrigt förblir 
bebyggelsen relativt utspridd inom 
kommunen där en stor andel av kommunens 
öar är bebyggda med fritidshus. 
Utbyggnaden innebär bland annat mer 
hårdgjorda ytor med ökad dagvattenavrinning 
och fler anslutningar till vatten- och 
avloppsnätet. 
 
Kollektivtrafiken per båt ska utvecklas och 
samordnas regionalt för att öka möjligheten 
till arbetspendling året runt för boende och 
verksamma i skärgården. Kapaciteten på 
Vaxholmsleden ska säkerställas genom att 

etablera ytterligare ett färjeläge på västra 
Rindö. 
 
I planförslaget kommer fortfarande 
intentionerna enligt kommunens gällande 
blåplan och dagvattenstrategi att följas. I 
blåplanen finns en strategi för kommunens 
utveckling kring frågor som gäller havs- och 
vattenmiljöer med bland annat förslag till 
åtgärder för att förbättra statusen i 
kommunens vattenförekomster. I 
dagvattenstrategin visas bland annat förslag 
till förbättringsåtgärder för dagvatten så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås 
2027. Det är således viktiga dokument i 
arbetet med att uppnå fastställda och 
kommande miljökvalitetsnormer. 
 
Nollalternativet 
Även i nollalternativet kommer intentionerna 
enligt blåplanen och dagvattenstrategin att 
gälla. Utvecklingstakten när det gäller ny 
bebyggelse blir mindre och mer koncentrerad 
till centrala delar av Vaxön jämfört med 
planförslaget. 
 
Befintligt reningsverks kapacitet för att ta 
emot avloppsvatten är snart slut vilket 
innebär att en anslutning av fler enskilda 

befintliga avlopp och anslutning av fler nya 
hushåll inte är möjligt. Detta gör det svårt att 
påverka miljökvalitetsnormerna om en 
förbättrad ekologisk status. 
Avloppsreningskapaciteten måste öka även i 
nollalternativet då kapaciteten inte kommer 
att räcka till för befintlig bebyggelse. 
Samarbetet med ett nytt avloppsreningsverk i 
Österåker gäller även nollalternativet. 

4.3.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget 
Planförslaget medger en ökad 
bebyggelseutveckling som medför en ökad 
belastning på avloppsreningsverk och enskilda 
avlopp. Andelen hårdgjorda ytor ökar vilket 
kan medföra problem med översvämning och 
en snabbare avrinning om inte 
dagvattennätet dimensioneras för de nya 
förutsättningarna, särskilt i tätortsbebyggelse 
där det finns ont om naturmark att leda 
dagvattnet till. Vid en snabbare avrinning 
hinner inte partiklar och föroreningar 
sedimentera och fångas upp innan det når 
havet. En ökande befolkning ger upphov till 
ett ökat transportarbete och en högre 
föroreningsgrad i vägdagvattnet. Mer 
avlopps- och dagvatten kommer att belasta 
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vattenförekomster som redan idag har 
problem med övergödning och föroreningar. 
 
Under förutsättning att tillstånd ges till ett 
nytt avloppsreningsverk i Österåker fås en 
effektivare reningsgrad på avloppsvattnet och 
ökad möjlighet till anslutning av undermåliga 
avlopp. Detta leder till minskade utsläpp 
totalt sett till Östersjön vilket bidrar till en 
bättre ekologisk status i många 
vattenförekomster i Vaxholm och 
angränsande kommuner. Idag belastas Norra 
Vaxholmsfjärden, som har en 
otillfredsställande ekologisk status, av renat 
utgående avloppsvatten från Blynäs 
avloppsreningsverk. Även vattenförekomster 
som är recipienter för de mindre verken 
kommer att avlastas vilket påverkar den 
ekologiska statusen gynnsamt. 
 
För Österåker innebär det nya 
avloppsreningsverket en ökad belastning till 
Trälhavet som har måttlig ekologisk status. 
Trälhavet har förhållandevis god omsättning 
med större utspädning i jämförelse med 
mindre och grundare fjärdar vilket är positivt. 
 

Nya sjöledningar kan skada naturvärden på 
bottnar och orsaka grumling vid anläggande 
av dessa. 
 
Under förutsättning att dagvattenstrategins 
ambitioner att skapa infiltration och 
fördröjning av dagvatten följs kan 
belastningen till havet minska jämfört med 
idag trots ökade mängder dagvatten som 
tillkommer med en högre andel hårdgjorda 
ytor. Dagvattenstrategin gäller inte bara att 
tillkommande dagvatten omhändertas och 
renas utan omfattar även befintligt 
dagvatten. I beaktande ska tas att ett 
förändrat klimat med ökad nederbörd och 
skyfall också bidrar till mer dagvatten.  
 
Vid anläggning av ny bostadsbebyggelse finns 
möjligheter att tidigt planera för att skapa 
tillräckliga fördröjnings- eller infiltrationsytor i 
större skala. I befintliga bebyggelsemiljöer får 
planteringar, parkmark och trädplanteringar 
etcetera användas i större utsträckning.  
Genom att omforma raka diken till 
meandrande diken skapas fördröjning och 
mer naturliga förhållanden som gynnar 
naturmiljön. En bättre hantering och 
framförhållning av dagvattnet är positiv för 
att minska närings- och 

föroreningsbelastningen till havet. Detta 
gynnar både ekologisk och kemisk status på 
omgivande vattenförekomster. 
 
Om dricksvattenförsörjningen även i 
fortsättningen kan ombesörjas via 
Norrvattens vattenverk i Järfälla istället för 
enskilda brunnar ses ingen påverkan på 
saltvatteninträngning i grundvattnet. 
 
En ökande befolkning och turism utnyttjar 
stränder och hav i större utsträckning än 
tidigare. Fler båtar och båtplatser behövs 
samt muddring för bryggor och stränder. 
Flera av vattenförekomsterna är påverkade av 
störningar från båttrafiken och föroreningar 
från båtar. Både den ekologiska statusen och 
kemiska statusen på vattenförekomsterna 
kan påverkas negativt om inte åtgärder och 
restriktioner inom vissa känsliga områden 
införs. 
 
Ett ökat antal resande med färjetrafiken 
medför en ökad trafik med fler båtar samt fler 
färjelägen, såsom på västra Rindö. Här 
kommer nya betongkonstruktioner påverka 
bottnar och grumling i södra 
Vaxholmsfjärden. 
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Nollalternativet 
Den ökade utveckling som planeras enligt 
nollalternativet ger i stort sett samma 
effekter och konsekvenser på kommunens 
vattenförekomster som i planförslaget, om än 
i något mindre omfattning. Skillnaden är en 
något annorlunda fördelning av var avlopps- 
och dagvattenökningen uppkommer. I 
nollalternativet sker en större ökning på 
Vaxön än i planförslaget och mindre på övriga 
öar. Koncentrationen av föroreningar i 
dagvattnet från Vaxön kommer därför öka 
med en högre befolkning och mer trafik. 
Detta skapar större utmaningar i att få plats 
med renings- och fördröjningsanläggningar i 
redan exploaterade områden jämfört med 
nybyggnad i mer lantliga 
naturmarksområden. 
 
Sammantaget innebär nollalternativet och 
planförslaget en ökad befolkningsutveckling 
med ett större transport- och bostadsbehov 
vilket orsakar ett ökat tryck på Vaxholms 
vattenområden. Risk finns att statusen i 
omgivande kustvatten försämras om inte 
förbättringsåtgärder utförs i snabb takt. 
 

Både planförslaget och nollalternativet 
bedöms ge upphov till måttligt negativa 
konsekvenser. 

4.3.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Åtgärdsförslag enligt Blåplan 2017–
2030 ska följas. Fokusområden inom 
blåplanen är framför allt åtgärder i 
våtmarker och grunda havsvikar, 
såsom inventering, restaurering och 
uppföljning. Samverkan med 
grannkommunerna är en viktig del av 
planen för att uppnå god status i kust- 
och havsområden. 

 

• Dagvattenstrategin från 2019 ska 
följas vilket innebär att 
dagvattenhanteringen ska vara robust 
och hållbar för att möta framtida 
klimatförändringar och förbättra 
statusen i omgivande 
vattenförekomster. Beredskap ska 
finnas för större och mer frekventa 
nederbördsmängder. Hanteringen av 
dagvatten ska vara baserad på 
infiltration och fördröjning som 
efterliknar naturlig avrinning.  
 

• Åtgärderna gällande befintligt 
dagvatten bör i ett inledande skede 
koncentreras till tätortsområden med 
hög andel hårdgjorda ytor där 
insatserna ger stor skillnad. 
Dagvattenhanteringen planeras så att 
den även skapar attraktiva 
stadsmiljöer genom att stärka stadens 
gröna infrastruktur. Exempel är att 
omforma raka diken till meandrande 
diken för att efterlikna vattendrag, i 
områden där förutsättningar finns. 
 

• Krav på dagvattenhantering och 
tillräckliga ytor för hantering och 
rening ska ställas tidigt i 
planeringsprocessen för nya bostads-, 
handels eller andra 
verksamhetsområden. 
 

• Innan förhandsbesked ges för ny 
bebyggelse utanför detaljplanerat 
område bör en hållbar vatten- och 
avloppslösning kunna säkerställas. 
 

• Åtgärdsprogram bör tas fram för 
enskilda avlopp som inte kan anslutas 
till kommunalt avloppsreningsverk. 
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• En översyn av bryggplatser inom 
kommunen bör göras där status, 
påverkan och framtida behov 
klargörs. Utredningen bör göras 
utifrån påverkan på havsmiljön och 
vattenkvaliteten samt eventuellt 
framtida muddringsbehov och föreslå 
förbättringsåtgärder. 

 

• Innan utbyggnad av nya båtplatser 
bör möjligheten att samla båtplatser 
vid gemensamma bryggor studeras 
för att orsaka mindre störning och 
eventuellt behov av muddring jämfört 
med enskilda bryggor. 
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4.4 HÄLSA, RISK OCH SÄKERHET 

Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet bland annat med 
hänsyn till människors hälsa och säkerhet. I 
den fysiska planeringen skapas också nya 
möjligheter att erbjuda kommunens invånare 
hälsosamma och säkra miljöer utifrån 
befintliga förutsättningar. 
 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen 
och föremål som har sådana egenskaper att 
de kan orsaka skador på människor, miljö 
eller egendom, om de inte hanteras rätt 
under en transport. Det rekommenderade 
vägnätet för transport av farligt gods är 
uppdelat i ett primärt vägnät som används för 
genomfartstrafik, och ett sekundärt vägnät 
vilket är avsett för lokala transporter, 
framförallt leverantör eller mottagare av 
farlig verksamhet. 
 
Buller påverkar människor på olika sätt och 
har stor betydelse för hälsan och möjlighet till 
en god livskvalitet. En god boendemiljö 
förutsätter bland annat att störande buller 
inte förekommer.  
 

Förorenade områden kan vara av skiftande 
karaktär och härröra från bland annat 
båtvarv, båtuppläggningsplatser, 
handelsträdgårdar avfallsdeponier, 
plantskolor och skjutfält.  
 
Förorenad mark kan även finnas på platser 
där det inte har bedrivits någon verksamhet. 
Det kan exempelvis handla om områden som i 
perioder använts som upplag eller som består 
av fyllnadsmassor. Dessa områden kan vara 
svåra att känna till och fyllnadsmassorna kan 
komma från källor utan koppling till 
ursprungsplatsen. 

4.4.1 NULÄGE 

Transporter farligt gods 
Väg 274 är utpekad som primär transportled 
för farligt gods mellan Arninge och Vaxön, och 
som kompletterande regional viktig väg av 
länsstyrelsen. Nuvarande klassning av väg 274 
medför vissa restriktioner vid planering och 
nybyggnation intill vägen.  
 
Förutsättningar i både kommunen och 
regionen har förändrats sedan klassificeringar 
beslutades, och en omprövning av 
klassificeringen för väg 274 anses lämplig. 

Delen av väg 274 som sträcker sig över Rindö 
är utpekad som sekundärled för farligt gods, 
samt alternativ väg för breda och tunga 
transporter som ej kan gå på Essingeleden 
eller på färja mellan Ekerö och Norsborg.   
 

Generellt gäller att vid planering av 
bebyggelse och verksamheter inom 150 m 
från väg 274 ska riskerna beaktas. 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram 
rekommendationer för riskhänsyn och 
skyddsavstånd vid fysisk planering intill 
transportvägar för farligt gods och 
bensinstationer. Områden nära väg 274 ska 
planeras med utgångspunkt i vägens 
transportfunktion. Generellt gäller att 
bostäder inte får förläggas inom 30 m från 
vägen enligt funktionen transportled för 
farligt gods. 
 
Buller 
Väg 274 går genom hela kommunen och är 
den största bullerkällan. Störningar kommer 
även från färjelägen med vägfärjor som 
alstrar buller. Bullerpåverkan från trafiken på 
länsväg 274 är inte närmare utredd. 
Trafikverket hävdar normalt ett 
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skyddsavstånd på 30 meter till sina vägar, 
vilket bör räcka för tillkommande bebyggelse.  
Inom kommunen förekommer det idag utöver 
färjelägena inga verksamheter som bör 
orsaka buller som skulle kunna utgöra ett 
miljöproblem för intilliggande fastigheter  
 
Förorenade områden  
I Vaxholm finns det mark som har förorenats 
av pågående och tidigare verksamheter. 
Föroreningarna är av skiftande karaktär och 
härrör från bland annat båtvarv, 
båtuppläggningsplatser, handelsträdgårdar 
avfallsdeponier, plantskolor och skjutfält.  
 
Totalt finns det 116 potentiellt förorenade 
områden, så kallade MIFO-punkter (Metodik 
för Inventering av Förorenade Områden) i 
Vaxholm, varav 11 är inventerade och 
indelade i riskklasser, se Figur 10. 
 
Resterande objekt har inte inventerats och 
klassificerats av olika anledningar. 
Riskklassningen baseras på en fyrgradig skala. 
De potentiellt förorenade områdena finns 
utspridda över stora delar av kommunen med 
koncentration på Vaxön vid 
verksamhetsområden. 
 

Det finns tidigare noteringar att tippning har 
ägt rum i området runt Överby vårmark på 
Resarö, och att dessa massor bör avlägsnas. 
Om massorna avlägsnats är oklart. 
 
På Rindö återfinns ”Gamla tippen” även kallad 
”Harrys tipp”. Grundvattenprovtagning vid 
tippen visar att inga analysvärden för metaller 
eller organiska ämnen överstiger riktvärden.  

Alsumpskogen är den lägsta punkten i 
området och avrinnande vatten från 
omgivande skog samt ”Harrys tipp” samlas 
här under regniga perioder. Områdets träd 
har tydlig sockelbildning vilket tyder på 
kontinuerligt stående vatten. För tillfället 
pågår detaljplaneläggning av området 
(detaljplan för Rindö smedja) vilket inkluderar 
sträckningen av en ny tillfartsväg till Skarpö 
genom lågpunkten. Detta skulle eventuellt 

Figur 11. Utdrag ur Länsstyrelsens EBH-stöd 
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medföra avrinning från området till någon av 
recipienterna, vilket i så fall bör undvikas. 
 
Vaxholms kommun har som markägare 
ansvar för de förorenade områden som finns 
på kommunal mark eller som har orsakats av 
kommunal verksamhet. Kommunen har även 
ett tillsynsansvar över förorenade områden 
som inte omfattas av länsstyrelsens eller 
Generalläkarens (d.v.s. Försvarsmaktens) 
tillsynsansvar. 
 
Försvarsmakten genomför miljötekniska 
markundersökningar på samtliga områden 
där misstanke om förorening i marken finns, 
samt utför erforderliga 
efterbehandlingsåtgärder i samband med 
avveckling av militära förband. 
 
Markområden som Försvarsmakten 
överlämnar ska uppfylla Naturvårdsverkets 
generella riktvärden avseende ”mindre 
känslig markanvändning” efter genomförda 
åtgärder. I de fall ett område avses att 
exploateras med exempelvis bostäder krävs 
ytterligare saneringsåtgärder, dessa bekostas 
dock av exploatören och inte av 
Försvarsmakten. 
 

År 2006 undersökte Försvarsmakten 
misstänkta områden med förorenad mark. 
Utredningen visade att ett tiotal objekt på 
Rindö vara mer eller mindre förorenade och 
fördjupade undersökningar genomfördes på 
dessa objekt.  
 
I dagsläget återfinns de högst riskklassade 
förorenade områdena primärt på Resarö och 
Skarpö och bedöms tillhöra kategorin 
plantskola. Områdena för aktuella objekt är i 
dagsläget delvis bebyggda med bostäder och 
kommer således inte att förändras heller 
beröras av aktuell översiktsplan.  
 
Övriga identifierade områden är främst 
knutna till Vaxön där befintlig bebyggelse inte 
bedöms påverka dessa områden varken 
positivt eller negativt utifrån dagens 
användningsområde. Förorenade områden 
kan i sig innebära en viss risk om dessa är av 
okänd karaktär varför man inför en eventuell 
kommande förändring av områdena kring 
Vaxholm centrum behöver få mer kunskap 
om förorenade områden vilka identifierats 
men ej riskklassats.  
 
Det finns även flertalet identifierade 
förorenade områden på Rindö och Skarpö. 
Vissa av dessa är delvis undersökta, främst de 

äldre deponierna vilka återfinns på flera 
platser på ön. Till följd av påträffade 
föroreningar rekommenderas deponiområden 
samt den närmaste omgivningen beläggas 
med restriktioner inför framtida 
markanvändning.  
 
Övriga områden har ej riskklassats och 
ytterligare kunskap behövs för att kunna dra 
några slutsatser om objekten och dess 
föroreningsproblematik.  

4.4.2 PÅVERKAN 

Planförslaget 
Transporter farligt gods 
Kommunen anser att nuvarande klassning av 
väg 274 ska omprövas och inte ingå i det 
primära vägnätet för farligt gods. Vägen bör 
inte heller ingå i omledningsvägnätet då den 
inte är lämpad för genomfartstrafik. Det är 
viktigt att vägen klassas om för att möjliggöra 
ny bostadsbebyggelse och bevara 
grönområden. I takt med att ny infrastruktur 
byggs ut i regionen – främst Förbifart 
Stockholm - anser kommunen att det inte 
finns ett behov att utnyttja väg 274 som 
omledningsväg och genomfartsled. 
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Buller 
Flera av de förslagna utvecklingsområdena för 
nya bostäder är belägna i anslutning till större 
vägar vilket ger en viss risk för bullerpåverkan. 
Detta gäller särskilt väg 274 på norra 
Bogesundslandet där det största 
utvecklingsområdet finns.  
 
Risk för påverkan från industribuller inom 
kommunen är låg.  
 
Förändringar i föreslagen översiktsplan 
omfattar bland annat befintligt 
avloppsreningsverk vilket planeras att 
ersättas med pumpstation med ledning till 
Nya Margretelund, denna åtgärd kan 
resultera i en mindre bulleralstrande 
verksamhet.  
 
Pendelbåtstrafiken inom kommunen önskas 
bli permanent och inom vissa sträckor 
utvecklas. Denna typ av förändring bedöms 
inte ge upphov till någon vidare bullerstörning 
då liknande trafikering kommer ske.   
 
Förorenade områden 
Planförslaget innebär delvis förändring av 
redan bebyggda områden, men också 
byggnation inom områden vilka i dagsläget 

utgörs av skog- och grönområden.  
Kommunens generella föroreningssituation 
anges i översiktsplanen och potentiellt 
förorenade områden är lokaliserade utifrån 
länsstyrelsens kartunderlag.  
 
I detaljplaneprocesser ska eventuell 
förekomst av förorenade områden tidigt 
utvärderas. Markens status avseende 
föroreningar ska kartläggas och värderas vid 
alla markarbeten med undantag för tillfälliga 
markarbeten under hårdgjord yta vid 
oförändrad markanvändning. Vid värdering av 
förorenade områden skall hänsyn även tas till 
att barn generellt är mer känsliga för 
föreningar än vuxna, samt att områden för 
bostadsbebyggelser kräver bättre 
förutsättningar än exploatering av 
industriverksamheter.  
 
För områden vilka ej omfattas av det 
kommunala VA-nätet är det av extra stor vikt 
att ha kännedom om förorenade områden i 
närmiljön vilka eventuellt kan bida med 
föroreningar i grundvatten och på så sätt 
försämra dricksvattenkvaliteten avsevärt.  
 
Inom Vaxholm återfinns generellt få 
förorenade områden. Det går dock inte att 

utesluta att vissa av dessa områden kan 
komma att hamna under vatten vid en 
eventuell höjning av havsnivån. Detta skulle i 
sådana fall föranleda en större spridning av 
föroreningar till omkringliggande mark och 
vatten. 
 

Nollalternativet 
Gällande översiktsplan från år 2013 påvisar 
att områden för bebyggelse omfattar Rindö, 
Vaxön, Resarö samt del av Bogesund. Utifrån 
detta bedöms potentiellt förorenade 
områden påverkas. 
 
Delar av södra Bogesund utgörs i dagsläget 
primärt av skog och grönområden. Tidigare 
antagen översiktsplan från år 2013 föreslår 
utökad bebyggelse i detta område likväl som 
föreslagen översiktsplan, varför nuläget 
bedöms bli detsamma som vid ett antagande 
av ny översiktsplan. Inga potentiellt 
förorenade områden har dokumenterats i 
detta område.  
 
Det finns även flertalet identifierade 
förorenade områden på Rindö och Skarpö. 
Dessa har ej riskklassats och ytterligare 
kunskap behövs för att kunna dra några 
slutsatser om områdena, huruvida de 
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påverkas av nuläge eller föreslagen 
översiktsplan.  

 
Exploatering inom områden vilka kan vara 
förorenade föranleder undersökningar och i 
värsta fall sanering av områden innan 
byggnation kan påbörjas. Nollalternativet 
bedöms ge positiva effekter på förorenade 
områden, då dessa vid en exploatering 
förmodas saneras och på så sätt minska den 
totala föroreningsbelastningen inom 
kommunen.  

4.4.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget  
Transporter farligt gods 
Vid antagande om föreslagen översiktsplan 
önskar kommunen klassa om väg 274 till 
sekundär led för farligt gods vilket föranleder 
mindre restriktioner och mindre risker inför 
en exploatering i närhet av väg 274. Denna 
förändring väntas totalt sett ge positiva 
effekter på väg 274 och boende i närhet till 
denna. Positiva konsekvenser uppstår vid 
omklassning av väg 274.  
 
Buller 
Föreslagen översiktsplan förväntas främst ge 
upphov till buller i närhet av väg 274 samt vid 

de större färjelägen. Utbyggnadsområden 
vilka är lokaliserade i närhet till väg 274 samt 
färjelägen kan komma ges negativa effekter 
av trafikbuller samt motortrafik i samband 
med färjeavgångar. Vägfärjorna planeras i 
framtiden att elektrifieras vilket till viss del 
ger lägre bullernivåer i hamnlägena.  
 
Översiktsplanen föreslår även utbyggnad av 
industrier och omvandling av reningsverk. 
Beroende på utformning och lokalisering kan 
dessa typer av verksamheter ge negativa 
konsekvenser för boende i närområdet. 
 
Sammantaget bedöms bullerstörningar från 
översiktsplanens genomförande som små till 
måttligt negativa främst för nya och befintliga 
bostäder i anslutning till väg 274 och andra 
större vägar inom kommunen.  
 
Förorenade områden  
Förhoppningen är att exploatering inom 
områden där föroreningar potentiellt kan 
förekomma undersöks och bortskaffas vilket 
leder till en totalt sett mindre 
föroreningsbelastning inom kommunen samt 
att risker för människor och miljö minskas. 
Det finns inga kända förorenade områden 
vilka skulle medföra att bebyggelse inte är 

möjlig. Generellt anses problematiken knuten 
till förorenade områden som små inom 
Vaxholms kommun. 
Förorenade områden är kända och 
förhållandevis få inom kommunen. God 
framförhållning skapar bra förutsättningar för 
att dessa områden hanteras i enlighet med 
kommunens riktlinjer. Det ger även utrymme 
för dialog i samrådsfasen. Planförslaget 
bedöms medföra positiva konsekvenser för 
förorenade områden. 
 
Sammanfattningsvis bedöms störningar 
avseende samtliga aspekter (i ovan angivet 
kapitel) ge små negativa konsekvenser utifrån 
översiktsplanens genomförande. Förorenad 
mark och transporter av farligt gods bedöms 
ge positiva konsekvenser medan buller ger 
små till måttlig negativa för bostäder i 
anslutning till större vägar inom kommunen.  
  

Nollalternativet 
Nollalternativet bedöms medföra positiva 
konsekvenser på förorenade områden då 
exploatering och eventuellt vidare utredning 
och sanering av områdena, vilka har 
identifierats som potentiellt förorenade, 
minskar kommunens totala 
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föroreningsbelastning och risker för människa 
och miljö.  
 
Negativa effekter bedöms som små till 
måttliga avseende buller och då främst i 
anslutning till bostäder i närhet till större 
vägar inom om kommunen.  

4.4.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Ytterligare utredningar förväntas i 
samband med en eventuell 
omklassning av väg 274. 

 

• Vägbuller bör utredas i samband med 
framtagande av detaljplan i områden 
som ligger i närheten av väg 274 som 
sträcker sig genom kommunen. 

 

• Vid detaljplanering ska även buller 
från båtar och vägfärjor utredas i 
områden som ligger i närheten av 
farleder.  

 

• De förorenade områdena bedöms 
inte utgöra någon akut fara, men vid 
exempelvis detaljplanering, 
schaktarbeten och byggnation ska 
föroreningarnas innehåll och 
omfattning utredas och vid behov 

saneras. Naturvårdsverket har tagit 
fram riktvärden för förorenad mark 
som ska följas. 

• Ytterligare utredningar av 
Försvarsmaktens objekt avseende 
förorenade områden där 
bedömningen gjort att åtgärder krävs, 
alternativt följa upp att föreslagna 
åtgärder genomförts.  
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4.5 KLIMAT 

Riksdagens vision är att Sverige ska nå noll 
nettoutsläpp av växthusgaser till år 2050. 
Genom Parisavtalet har EU gjort ett 
gemensamt åtagande att senast 2030 minska 
växthusgasutsläppen från hela EU med minst 
40% jämfört med 1990. Av de territoriella 
utsläppen dominerar inhemska transporter 
tydligt med cirka en tredjedel av utsläppen. 
Vägtrafikens andel uppgår till 95 % av 
utsläppen från transportsektorn.  
 
Vaxholm stad ska samordna översiktsplanen 
med de nationella och regionala klimatmålen. 
Boverket definierar vad en kommun har 
rådighet över genom sin översiktsplanering. 

4.5.1 NULÄGE 

Transporter 
På grund av kommunens geografiska läge och 
förutsättningar har kommunen en hög andel 
pendlare och besökare. Trafikmiljön och 
trafikförsörjningen är därför mycket viktiga 
frågor för Vaxholm. 
 
Vaxholms invånare, verksamma och besökare, 
är beroende av privat bil för att ta sig fram. 
Detta kan bero både på individuella och 
allmänna omständigheter. Med sin splittrade 

geografiska utformning och fluktuerande 
trafikflöden har kommunen unika 
förutsättningar och utmaningar för biltrafik 
som även varierar i olika delar av kommunen. 
 
Biltrafik 
Väg 274 utgör den huvudsakliga förbindelsen 
inom kommunen och till resten av regionen. 
Den sträcker sig över Vaxholm i en östvästlig 
riktning, och förbinder väg 222 vid Ålstäket i 
Värmdö kommun med E18 vid Arninge i Täby 
kommun. Förbindelsen har en viktig funktion 
då den sammankopplar Vaxholm med övriga 
delar av Stockholmsregionen. Väg 274 
trafikerar två av kommunens tre vägfärjor, 
Vaxholmsleden och Oxdjupsleden. Trafik på 
sträckan kan påverkas av trafikstockningar 
utanför kommunen, men även av stötvisa 
flöden kopplade till vägfärjornas ankomster. 
Väg 274 är utpekad som primär transportled 
för farligt gods mellan Arninge och Vaxön, och 
som kompletterande regional viktig väg av 
länsstyrelsen. Nuvarande klassning av väg 274 
medför vissa restriktioner vid planering och 
nybyggnation intill vägen. Därtill är väg 274 
utpekad som omledningsväg för större 
transporter och övrig trafik när Essingeleden 
(E4/E20) inte är farbar. 
 

Väg 274 används även i viss utsträckning för 
genomfartstrafik mellan regionens sydöstra 
och norra delar.  
 
Lokal biltrafik sker främst på Bogesund, 
Resarö, Kullö, Vaxön, Rindö, Skarpö och 
Tynningö. Övriga öar saknar väg- eller 
vägfärjeförbindelser till fastlandet. 
Den växande befolkningen i kommunen 
förväntas bidra till fler bilresor, vilket ställer 
högre krav på trafikplaneringen. En större 
bofast befolkning betyder samtidigt att det 
finns ett större underlag för att motivera 
tätare kollektivtrafik, och fler investeringar i 
kollektivtrafik, vägnät och trafiksäkerhet. 
 
Sjötrafik 
Den regionala kollektivtrafiken på vatten, 
sjötrafiken, har ett stort varierande resande 
under året. Tre fjärdedelar av alla resor under 
året görs under sommarmånaderna maj till 
september, och kännetecknas av en hög 
andel sällanresenärer. I Vaxholm trafikeras 
cirka 40 bryggor av sjötrafiken och 
kommunen äger och underhåller fem av dem. 
Övriga ägs av enskilda, Trafikverket eller 
Statens fastighetsverk. Flera öar är beroende 
av den kollektiva sjötrafiken då det inte finns 
några bro- eller vägfärjeförbindelser. 
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Gång- och cykeltrafik 
I Vaxholm samsas gång- och cykeltrafikanter 
oftast på gemensamma ytor, separering sker 
oftast genom markering eller planskildhet 
mot biltrafiken. Förutsättningarna för gång- 
och cykeltrafikanter varierar stort i 
kommunen. Det saknas vissa viktiga 
kopplingar i gång- och cykelvägnätet som 
behöver åtgärdas för att förbättra 
förutsättningar att cykla, framförallt till 
målpunkter som skolor, samhällsservice och 
natur. Cykelmöjligheterna inom kommunen 
och till andra delar av regionen stärks av att 
cykel kan medföras på den vattenburna 
kollektivtrafiken samt även transporteras på 
vägfärjor; den möjligheten finns inte på 
bussar. 
 
Förutsättningarna på Vaxön för att gå och 
cykla är goda då avstånden generellt är korta 
och vägnätet mer välutvecklat. Gång- och 
cykelvägar på övriga öar är inte lika 
utvecklade som på Vaxön.  
 
I övriga delar av kommunen sker gång och 
cykling i blandtrafik. Låga trafikvolymer gör 
det lämpligt på många platser, men vid 
fortsatt utbyggnad kan förhållanden för 

gående och cyklister behöva utredas och 
förbättras. 
 
Kollektivtrafik 
Vaxholms kollektivtrafik på land utgörs av sju 
busslinjer som trafikerar olika delar av 
kommunen och förbinder den med övriga 
regionen. Båtar utgör, utöver bussar, en viktig 
del av Vaxholms kollektivtrafikförsörjning, och 
förutsättningar.  
 

Luftmiljö 
Luftkvaliteten i Vaxholms kommun är 
förhållandevis god och 
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid 
överskrids inte någonstans inom kommunen, 
varken räknat som årsmedelvärde eller som 
dygnsmedelvärde. Inte heller 
miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10 
respektive PM2,5) överskrids.  

4.5.2 PÅVERKAN 

Planförslaget 
Transporter 
Den lokala och regionala 
transportinfrastrukturen ska utvecklas för att 
förbättra förutsättningarna för invånare och 
näringslivet att enkelt, säkert, tryggt och 

snabbt ta sig fram med så liten miljöpåverkan 
som möjligt.  
 
De flesta föreslagna områdena för utveckling 
av bostäder ligger nära teknikförsörjning och 
ger goda förutsättningar för gång- och cykel. 
Utvecklingen av Norra Bogesundslandet 
kräver dock en utbyggnad av gång- och 
cykelvägnätet för att på ett trafiksäkert sätt 
ansluta till Vaxön och andra viktiga 
målpunkter.  
 
Hållbara färdsätt prioriteras i planeringen. 
Trafikmiljön ska utformas på ett sätt som ger 
prioritet till gångtrafikanter, cyklister och 
kollektivtrafik. Därtill är det viktigt att 
nyttotrafikens behov tillgodoses, vilket är 
möjligt att åstadkomma genom väl avvägda 
lösningar som bidrar till en god stadsmiljö. 
 
Väg 274 är det viktigaste stråket för 
kommunikationer i Vaxholm då det binder 
ihop många av kommunens större öar med 
varandra och med omvärlden. Vägen ska 
utvecklas till ett attraktivt stråk för samtliga 
trafikanter. Därför vill kommunen att väg 274 
genom Vaxön ska utvecklas till att bli en 
stadsgata med sänkt hastighet närmare 
stadskärnan och en förändrad trafikmiljö. 
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Gång- och cykelnätet ska utvecklas för att öka 
andelen resor som görs till fots eller på cykel. 
Genom att fler cyklar och går kan man uppnå 
minskade klimatutsläpp och bidra till att 
andra hållbarhetsmål uppnås så som minskat 
buller, folkhälsa, grönare utomhusmiljöer, 
minskade utsläpp av partiklar och möjlighet 
att skapa mer inkluderande miljöer för fler. 
Fokus är ett gång- och cykelvägnät för arbets- 
och skolresor, och därefter fritids- och 
rekreationsresor.   
 
Planförslaget innebär att Vaxholms stad ska 
arbeta långsiktigt för att förbättra 
möjligheterna att arbetspendla med 
kollektivtrafik till viktiga målpunkter och 
arbetsmarknader i regionen. För att 
åstadkomma det krävs ökad tillgänglighet och 
kapacitet i kollektivtrafiksystemet och att 
strategiska mark- och vattenområden för 
infrastruktur, som bidrar till ett hållbart 
transportsystem, säkras.  
 
En attraktiv och konkurrenskraftig kollektiv-
trafik, på vatten och land, ska åstadkommas 
genom att prioritera framkomlighetsåtgärder 
för kollektivtrafiken samt skapa väl utformade 
bytespunkter vilka tillåter snabba och enkla 
byten mellan olika trafikslag.  

Stombusstrafikstråken i regionen ska 
utvecklas för att hantera ett ökat 
kollektivtrafikresande, och syftar till att 
tydliggöra var det långsiktigt ska bedrivas en 
högkvalitativ och robust kollektivtrafik.  
 
Planförslaget möjliggör för att fler besökare, 
turister, sommargäster och deltidsboende 
enkelt kan resa med kollektivtrafik till  
kommunens olika delar för att minska 
behovet av resande med bil inom kommunen. 
 
Luftmiljö 
Trafikökningarna som kan komma ske med en 
utbyggnad av fler åretruntboende förväntas 
generellt sett inte påverkan luftkvaliteten 
negativt inom kommunen.  
 
Planförslaget verkar för att utveckla gång- och 
cykelvägnätet samt utveckla kollektivtrafiken 
inom kommunen för att motverka en ökad 
biltrafik.   
 

Nollalternativet 
För nollalternativet föreslås att väg 274 
genom Vaxön blir stadsgata likt planförslaget. 
Kommunens gång- och cykelvägnät ska 
förbättras och boende ska ha tillgång till 
attraktiva och trygga stråk.  

För nollalternativet ska bebyggelse planeras 
så att det ger goda förutsättningar för 
kollektivtrafiken.  
 
Luftmiljö 
Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 
liknande konsekvenser då likande åtgärder 
bedöms genomföras.  

4.5.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget 
Utvecklingen av gång- och cykelvägnätet samt 
kollektivtrafiken innebär positiva effekter för 
både miljön och folkhälsan. Genom att skapa 
goda förutsättningar för invånare att kunna 
gå, cykla och resa kollektivt minskas 
utsläppen och därmed begränsas 
klimatpåverkan inom kommunen. Med en 
växande befolkning tillkommer dock mer 
biltrafik inom kommunen vilket ger negativa 
effekter på klimatet. En utbyggnad av gång- 
och cykelvägnätet från Norra 
Bogesundslandet är av största vikt för att 
utvecklingsområdet ska ges förutsättningar 
för en hållbar trafiksituation. Transporter 
bedöms bidra men små negativa 
konsekvenser med avseende på klimatet då 
antalet fordon bedöms öka, dock mildras 
konsekvensen av förutsättningarna som ges 
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av planförslagets utbyggnad av gång- och 
cykelnätet och en förbättrad kollektivtrafik.  
 
Omvandlingen av väg 274 till en stadsgata 
med sänkt hastighet ger positiva effekter på 
boendemiljön på Vaxön.  
 
Trafikverket som ansvarar för vägfärjorna i 
kommunen har beslutat att dessa ska 
elektrifieras vilket ger positiva effekter på 
luft- och bullerutsläppen lokalt.  
 
Den trafikökning som förväntas ske med en 
växande befolkning bedöms ge mindre 
negativa effekter på luftkvaliteten inom 
kommunen. Utvecklingen av gång- och 
cykelnätet samt kollektivtrafiken bedöms 
dock mildra dessa och inga konsekvenser 
bedöms uppstå på luftmiljön. MKN för luft 
kommer fortsatt att uppfyllas. 
 
Sammantaget bedöms aspekten klimat få små 
negativa konsekvenser med avseende på 
transporter och luftmiljö. Planförslaget ger 
förutsättningar till ett utvecklat gång- och 
cykelnät samt kollektivtrafik inom kommunen 
men väger inte helt upp den ökade 
trafikmängd som förväntas uppstå i och med 
en ökad befolkning. Luftmiljö inom 

kommunen bedöms dock som relativt 
oförändrad och i anslutning till färjelägena 
när vägfärjorna bedöms bli elektrifierade ges 
en bättre luftmiljö. 
 

Nollalternativet 
Nollalternativet bedöms ge små negativa 
konsekvenser för klimatet. Nollalternativet 
innebär liknande förutsättningar som 
planförslaget med ett utbyggt gång- och 
cykelnät samt förbättrade 
kollektivtrafiklösningar dock bedöms 
biltrafiken ändå öka inom kommunen med ett 
fulltutbyggt alternativ.  
 
Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 
liknande konsekvenser.  

4.5.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Ta fram nuvarande och framtida 
trafikprognoser över de större 
vägarna inom kommunen samt hur 
trafiken bedöms påverkas av 
översiktsplanens genomförande.  
 

• Möjligheten att genomföra 
förbättringsåtgärder för gång- och 
cykeltrafikanter bör utredas i 

samband med att det kommunala 
vägnätet underhålls.  

 
  

222



 

 

 

 

 2021-02-23 

  

 

 

57(80) 

4.6 KLIMATANPASSNING 

Klimatförändringarna kan medföra att risken 
för översvämning ökar på grund av ökad 
nederbörd. Höga flöden och översvämningar 
medför ökad risk för erosion och skred samt 
utlakning av markföroreningar. Höga 
temperaturer under långa perioder medför 
ökad risk för känsliga personer som barn, 
äldre och sjuka. Genom en god 
samhällsplanering kan risker förebyggas och 
konsekvenser begränsas. 

4.6.1 NULÄGE 

Årsmedeltemperaturen i Stockholms län 
förväntas öka med ca. 2 grader under 
perioden 2021–2050. Under perioden 2069–
2098 ökar årsmedeltemperaturen totalt med 
5 grader för RCP 8.5 jämfört med 
referensperioden 1961–1990. Den största 
temperaturökningen sker vintertid med ca. 6 
grader. Hösten håller i sig längre och våren 
bedöms komma tidigare än idag.   
I Stockholms län förväntas även antalet dagar 
med en dygnsmedeltemperatur över 20°C  
(värmeböljor) öka till ca. 25 dagar fram till 
2100 jämfört, dvs. en ökning med över 20 
dagar med referensperioden 1961–1990, se 
Figur 11. En effekt av temperaturökningen är 
att vegetationsperiodens längd ökar. Fram till 

2100 ökar vegetationsperioden med cirka 100 
dagar för RCP 8.5 
 
Nederbördsmönstret kommer att påverkas av 
den globala uppvärmningen. 
Klimatmodellerna förutspår att 
årsmedelnederbörden i Stockholms län ökar 
med ca. 30% för RCP 8.5 under perioden 
2069–2098 jämfört med referensperioden. 
Största förändring i Stockholms län sker på 
vintern med över 30–40% ökad nederbörd för 
RCP 8.5, på sommaren ökar nederbörd med 
ca 20%. I framtiden förväntas antalet dagar 
med kraftig nederbörd och extremt 
korttidsregn att öka i frekvens och intensitet. I 
takt med att klimatet och nederbördsmönster  

förändras kommer översvämningsrisken till 
följd av skyfall att öka. Risker kopplat till 
skyfall väntas att öka till följd av urbanisering. 
Vilken leder till förtätning och mer hårdgjorda 
ytor i urbana områden och minskar 
infiltration och fördröjning. Den totala 
årsmedeltillrinningen förväntas öka fram till 
mitten av seklet och därefter minska fram till 
2100. Den största ökningen sker på vintern 
med 10–40 % för RCP8.5. På våren och 
sommaren minskar den totala 
medeltillrinningen. 100-års tillrinningen 
minskar för de östra delarna av länet.  

Figur 12. Antal dagar med dagar med dygnsmedeltemperatur över 20°C, RCP8.5  
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4.6.2 PÅVERKAN 

Planförslaget 
Översvämning 
Översiktsplanen ger förutsättningar för att 
längst grundläggningsnivå för ny bebyggelse 
och samhällsfunktioner inte ska placeras 
under 2,7 meter räknat i höjdsystemet 
RH2000 över havet i enlighet med 
länsstyrelsens rekommendationer. Om 
bebyggelse planeras under nivån ska 
kommunen visa på att exploateringen inte 
medför risk för hälsa och säkerhet eller att 
bebyggelsen tar skada.  
 
I de fall befintliga byggnader i ett 
sammanhängande kvarter ligger lägre än 
rekommenderad nivå kan det vara olämpligt 
att nya byggnader placeras på en väsentligt 
högre nivå och avsteg kan vara lämpliga. I 
dessa fall är det av stor vikt att det säkerställs 
att ny bebyggelse, som ska vara utformad för 
att klara översvämning, inte försvårar eller 
omöjliggör kommande skyddsåtgärder för 
den befintliga bebyggelsen. 
 
Ny bebyggelse ska även planeras så att den 
inte tar skada eller orsakar skada vid en 
översvämning från minst ett 100-årsregn.  
 

Risken för översvämning och 
framkomligheten till och från planområdet 
ska bedömas i detaljplaneskedet.  
 
Komplettera med resultat från rapporten om 
några områden ligger inom riskzonen.  
 
Ras, skred och erosion 
Översiktsplanen medger att ny bebyggelse 
inte ska lokaliseras så att den riskerar att 
utsättas för ras och skred. Översiktliga kartor 
visar områden där det förekommer en 
förhöjdrisk för bristande stabilitet. I dessa 
områden behöver stabiliteten utredas mer 
detaljerat om det ska planläggas och 
bebyggas.  
 
Vid planering av strandnära bebyggelse i 
erosionskänsliga områden bör en buffertzon 
bevaras mellan bebyggelsen och havet. Detta 
kan exempelvis säkerställas genom att 
bebyggelse inte tillåts inom strandskyddat 
område. Svallvågor från båttrafik kan bidra till 
ökad risk för erosion och om 
klimatförhållandena är ogynnsamma så kan 
detta ge risker. 
 
Vid all prövning av bebyggelse i 
erosionskänsliga områden bör försiktighet 

iakttas. I samband med byggnation behöver 
markarbeten och åverkan på vegetationen 
minimeras.  
 
Komplettera med resultat från rapporten om 
några områden ligger inom riskzonen 
 
Övriga klimatrelaterade risker 
Hårdgjorda ytor och förtätning av bebyggelse 
riskerar att leda till urbana värmeöar. 
Planförslaget ger riktlinjer för att vid 
planering av täta miljöer ska närhet till 
grönområden och tillgång till skuggande 
vegetation särskilt beaktas.  
 

Nollalternativet 
Gällande översiktsplan från år 2013 påvisar 
att områden för ny och utökad bebyggelse 
omfattar Rindö, Vaxön, Resarö samt del av 
Bogesund.  

4.6.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER  

Kapitlet uppdateras efter samråd då 
underlagsrapport för Klimatrisker finns 
tillgänglig.  
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4.7 HUSHÅLLNING MED 

NATURRESURSER 

Jordbruks- och skogsmarken i Sverige skyddas 
i Miljöbalkens Hushållningsbestämmelser, 3 
kap 4§ enligt nedan: 
 
”Jord- och skogsbruk av nationell betydelse 
som brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggning 
endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen om detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk” 

4.7.1 NULÄGE 

Jordbruk 
Idag består nästan 7 % av Vaxholms landyta 
av jordbruksmark, se Figur 12, av varierande 
kvalitet och funktion. Begreppet 
jordbruksmark inkluderar både åkermark och 
betesmark.  
 
Jordbruksmarken inom kommunen är klassad 
på en regional nivå. Klassningen utgår från 
genomsnittlig produktionsförmåga och är 
indelad i 5 klasser. Kommunen har 
jordbruksmark i klasserna 3–5 vilket innebär 

att produktionsförmågan är cirka 10 % bättre 
än genomsnittet i Stockholms län. 
 
Idag bedrivs det främst aktivt jordbruk på 
Bogesund, Resarö, Rindö och Skarpö. Det 
förekommer även mindre områden som 
antingen betas eller slås på Kullö och 
Tynningö. 
 

Skogsbruk 
Skogsmark upptar drygt 63 % av kommunens 
totala landareal och majoriteten av skogen är 
i statlig ägo. Merparten av det aktiva 
skogsbruket sker idag på Bogesund, inom det 
som i översiktsplanen anges som ett stort 
opåverkat område. 
 

Figur 13. Jordbruksmark inom kommunen visas i gult. 
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I stort sett all skog som finns i kommunen är 
påverkad av människan på ett eller annat sätt 
historiskt. Kommunens geografiska 
förutsättningar har dock medfört att områden 
lämnats orörda under längre perioder och 
utvecklat värden som naturskog. Det kan 
handla om områden som är för små eller 
svåra att nå för att ett rationellt skogsbruk ska 
anses lönsamt.  

4.7.2 PÅVERKAN 

Planförslaget 
Jordbruk 
Översiktsplanen avser att ta viss 
jordbruksmark i anspråk inom Norra 
Bogesundslandet och på Resarö. Enligt 
planförslaget ska brukningsvärd 
jordbruksmark värnas som en viktig 
samhällsresurs inför framtiden och i 
möjligaste mån undantas exploatering och 
fragmentering vid ny bebyggelseplanering.  
 

Möjligheten att fortsatt bedriva ett rationellt 
jordbruk ska beaktas vid utformning av vägar 
så att fordon kan framföras.  
 
Skogsbruk 
Produktionsskogen är en resurs och viktig 
nationell näring. Planförslaget avser att ta 

skogsmark i anspråk i Norra Bogesundslandet 
och på Resarö.  
 
Skogsmark som har betydelse för 
skogsnäringen ska så långt som möjligt 
skyddas från åtgärder som påtagligt kan 
försvåra ett rationellt skogsbruk. Vaxholms 
stads skogsinnehav bör förvaltas aktivt. 
Förvaltningen ska bidra till att skogarna är 
mångfunktionella med höga och långsiktigt 
hållbara sociala, ekologiska och ekonomiska 
värden.  
 
Kommunen ska följa den regionala 
skogsstrategin som är under framtagande av 
länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete 
med representanter för regionala aktörer 
med intressen i skogen. Den regionala 
skogsstrategin ska bidra till ökad delaktighet 
och förståelse för olika perspektiv och 
intressen med koppling till länets skog och 
dess nyttjande, till ett hållbart brukande och 
bevarande av skog, lönsamt företagande med 
koppling till skog och till en jämlik och 
jämställd tillgång till skog och mark bland 
länets befolkning och besökare. 
 

Nollalternativet 
För nollalternativet föreslås en utbyggnad av 
Norra Bogesundslandet som tar mark för jord- 
och skogsbruk i anspråk likt planförslaget. 
Även en liten del brukningsvärd jord tas i 
anspråk på Resarö och Rindö.  

4.7.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget 
Jordbruk 
Att bygga på jordbruksmark medför att 
naturresurser för livsmedelsproduktion och 
lokala försörjningsresurser går förlorade på 
markområdet. Detta i sin tur medför negativa 
konsekvenser för möjligheten till ett mer 
klimatanpassat samhälle med minskad import 
och transport av livsmedel. Vaxholms 
kommun har relativt lite jordbruksmark sett 
till den totala ytan så varje yta jordbruks- och 
betesmark som går förlorad ger en negativ 
effekt på den lokala livsmedelsproduktionen.   
 
Förlust av jordbruksmark kan i förlängningen 
även innebära att värden kopplade till natur- 
och kulturmiljön går förlorade. I många fall 
har långvarigt bete och hävd skapat värdefulla 
natur- och kulturmiljöer och förlust av dessa 
kan medföra minskad biologisk mångfald och 
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minskad förståelse för landskapets historiska 
utveckling. 
 
Planförslaget menar att brukningsvärd 
jordbruksmark ska värnas som en viktig 
samhällsresurs inför framtiden och i 
möjligaste mån undantas exploatering och 
fragmentering vid ny bebyggelseplanering. 
För de utbyggnadsområden som föreslås ske 
på jordbruksmark beskrivs hur avvägningen 
har gjorts och vilka skälen är för att ta 
jordbruksmark i anspråk, i enlighet med 3 
kap. 4 § MB. 
 
Planförslagets genomförande bedöms ge 
måttlig negativa konsekvenser då andelen 
jordbruks- och betesmark idag redan är 
begränsad inom kommunen. Om de odlade 
områdena främst på Norra Bogesundslandet 
kan sparas och ha fortsatt god tillgång mildras 
konsekvensen.  
 
Skogsbruk 
Om hela Norra Bogesundslandet som är 
utpekat i översiktsplanen exploateras ger det 
måttlig negativa effekter på värdet för skogen 
som en naturresurs. Större sammanhängande 
produktionsskog planeras att avverkas för 
utveckling av mångfunktionell bebyggelse. 

Stora skogsytor i skärgårdsmiljö förvinner och 
ger ett förändrat intryck i landskapet. Vid 
avverkning av skog är det viktigt att se till så 
att det finns större sammanhängande 
brukningsbara enheter för att minska 
effekten av förlusten av produktionsskog.  
 
Sammanhängande skogsområden tas även i 
anspråk på Resarö och Rindö. Dessa är dock 
inte utpekade som produktionsskog men har 
ett viktigt rekreativt värde på öarna.  
Ianspråktagandet av skogen kopplat till 
naturresurser bedöms ge en liten negativ 
konsekvens då man väljer att ta ett 
sammanhängande område i anspråk.  
 
Sammantaget bedöms aspekten hushållning 
med naturresurser få måttligt negativa 
konsekvenser av planförslagets 
genomförande, främst kopplat till i 
anspråkstagande av jordbruks- och 
betesmark. Förlust av större 
sammanhängande produktionsskog sker 
främst på Norra Bogesundslandet. Vid 
planering av områdena är det viktigt att spara 
sammanhängande brukningsbara enheter så 
att det är fortsatt lönsamt för markägaren att 
bedriva jord- och skogsbruk på kvarvarande 
mark.  

Nollalternativet 
Nollalternativet bedöms ge måttligt negativa 
konsekvenser för hushållning med 
naturresurser. Nollalternativet innebär 
liknande förutsättningar som planförslaget 
med en utbyggnad av Norra Bogesundslandet 
där jord- och skogsbruk tas i anspråk samt 
ianspråktagande av jordbruksmark på Resarö 
och Rindö. Nollalternativet bedöms ge 
måttligt negativa konsekvenser för 
hushållning med naturresurser då 
jordbruksmarken inom kommunen är 
begränsad och mycket brukningsvärd mark 
går förlorad på Norra Bogesundslandet. Stora 
skogsytor i skärgårdsmiljö förvinner på Norra 
Bogesundslandet och ger ett förändrat intryck 
i landskapet.  
 
Planförslaget och nollalternativet bedöms ge 
liknande konsekvenser. 

4.7.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Lämna en skogsridå mot vattnet för 
att minska den visuella påverkan på 
strandlinjerna från havet.  
 

• Spara den jordbruksmark som finns 
inom det utpekade området på Norra 
Bogesundslandet.  

228



 

 

 

 

 2021-02-23 

  

 

 

63(80) 

 

• Säkerställ att jord- och 
skogsbruksmark som sparas ges god 
tillgänglighet och är av sådan storlek 
att de fortsatt är attraktiva att 
bedriva jord- och skogsbruk på.   
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4.8 REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

Naturvårdsverket definierar friluftsliv som 
”vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap 
utan krav på tävling”. Att kunna vistas ute i 
naturen har stor betydelse för hälsa och 
välbefinnande för människor i alla åldrar. 
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god 
hälsoutveckling, och utgör också ett delmål 
inom Sveriges folkhälsomål. Det finns i 
Sverige sedan år 2012 tio mål för 
friluftspolitiken som bland annat innefattar 
tillgänglighet, tillgång till naturområden, 
samverkan, allemansrätten och friluftsliv för 
skola (Regeringens skrivelse 2012/13:51).  
 
Rekreation och friluftslivsvärden kan 
beskrivas ur två perspektiv: upplevelsevärde 
och tillgänglighet. Med upplevelsevärdet 
avses individers upplevelse av att vistas i ett 
rekreationsområde, det vill säga de kvaliteter 
som området har. Med tillgänglighet avses 
måttet av barriärer, vilka kan vara fysiska 
såsom en väg som skär av och försvårar 
tillgängligheten till området. Det kan också 
vara mentala barriärer såsom bristfällig 
information om att området finns och har 
höga rekreationsvärden, eller visuell påverkan 
som skapar upplevelse av en barriär.  

4.8.1 NULÄGE 

Större sammanhängande naturområden är 
viktiga för såväl rekreation och folkhälsa som 
för natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald 
och flera andra ekosystemtjänster. Områdens 
storlek ger förutsättningar för att bedriva 
friluftsliv.  
 

Bogesundslandet utgör det största och 
viktigaste området för natur och friluftsliv i 
kommunen. För att bibehålla sin funktion och 
sitt värde är det viktigt att det finns ett 
nätverk av angränsande områden, så kallade 
värdekärnor, sammanbundna av 
spridningszoner.  
 
På Resarö, Kullö, Vaxön, Rindö, Skarpö och 
Tynningö finns det större sammanhängande 
områden som fyller en viktig roll i den 
övergripande gröna infrastrukturen. I 
kommunens östra och södra delar finns det 
även hela öar som, genom sina geografiska 
lägen och avsaknad av bebyggelse, utgör 
viktiga områden för friluftsliv. 
 
Fjärdar och vikar mellan Bogesund, Lidingö 
och runt Vaxholm utnyttjas i stor utsträckning 
för segling, kanotpaddling och andra 
vattenaktiviteter under sommarhalvåret. På 

vinterns isar sker promenader, skridsko- och 
skidåkning.  
 
Vaxön 
Till Vaxön kommer besökare från hela länet 
för att med båt ta sig vidare ut i skärgården 
eller för att beundra den småskaliga trästaden 
och den livliga sjötrafiken. 
 
Killingen  
Killingen består av ett cirka 100 hektar stort 
barrskogsområde på västra Resarö och utgörs 
av ett mosaikartat landskap med blandade 
skogstyper och topografi. Området används 
för idrottslektioner, motion, bär- och 
svampplockning samt hundrastning. Det finns 
även ett antal badplatser där enstaka båtar 
kan lägga till. De stigar och vägar som finns i 
området är väl använda men inte tillgängliga 
för rullstolar eller rullatorer. Det är möjligt att 
cykla och gå med barnvagn på de större 
stigarna. 
 
Eriksö  
Eriksö är ett av kommunens stora 
friluftsområden med en stor badplats med 
klippor och sandstrand. Förutom bad finns 
det ett antal andra olika aktiviteter att roa sig 
med. Runt området finns det ett elljusspår på 
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2 km. På Eriksö finns det bland annat kanot-, 
roddbåts- och cykeluthyrning samt en kiosk. I 
området finns det även campingplats där man 
kan övernatta i tält, stuga eller 
husvagn/husbil. 
 
Rindö 
Stora delar av centrala Rindö utgörs av ett 
större sammanhängande grönområde med 
omväxlande och varierande natur med 
barrskogar, lövskogar och öppet 
odlingslandskap. De relativt ostörda 
skogsområdet ger goda förutsättningar för 
biologisk mångfald och rekreation. 
 
Tynningö 
På Tynningö utgörs de centrala delarna av ön 
främst av ett sammanhängande grönområde. 
De dominerande skogstyperna på Tynningö är 
hällmarkstallskog och lövskog. Delar av 
naturområdet är tillgängliggjort med 
vandringsleder, utsiktsplatser och badplatser 
och har ett stort värde för både natur och 
friluftsliv.  
 
Skarpö  
På Skarpös norra sida finns ett större 
grönområde med stigar. Området utgörs 
främst av barrskog med inslag av lövträd. 

Jorddjupet är på många platser grunt vilket 
bidrar till att det finns många öppnare 
hällmarker där berget går i dagen. 
 
Bogesundskilen 
Bogesundskilen omfattar i RUFS 2001 
Bogesundslandet och det kulturhistoriska 
landskapet, norr om Stora Värtan; runt 
Rydboholm, se Figur 13.  

 
Figur 14. Stockholms gröna kilar. Bogesundskilen 
inklusive Lidingö markerat med svart. (Källa: 
Regionplane- och trafikkontoret, 2004). 

Bogesundskilen präglas av närheten till havet, 
med flera öar eller halvöar. Här finns vida 
utblickar, omväxlande jordbruks- och 
skogsbygder och olika aktivitetsområden med 
spår, leder och anläggningar. 
 
Hela Bogesundslandet är av riksintresse för 
friluftslivet. Statens fastighetsverk förvaltar 
området med utgångspunkt från friluftslivets 
värden. På Bogesundslandet finns tio olika 
spår och vandringsleder som har anlagts. 
Flera parkeringsplatser finns anlagda runt om 
på Bogesundslandet där lederna passerar. 
 
Väg 274 löper genom hela Bogesundslandet 
mot Vaxholm tätort. Trafiken på vägen är 
bullerstörande för områdena närmast vägen. 
Vägen utgör även en barriär mellan Bogesund 
och områdena i norr. Bogesundslandet är 
dock relativt ostört då vägen till större del 
passerar i dess nordliga kant. 
 
Riksintresse Friluftsliv FAB 04 Bogesund 
Stora delar av Bogesund är utpekat som 
riksintresse för friluftsliv. 
Riksintresseområdets landområde 
överensstämmer i stort med 
Bogesundslandets naturreservat från vilket 
mindre delar av halvön är undantagna.  
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Riksintresseområdet utgörs av ett varierande 
landskap med omfattande vattenkontakt. Det 
tätortsnära läget bidrar till att området fyller 
en viktig funktion för många människors 
friluftsliv och kan nyttjas ofta och mycket.  
 
Friluftsaktiviteter som finns inom riksintresset 
är bland annat vandring, längdskidåkning, 
ridning, bad, båtliv, kanot, bär- och 
svampplockning, cykling, fågelskådning och 
övernattning/tältning.  

4.8.2 PÅVERKAN 

Planförslaget  
Översiktsplanen anger att framtida 
bebyggelseutveckling inte ska påverka stora 
sammanhängande områden för friluftslivet 
negativt. Värdefulla funktioner och höga 
värden som ändå går förlorade vid en 
exploatering ska, så långt det är möjligt, 
återskapas i närområdet eller på annan plats i 
kommunen. Bebyggelse, barriärbildande 
infrastruktur och åtgärder som påtagligt kan 
skada värden eller begränsa rörligheten för 
friluftslivet ska undvikas. Ett större 
sammanhängande naturområde på varje ö 
med många fastboende pekas ut som extra 
viktigt för friluftsliv och rekreation. 
 

Tillkommande bebyggelse ska anpassas så att 
friluftslivets värden och rekreationsvärden 
består.  
 
Allmänhetens tillgänglighet till vattnet 
säkerställs i framtida fysisk planering. Fokus 
bör ligga på de områden som idag är allmänt 
tillgängliga samt övriga ostörda 
rekreationsområden i anslutning till vatten. 
Även de grönområden, vandringsleder och 
badplatser som finns ska läggas fast i den 
kommande detaljplaneringen. 
 
Killingen 
Killingen är en viktig tillgång och delar av 
området ska bevaras och utvecklas för att 
förbättra tillgängligheten. Området är en 
viktig tillgång för boende på Resarö men även 
för övriga Vaxholm. Delar av området 
närmast Resarö tätort är utpekad i 
planförslaget som utvecklingsområde för 
ändrad markanvändning. Resterande delar av 
naturområdet ska bevaras och utvecklas med 
till exempel stigar och elljusspår för att göra 
det mer tillgängligt. Planförslaget innebär att 
ett mindre grönområde som idag fungerar 
som lek, rekreation och skolverksamhet i 
riskerar att bebyggas men ett stråk som 

behåller kopplingen till restende grönområde 
sparas för att minska påverkan. 
 
Rindö 
Rindö har länge präglats av militärverksamhet 
vilket gjort flera av grönområdena på ön 
privata. I och med avvecklingen av den 
militära verksamheten och utvecklingen av ny 
bebyggelse skapas en större tillgänglighet till 
grönområden på ön.  Den nya bebyggelsen tar 
dock två större grönområden i anspråk men 
anpassas för att värna om 
spridningskorridorer mellan grönområdena.  
 
Övriga områden 
Större grönområden som används för 
rekreation och friluftsliv på bland annat 
Ramsö, Tynningö och Skogsön bevaras för att 
tillgodose möjlighet till bland annat 
rekreation och friluftsliv.  
 
Bogesundskilen 
Friluftslivsaktiviteter på främst 
Bogesundslandet göras mer tillgängliga för 
invånare och besökare som reser med andra 
trafikslag än bil. Hållbara transportmedel, 
speciellt gång och cykel, ska prioriteras i 
trafikplaneringen i dessa områden. 
Kommunen ska även verka för att 
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Trafikförvaltningen skapar fler bussavgångar 
till dessa områden.  
 
Planförslagets genomförande bedöms inte 
påverka Bogesundskilens koppling till 
närliggande gröna kilar inom Stockholms län 
då stora delar av Bogesundslandet föreslås få 
samma markanvändning som idag. Endast de 
norra delarna av Bogesundslandet i 
anslutning till väg 274 pekas ut som utvecklig 
för landsbygd. Den gröna kilens värdekärnor 
bedöms inte påverkas av denna utbyggnad.  
 
Riksintresse Friluftsliv FAB 04 Bogesund 
Inom riksintresset för friluftsliv FAB 04 
Bogesund planeras inte för någon ytterligare 
bebyggelse. Riksintressets värden påverkas 
inte av planförslaget då ingen ny etablering av 
bebyggelse eller anläggningar planeras inom 
riksintressets oexploaterade delar. Närmast 
väg 274 kan en mindre bullerökning ske i 
framtiden men områden inom riksintresset 
som idag upplevs som tysta bedöms inte 
påverkas negativt. 
 

Nollalternativet 
För nollalternativet föreslås liknande 
markanvändning av rekreations- och 
friluftsområden som i planförslaget för vissa 

områden. Nollalternativet innebär dock att 
området kring Engarn studeras om det är 
möjligt för utveckling samt att en större 
exploatering sker på Resarö i anslutning till 
Killingen. Delar av Killingen bevaras och 
utvecklas för att göras mer lättillgänglig.  
På Rindö är det endast det västra 
utvecklingsområdet som bedöms genomföras 
i jämförelse med planförslaget.  
 
Likt planförslaget bedöms inte nollalternativet 
påverka Bogesundskilens koppling till 
närliggande gröna kilar inom Stockholms län 
då stora delar av Bogesundslandet föreslås få 
samma markanvändning som idag.  
 
Inom riksintresset för friluftsliv FAB 04 
Bogesund planeras inte för någon ytterligare 
bebyggelse. Riksintressets värden påverkas 
inte av nollalternativet då ingen ny etablering 
av bebyggelse eller anläggningar planeras 
inom riksintressets oexploaterade delar. 

4.8.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget  
Ett större viktigt område, Killingen, för 
rekreation och friluftsliv på Resarö pekas ut i 
planförslaget som ett område för ändrad 
markanvändning till sammanhängande 
bostadsbebyggelse. Ianspråktagande av 

marken bedöms ge måttligt negativa 
konsekvenser på närrekreationen i området 
om inte hänsyn tas till de rekreativa värden 
och kopplingen till dessa. Konsekvensen 
mildras om åtgärder görs som förbättrar 
tillgängligheten till området för flera 
målgrupper med bland annat gröna entréer.   
 
På Rindö pekas två större grönområden ut för 
ändrad markanvändning. Skogarna på Rindö 
är relativt orörda och har goda 
förutsättningar för rekreation och friluftsliv. 
Exploateringen bedöms ge små negativa 
effekter på rekreation och friluftsliv i 
området. Områdena är idag svårtillgängliga 
och inga uppmärkta leder finns. Planförslaget 
skulle innebära att skogsområden som inte 
exploateras får en ökad tillgänglighet vilket 
ger positiva effekter på friluftslivet. 
 
Bogesundskilen och kopplingen till 
närliggande gröna kilar inom Stockholms län 
bedöms inte påverkas negativt av 
planförslaget då markanvändningen kommer 
vara den samma som idag. Föreslagna 
exploateringsområden bedöms inte påverka 
kopplingen till intilliggande kilar.  
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Riksintresset för Friluftsliv FAB 04 Bogesund 
bedöms inte få några negativa konsekvenser 
av planförslaget då ingen mark inom 
riksintresset bedöms tas i anspråk.  
 
Sammantaget bedöms rekreation och 
friluftsliv få små negativa konsekvenser. Flera 
områden för rekreation och friluftsliv tas i 
anspråk för utveckling men varken 
riksintresset för friluftsliv eller Bogesundskilen 
bedöms påverkas negativt av planförslagets 
genomförande. Störst konsekvenser blir det 
på Resarö där ett närrekreativt område tas i 
anspråk. På Rindö exploateras två större 

naturområden men exploateringen leder till 
att resterande skogsområden blir mer 
tillgängliga för allmänheten.  
 

Nollalternativet  
Nollalternativet bedöms ge små till måttligt 
negativa konsekvenser. Liknande frilufts- och 
rekreationsområden tas i anspråk i båda 
förslagen men en större exploatering sker av 
Killingen i nollalternativet. Dock ska delar av 
Killingen bevaras och utvecklas vilket mildrar 
konsekvensen något.  
 

Nollalternativet bedöms ge en något mer 
negativ konsekvens än planförslaget.  

4.8.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Vid exploatering av 
närrekreationsområden så långt det 
är möjligt spara viktiga värden och 
stigar inom exploateringsområdet för 
att behålla kopplingen till 
kvarvarande rekreativa område.  
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5 SAMLAD BEDÖMNING 

5.1 SAMLAD BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN

I Tabell 3 redovisas en samlad bedömning av 
bedömda konsekvenser vid genomförandet 
av planförslaget och för nollalternativet. 
Förutsättningen för bedömningarna av 
planförslaget är att alla åtgärder inarbetade i 
planen vidtas, dock ej att föreslagna åtgärder 

enligt MKBn vidtas. Vidtagande av föreslagna 
åtgärder skapar mer positiv konsekvens för 
planförslaget.  
 
Genomförande av planförslaget bedöms 
innebära både stora negativa till positiva 

konsekvenser. Nollalternativet innebär 
generellt positiva konsekvenser till stora 
negativ konsekvens men även måttligt 
negativa konsekvenser för två aspekter.  

 
 
Tabell 3. Samlad konsekvensbedömning för planförslaget och nollalternativet för samtliga aspekter. 

Miljöaspekt Planförslag  Nollalternativ  

Natur- och vattenmiljö Planförslaget förväntas medföra små negativa 
konsekvenser på naturmiljön då värdefulla naturområden 
och skogsmiljöer kommer att tas i anspråk vilket bedöms få 
små till måttliga negativa effekter för redan hotade arter. 
Områden med höga naturvärden som har formellt skydd så 
som naturreservat, Natura 2000-område och biotopskydd 
bedöms endast påverkas indirekt till följd av planförslaget 
genom påverkan på spridningssambanden och relationerna 
mellan områdena.  

Risk för små negativa konsekvenser då delar av föreslagen 
bebyggelse tar grönområden i anspråk och ökad trafik på 
väg 274 leder till en negativ barriäreffekt. 

Kulturmiljö Planförslaget förväntas att medföra måttligt negativa 
konsekvenser, för kulturvärdena, då kunskapsunderlag 
avseende kulturvärden saknas i de utpekade 
utvecklingsområdena för bebyggelse. Det riskerar att 

Flera av de föreslagna utredningsområdena för omvandling 
och ny bebyggelse ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövården. Några kunskapsunderlag avseende 
kulturvärden finns inte framtagna för något av områdena.  
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Miljöaspekt Planförslag  Nollalternativ  

medföra att eventuella kulturvärden går förlorade, vilket är 
negativt. 
 
Planförslaget förväntas att medföra stora negativa 
konsekvenser då utpekade utvecklingsområden för 
bebyggelse ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, 
där kommunen inte har dokumenterad kunskap avseende 
kulturvärden. Det innebär att Tyréns bedömer att planen 
riskerar att påtagligt skada riksintresset. 

Det är endast på Rindö man uttryckligen avser att beakta 
kulturmiljön och det statliga byggnadsminnet Rindö redutt. 
Det bristande kunskapsunderlaget för kommunens kultur-
miljövärden och de låga intentionerna att beakta 
kulturvärden i nollalternativet, riskerar att medföra stora 
negativa konsekvenser för kommunens kulturvärden. 

Vatten En ökad befolkningsutveckling leder till ett större 
transport- och bostadsbehov vilket orsakar ett ökat tryck 
på Vaxholms vattenområden. Mängden dagvatten blir 
större när andelen hårdgjorda ytor ökar, mer föroreningar 
tillkommer i vägdagvatten, ytterligare avloppsvatten 
behöver renas, aktiviteterna i kust- och havsområden ökar 
vilket ger upphov till förorening, grumling och andra 
störningar i hav och grunda vikar. Risk finns att statusen i 
omgivande kustvatten försämras om inte 
förbättringsåtgärder utförs i snabb takt. Planförslaget 
bedöms ge upphov till måttligt negativa konsekvenser. 

Även i nollalternativet innebär en ökad 
befolkningsutveckling ett större transport- och 
bostadsbehov vilket orsakar ett ökat tryck på Vaxholms 
vattenområden. Risk finns att statusen i omgivande 
kustvatten försämras om inte förbättringsåtgärder utförs i 
snabb takt. Nollalternativet bedöms ge upphov till måttligt 
negativa konsekvenser. 

Risker för människors 
hälsa och miljö 

Planförslaget bedöms bidra med positiva effekter på 
förorenade områden. Förhoppningen är att exploatering 
inom områden där föroreningar potentiellt kan förekomma 
undersöks och bortskaffas vilket leder till en totalt sett 
mindre föroreningsbelastning inom kommunen samt att 
risker för människor och miljö minskas. Det finns inga 

Nollalternativet bedöms medföra positiva konsekvenser 
för förorenade områden. Genom exploatering och 
eventuellt vidare utredning och sanering av områden, vilka 
har identifierats som potentiellt förorenade, minskar 
kommunens totala föroreningsbelastning och risker för 
människa och miljö.  
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Miljöaspekt Planförslag  Nollalternativ  

kända förorenade områden vilka skulle medföra att 
bebyggelse inte är möjlig.  
 
Förorenade områden är kända och förhållandevis få inom 
kommunen. God framförhållning skapar bra 
förutsättningar för att dessa områden hanteras i enlighet 
med kommunens riktlinjer. 

Klimat Sammantaget bedöms aspekten klimat få små negativa 
konsekvenser med avseende på transporter och luftmiljö. 
Planförslaget ger förutsättningar till ett utvecklat gång- och 
cykelnät samt kollektivtrafik inom kommunen men väger 
inte helt upp den ökade trafikmängd som förväntas uppstå 
i och med en ökad befolkning. Luftmiljö inom kommunen 
bedöms dock som relativt oförändrad och i anslutning till 
färjelägena, där vägfärjorna bedöms bli elektrifierade, ges 
en bättre luftmiljö. 

Nollalternativet bedöms ge små negativa konsekvenser för 
miljöaspekten Klimat. Nollalternativet innebär liknande 
förutsättningar som planförslaget med ett utbyggt gång- 
och cykelnät samt förbättrade kollektivtrafiklösningar dock 
bedöms biltrafiken ändå öka inom kommunen med ett 
fulltutbyggt alternativ.  
 

Klimatanpassning Kompletteras senare  Kompletteras senare 

Hushållning med 
naturresurser 

Sammantaget bedöms aspekten hushållning med 
naturresurser få måttligt negativa konsekvenser av 
planförslagets genomförande, främst kopplat till i 
anspråkstagande av jordbruks- och betesmark. Förlust av 
större sammanhängande produktionsskog sker främst på 
Norra Bogesundslandet. Vid planering av områdena är det 
viktigt att spara sammanhängande brukningsbara enheter 
så att det är fortsatt lönsamt för markägaren att bedriva 
jord- och skogsbruk på kvarvarande mark.  

Nollalternativet bedöms ge måttligt negativa 
konsekvenser för hushållning med naturresurser. 
Nollalternativet innebär liknande förutsättningar som 
planförslaget med en utbyggnad av Norra Bogesundslandet 
där jord- och skogsbruk tas i anspråk samt ianspråktagande 
av jordbruksmark på Resarö och Rindö. Nollalternativet 
bedöms ge måttligt negativa konsekvenser för hushållning 
med naturresurser då jordbruksmarken inom kommunen 
är begränsad och mycket brukningsvärd mark går förlorad 
på Norra Bogesundslandet. Stora skogsytor i skärgårdsmiljö 
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Miljöaspekt Planförslag  Nollalternativ  

förvinner på Norra Bogesundslandet och ger ett förändrat 
intryck i landskapet.  

Rekreation och friluftsliv Planförslagets genomförande bedöms få små negativa 
konsekvenser för rekreation och friluftsliv. Flera områden 
för rekreation och friluftsliv tas i anspråk för utveckling 
men varken riksintresset för friluftsliv eller Bogesundskilen 
bedöms påverkas negativt av planens genomförande. 
Störst konsekvenser blir det på Resarö där ett närrekreativt 
område tas i anspråk. På Rindö exploateras två större 
naturområden men exploateringen leder till att resterande 
skogsområden blir mer tillgängliga för allmänheten.  

Nollalternativet bedöms ge små till måttligt negativa 
konsekvenser. Liknande frilufts- och rekreationsområden 
tas i anspråk i båda förslagen men en större exploatering 
sker av Killingen i nollalternativet. Dock ska delar av 
Killingen bevaras och utvecklas vilket mildrar konsekvensen 
något.  
 

 

238



 

 

 

Tyréns AB Garvaregatan 4C 

602 21 Norrköping 
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se 

Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986 

 

O:\STH\308505\N\=Arbetsarea=\MKB-dokumentet\MKB ÖP Vaxholm 210223.docx 

5.2 UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLEN 

En bedömning av hur planförslagets 
genomförande påverkar miljökvalitetsmålen 
redovisas i Tabell 4.  
 

Följande miljömål bedöms inte påverkas av 
genomförandet av planen och redogörs 
därför inte för i Tabell 4: Mål 3. Bara naturlig 
försurning Mål 5. Skyddande ozonskikt, Mål 6. 

Säker strålmiljö, Mål 9. Grundvatten av god 
kvalitet, Mål 11. Myllrande våtmarker och 
Mål 14. Storslagen fjällmiljö.

 
 
Tabell 4. Planförslagets konsekvenser för de miljökvalitetsmål som bedöms beröras av planens genomförande. 

Miljökvalitetsmål  Planförslagets påverkan på möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålen  

1. Begränsad klimatpåverkan  
 

Planförslaget medger förtätning av befintliga tätorter samt permanentning av fritidshusområden nära dessa. 
Därutöver prioriteras byggnation i strategiskt viktiga kollektivtrafikstråk. Planen pekar på möjligheter till 
transporter med kollektivtrafik eller cykel. Biltrafiken bedöms öka med en ökad befolkning men med 
föreslagna åtgärder bedöms planens genomförande inte hindra måluppfyllelsen.  

2. Frisk luft  
  

Luftföroreningshalterna är idag låga och förväntas fortsätta att vara så i och med utbyggnaden enligt 
planförslaget. Elektrifieringar inom vägfärjetrafiken och utveckling av gång- och cykelnätet kan sänka 
halterna ytterligare. Möjligheterna till måluppfyllelse bedöms därför som goda. 

4. Giftfri miljö Få områden med risk för markföroreningar eller med risk att förorena vatten berörs av planförslaget. 
Andelen ny mark som tas i anspråk bedöms inte innehålla föroreningar. Skulle marken innehålla 
föroreningar saneras den innan exploatering vilket ger en positiv effekt. Möjligheten till måluppfyllelse 
bedöms därför som god. 

7. Ingen övergödning 
 

Planförslaget möjliggör en utbyggnad och utvecklade system för försörjning av vatten och avlopp i större 
delar av kommunen. Möjligheten till måluppfyllelse bedöms därför som god.  

8. Levande sjöar och vattendrag Det finns endast ett fåtal sjöar och vattendrag inom kommunen och planen har ingen direkt påverkan på 
dessa. Men med en ökad befolkningsutveckling och exploatering finns risk för ändrade 
avrinningsförhållanden och förorening, om inte detta beaktas. Måluppfyllelsen bedöms inte påverkas. 
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Miljökvalitetsmål  Planförslagets påverkan på möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålen  

10. Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 

Mycket arbete återstår för att uppnå ett bra miljötillstånd i våra kust- och havsvatten. Planen innebär 
påverkan på biologisk mångfald och ekosystem genom ökad befolkning och aktivitet i havsnära områden. 
Samtidigt föreslår planen åtgärder för att minska de negativa effekterna av att befolkning, båttrafik och 
turism ökar. Planen påverkar kustområden lokalt men för att uppnå målet krävs samarbete både nationellt 
och internationellt. Med snabba och kraftfulla åtgärder enligt kommunens blåplan och dagvattenstrategi 
finns möjlighet att medverka till en positiv måluppfyllelse. 

11. Myllrande våtmarker En ökad befolkningsutveckling och exploatering kan medföra påverkan på hydrologi och vattenkvalitet i 
närliggande våtmarker om inte detta beaktas. Planen medför ingen uppenbar påverkan på måluppfyllelsen. 

12. Levande skogar Större sammanhängande skogsområden tas i anspråk för utveckling av befintliga och nya områden. 
Produktionsskogen påverkas främst på Norra Bogesundslandet. I övrigt är det främst rekreativ skog som tas 
i anspråk. Planförslaget bedöms ge en liten påverkan på miljömålsuppfyllelsen.  

13. Ett rikt jordbrukslandskap Ny mark tas i anspråk och i tätortsnära lägen prioriteras bebyggelse framför jordbruk. Förtätning bör i första 
hand ske på redan ianspråktagen mark eller skogsmark. Odlingslandskapet utpekas som en särskild resurs 
för stadsnära rekreation. Brukningsvärd jordbruksmark ska i möjligaste mån bevaras för fortsatt brukande. 
Stadsnära odlingslandskap tas i anspråk och exploateras i hög grad vilket ger effekter på den lokala 
livsmedelsförsörjningen i längden. Planförslaget bedöms inte påverka den nationella försörjningsgraden 
nämnvärt. Planförslaget bedöms påverka miljömålsuppfyllelsen negativt.   

15. God bebyggd miljö Planförslaget bedöms bidra till måluppfyllelsen för God bebyggd miljö. Detta främst genom att planförslaget 
satsar på förtätning av befintlig bebyggelse samt ett fåtal nya exploateringsområden med relativt stor 
exploatering. Detta innebär goda förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning och övrig service. Det 
begränsar också påverkan på skyddad natur- och kulturmiljö. Planförslaget innehåller också satsningar på 
gång- och cykelvägar. 

16. Ett rikt växt- och djurliv Ingen andel skyddad och särskilt utpekad natur bedöms exploateras med planförslaget. Möjligheterna att 
anpassa föreslagen exploatering efter de värden som finns bedöms också som goda och stråk och 
spridningsvägar bedöms inte påverkas. Enskilda arter och skyddade områden kan dock behöva analyseras 
vidare i kommande arbete. Möjligheten till måluppfyllelse bedöms som god.  
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5.3 AVSTÄMNING 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Vatten 
Kustvattnen i Vaxholms kommun har 
generellt problem med övergödning, 
förorening samt störningar som påverkar 
spridning av djur och växter. Den ekologiska 
statusen är otillfredsställande eller måttlig i 
de flesta vattenförekomster. Med undantag 
av Hg och PBDE uppnår flera av 
vattenförekomsterna god kemisk status men i 
vissa vattenförekomster finns problem med 
miljögifter, framför allt tributyltennföreningar 
(TBT) från båtbottenfärger.  
 
En ökad befolkning och turism ökar 
aktiviteterna i kust och hav vilket innebär 
ökad båttrafik, större behov av båtplatser och 
bryggor. Dessa aktiviteter ökar graden av 
störning, utsläpp och grumling från båtar 
vilket kan försämra statusen i 
vattenförekomsterna, framför allt i 
grundområden med låg omsättning. Ökningen 
av avloppsvatten, vägdagvatten och övrigt 
dagvatten bidrar till övergödning och 
förorening som försämrar vattenkvaliteten 

och statusen i vattenförekomster som redan 
idag har problem med detta. 
 
Kommunen har i sin Blåplan 2017–2030 samt 
dagvattenstrategi från 2019 höga ambitioner 
för att ta itu med åtgärder som ska förbättra 
statusen i vattenförekomsterna. När det 
gäller avloppsvatten är planen att öka 
kapaciteten för omhändertagande av 
avloppsvatten till reningsverk så att fler 
enskilda avlopp kan anslutas. Denna åtgärd är 
viktig för att minska diffusa utsläpp till 
recipient från undermåliga enskilda avlopp 
eller mindre avloppsanläggningar. Med det 
nya reningsverket ökar belastningen i 
Trälhavet som har måttlig ekologisk status 
men där omsättningen är förhållandevis god. 
Ur statussynpunkt är det en fördel att 
effektivisera reningen och flytta 
utsläppspunkten till ett vattenområde med 
större utspädning istället för i mindre och 
grundare fjärdar. 
 
Genom en översyn av dagvattenhanteringen 
enligt dagvattenstrategin samt införande av 
fördröjnings- och reningsåtgärder kan 
påverkan från dagvatten minska till 
vattenområdena. Vid nyanläggning av 
bostads-, och handelsområden samt andra 

etableringar kan tillskotten till havsområdena 
minimeras om de hanteras i ett tidigt skede i 
planeringsprocessen. En försämring av 
statusen kan på det sättet undvikas. 
 
För att uppnå förbättring när det gäller 
påverkan från båtar och båttrafik krävs 
information och samarbete mellan 
grannkommuner för att påverka båtägare. 
Befintliga föroreningar i bottensediment är 
svåra att avlägsna men det är viktigt att se till 
att inga nya föroreningar tillkommer genom 
information och reglering av vissa ämnen i 
hamnar. Det är bättre för 
vattenförekomsterna med samlade båtplatser 
där det är lättare att ta hand om avfall och 
avlopp, nå fram med information och 
begränsa muddring och annan påverkan till 
färre okänsligare platser. 
 
Genom att fullfölja planens ambitioner när 
det gäller rening och fördröjning av 
dagvatten, både befintligt och 
nytillkommande, effektivisera och öka 
kapaciteten på avloppsvattenreningen och 
ansluta fler enskilda avlopp samt göra en 
samlad översyn med åtgärder av båtplatser, 
utsläpp och störningar från båttrafiken 
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bedöms miljökvalitetsnormerna för vatten 
uppfyllas och på sikt förbättras. 
 
Buller 
Vaxholm omfattas inte av krav på 
bullerutredning. Regler för riktvärden för 
buller enligt gällande lagstiftning ska följas. 
Kommunen strävar efter att begränsa buller i 
enlighet med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler samt regler om egenkontroll, 
hänsyn och prövning. I planeringen ska 
särskild hänsyn tas till barn och andra utsatta 
gruppers behov. 
 
Vid nybyggnation i anslutning till väg 274 
måste ett skyddsavstånd hållas. Avståndet ger 
en viss bullerdämpande effekt men bostäder i 
närhet till vägen kan ändå komma att få en 
bullerstörning.  
 
Ingen förskola/skola eller sjukvård kommer 
etableras i bullerberörda lägen, inga känsliga 
grupper påverkas.  
 
Miljökvalitetsnormerna för buller bedöms 
uppfyllas.  
 
 
 

Luft 
Beslutade miljökvalitetsnormer för luft 
överskrids inte i Vaxholm. Luftkvaliteten ska 
beaktas i samhällsplaneringen. I 
översiktsplanen redovisas principer för 
lokalisering och utformning av bostäder, 
arbetsplatser och service som gynnar hållbara 
trafiksystem. 

5.4 AVSTÄMNING RIKINTRESSEN 

Riksintresse för kust- och skärgård 
Riksintresse för kust- och skärgård bedöms 
tillgodoses i och med planförslagets 
genomförande. Den tätortsutveckling som 
planeras bedöms ur ett helhetsperspektiv 
bevara de stora natur- och kulturvärdena.  
 
Riksintresse för Kulturmiljövården 
En konsekvensbedömning för Riksintresset 
finns i Kapitel 4.2 
 
Riksintresse för naturvård Ytterby gruva 
Riksintresse för naturvård vid Ytterby gruva 
bedöms tillgodoses i och med planförslagets 
genomförande. Planförslaget innebär ingen 
ny exploatering i anslutning till riksintresset.  
 
 

Riksintresse för rörliga friluftslivet FAB04 
Bogesundslandet 
En konsekvensbedömning för Riksintresset 
finns i Kapitel 4.8 
 
Riksintresse avseende energi och 
kommunikationer 
Riksintresse avseende energi och 
kommunikationer bedöms tillgodoses genom 
planförslaget. Planerade markområden på 
Tynningö bedöms inte påverka farledens 
säkerhet. 
 
Riksintresseområde för totalförsvaret 
Riksintresse för totalförsvaret bedöms 
tillgodoses genom planförslaget. Inga 
störande verksamheter tillåts i närheten av 
väderradaranläggningarna.  

5.5 STRANDSKYDD 

För en skärgårdskommun som Vaxholm stad 
är strandskyddet en kvalitet som är viktig att 
värna samtidigt som det skapar vissa 
begränsningar vad gäller utveckling. Vaxholms 
stad består av flera öar med centralorten och 
stadskärnan på Vaxön. Den är utpekad som 
strategiskt stadsutvecklingsläge i RUFS 2050. 
Vaxholms stad har speciella förutsättningar 
med många intressen, väg och verksamheter 
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som kräver skyddsavstånd. Detta medför att 
strandskyddat område på Vaxön och inom 
andra utpekade områden för ändrad eller 
utvecklad markanvändning kan behöva tas i 
anspråk för att tillgodose angelägna allmänna 
intressen som exempelvis bostadsförsörjning. 
Bryggor, verksamheter och anläggningar som 
inte motverkar strandskyddets syften ska 
tillåtas för att bevara skärgårdskaraktären.  
 
Vid planläggning är det viktigt att allmänt 
tillgängliga områden, exempelvis 
grönområden, promenadvägar och stränder 
planläggs som allmän platsmark med bevarat 
strandskydd. I områden som kan betraktas 
som redan ianspråktagna tomtmark bör 
utgångspunkten vara att strandskyddet kan 
upphävas på land. Inom vattenområden är 
det lämpligt att istället bibehålla 
strandskyddet för att bland annat kunna 
påverka omfattning av eventuella bryggor och 
bryggdäck.  
 
Inom centralorternas strandzoner bör 
stadsutvecklingsintresset väga tyngre än 
strandskyddet syften. Inom dessa områden 
bör strandskyddet kunna upphävas vid 
detaljplaneläggning eller strandskyddsdispens 

ges i vissa fall förutsatt att allmänhetens 
tillgänglighet till strandzonen bevaras. 
 
Viss ny bebyggelse av samhällsintresse kan 
tillkomma under förutsättning att ett 20–30 
meter brett område närmast stranden lämnas 
för allmän användning, exempelvis natur eller 
park. 
 
Strandskyddet bedöms få små negativa 
konsekvenser inom Vaxholms tätorter och då 
främst på Vaxön samt områden där 
strandskyddet redan bedöms vara påverkat. 
Översiktsplanen begränsar dock 
ianspråktagandet så att varje enskild plats ska 
bedöms individuellt i detaljplaneprocessen 
utifrån nuvarande och tilltänkta 
förutsättningar.  

5.6 KUMULATIVA EFFEKTER 

Kumulativa effekter kan beskrivas som 
effekter som samverkar på olika sätt. Det 
innebär att kumulativa effekter innefattar 
både de direkta och indirekta miljöeffekterna. 
Utöver den planerade verksamhetens effekter 
ska också tidigare och pågående 
verksamheter samt verksamheter inom en 
överskådlig framtid inkluderas. Effekterna kan 
vara antingen additiva, synergistiska eller 

motverkande. Effekter kan vara både negativa 
och positiva. Nedanstående projekt, 
händelser och företeelser bedöms kunna 
skapa kumulativa effekter:  
 
Exploatering av jordbruksmark bidrar till en 
negativ trend  
Jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelseutveckling på Norra 
Bogesundslandet samt en liten del på Rindö. 
Det nationella miljökvalitetsmålet Ett rikt 
odlingslandskap är inte uppnått och 
utvecklingen i miljön är negativ. Möjligheten 
att producera livsmedel och foder är en viktig 
ekosystemtjänst i odlingslandskapet men på 
nationell nivå fortsätter arealen åkermark att 
minska på grund av exploatering av 
jordbruksmark för nya bostäder. Även 
variationsrikedomen i odlingslandskapet är av 
stort värde där djurhållning och betesdrift är 
viktiga förutsättningar för att mångfalden ska 
bevaras. Vaxholms kommun har liksom alla 
landets kommuner ett gemensamt ansvar för 
att värna jordbruksmarken som ett väsentligt 
samhällsintresse där varje minskning får en 
additiv effekt som minskar förutsättningarna 
att uppfylla miljömålet Ett rikt 
odlingslandskap. 
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Omvandling av naturområden påverkar 
biologisk mångfald 
Till följd av att flertalet naturområden tas i 
anspråk för möjliggörande av utbyggnad av 
städer riskerar viktiga arter och livsmiljöer att 
försvinna. Exploateringsvärdet för städerna 
ökar inom Stockholmsområdet vilket i 
förlängningen leder till förlorade habitat och 
möjlighet till viktiga spridningssamband arter 
emellan. Det är svårt att kompensera för 
förlorad natur vilket i ett större perspektiv 
förväntas ge upphov till negativa 
konsekvenser på naturen och dess samspel. 
 
Exploatering inom riksintresse för 
kulturmiljövården 
Flera områden såsom östra och västra Rindö, 
Skarpö, norra Tynningö och östra Vaxön, vilka 
pekats ut som utvecklingsområden för ny 
bebyggelse och omvandling, ligger inom 
riksintresseområdet.  
 
Exploateringstrycket är stort och en 
utveckling av dessa områden pågår redan 
idag. Permanentning av fritidshusområden 
och utbyggnaden av bostäder ställer krav på 
åtgärder för förbättrad service och 
infrastruktur. Sådana åtgärder påverkar 
platsens kulturvärden. Utan förkunskaper om 

de utpekade områdenas kulturvärden, 
riskerar dessa att gå förlorade. 

6 SOCIAL OCH EKONOMISK 

HÅLLBARHET 

6.1 SOCIAL HÅLLBARHET 

Ingen socialkonsekvensanalys (SKA) eller 
barnkonsekvensanalys (BKA) är genomförd i 
samband med framtagandet av planförslaget. 
Det är därför viktigt att en SKA eller BKA 
genomförs vid planprogram eller 
detaljplaneläggning av nya områden.  

6.2 EKONOMISK HÅLLBARHET 

Inga ekonomiska konsekvenser utifrån 
planförslagets genomförande beskrivs i 
planen.  
 
Planförslagets ekonomiska konsekvenser är 
svåra att förutse och beräkna. Möjligheten till 
ökade skatteintäkter genom ökad inflyttning 
till attraktiva boendemiljöer skapas av 
planförslaget. Kollektivtrafiknära bostäder 
och service ger förutsättningar till bättre 
nyttjande av kollektivtrafiken och möjligheter 
till effektiv pendling till arbete och studier. 
Kommunens attraktivitet ökar inte bara 

genom goda boendemiljöer med närhet till 
kommunal och kommersiell service utan 
också genom satsningar på mötesplatser, 
gång- och cykelvägar, grönstruktur och 
bevarade av natur- och kulturmiljöer. 

7 UPPFÖLJNING 

Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska en 
redogörelse göras för de åtgärder som 
planeras för uppföljning och övervakning av 
den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen medför.  
 
Detta kan hanteras genom 
miljökontrollprogram för kommande 
exploateringar och hanteras lämpligen i 
kommande detaljplanearbeten. Syftet med 
miljökontrollen är att upptäcka brister och 
hot så tidigt som möjligt under 
genomförandet så att man kan avhjälpa dem 
innan skadan hunnit bli stor. 
Miljöuppföljningen syftar även delvis till att 
upptäcka brister som behöver rättas till, men 
också till att i efterhand utvärdera effekten av 
de genomförda åtgärderna.  
 
För vissa åtgärder kan det krävas särskild 
prövning enligt miljöbalken eller 
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kulturmiljölagen. Uppföljningen omfattar då 
även kontroll av att dessa prövningar fullföljs 
och därefter att lämnade tillstånd och 
dispenser, inklusive villkor och redovisade 
skyddsåtgärder, efterlevs och genomförs. Det 
bör klargöras i samband med detaljplanering 
om särskilda tillstånd eller dispenser krävs. 
Uppföljning av sådana tillstånd och dispenser 
sker lämpligen i samband med uppföljning av 
respektive detaljplan.  
 
Bedömningarna grundar sig i flera fall på 
genomförande av antagna planer och 
strategier. Här behöver kommunen följa upp 
dessa och korrigerande åtgärder vidtas om 
utvecklingen går åt fel håll.  
 
Den miljöpåverkan som uppstår bedöms 
främst beröra buller, risker, markföroreningar 
och dagvattenhantering i samband med 
anläggningsarbeten. Kontroll och uppföljning 
bör ske för att kontrollera att arbetena utförs 
på ett så miljömässigt och ekologiskt anpassat 
sätt som möjligt. 
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BILAGA 1 – Artlistor för respektive utbyggnadsområde 
Arter vilka återfinns inom respektive utbyggnadsområde och kan komma att påverkas av föreslagen översiktsplan, redovisas i tabellerna nedan. 

RINDÖ 
Röd – Djur 
Grön – Växt  

Art Rödlistad Åtgärdsprogram 
Fågeldirektivet 
bilaga 1 

Habitatdirektivets 
arter 

Nationellt 
fridlysta 

Signalarter 
skogsstyrelsen 

TUVA-
signalart 

Typiska arter 
Natura 2000 

Vitkindad gås 
  

x 
 

x 
   

Nordfladdermus NT 
  

x x 
   

Fransfladdermus NT 
  

x x 
  

x 

Vattenfladdermus 
   

x x 
  

x 

Fisktärna 
  

x 
 

x 
  

x 

Havsörn NT x x 
 

x 
   

Gråsäl 
   

x x 
  

x 

Vildpersilja 
 

x 
      

Blåsippa 
    

x x 
 

x 

Vårärt 
     

x 
 

x 

Tvåblad 
    

x x 
  

Gullviva 
    

x 
 

x x 

Skogsknipprot 
    

x x 
 

x 

Ormbär 
     

x 
 

x 

Svart trolldruva 
     

x 
 

x 

Lundelm 
     

x 
  

Rankstarr 
     

x 
 

x 
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RESARÖ 
Röd – Djur 
Grön – Växt 

Art Rödlistad Åtgärdsprogram 
Fågeldirektivet 
bilaga 1 

Nationellt 
fridlysta 

Signalarter 
skogsstyrelsen 

TUVA-
signalart 

Typiska arter 
Natura 2000 

Kungsörn NT x x x 
   

Fiskgjuse 
  

x x 
  

x 

Spillkråka NT 
 

x x 
  

x 

Vitkindad gås 
  

x x 
   

Fisktärna 
  

x x 
  

x 

Brun kärrhök 
  

x x 
   

Skräntärna NT x x x 
   

Törnskata 
  

x x 
  

x 

Havsörn NT x x x 
   

Storrams 
    

x 
 

x 
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NORRA BOGESUND 
Röd – Djur 
Grön – Växt 

Art Rödlistad 
Fågeldirektivet 
bilaga 1 

Habitatdirektivets 
arter Nationellt fridlysta 

Signalarter 
skogsstyrelsen 

TUVA-
signalart 

Typiska arter 
Natura 2000 

Tandrot     x  x 

Ormbär     x  x 

Lönnlav     x  x 

Guldlockmossa     x  x 

Gulpudrad spiklav     x  x 

Grönpyrola     x  x 

Fällmossa     x  x 

Brun nållav     x  x 

Hasselticka     x  x 

Vätteros     x  x 

Vårärt     x  x 

Tallticka NT    x  x 

Fläcknycklar    x x x x 

Vippärt NT    x  x 

Grön sköldmossa   x x x  x 

Svart trolldruva     x  x 
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Underviol     x  x 

Blåsippa    x x  x 

Tibast     x  x 

Adam och Eva    x   x 

Storrams     x  x 

Rostticka     x  x 

Orre  x  x   x 

Fisktärna  x  x   x 
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4 KULTURMILJÖUNDERLAG OCH LANDSKAPSANALYS | 01 INLEDNING

Planenheten vid Vaxholms kommuns Stadsbyggnadsförvaltning arbetar med en ny 
översiktsplan och ett extra fokus kommer ligga på T���������
kunskapsunderlag ska tas fram. Sweco Architects har därför fått i uppdrag att utföra 
en kulturmiljö- och landskapsanalys av ön. Tynningö är en av kommunens större öar 
och i samband med översiktsplanen är syftet att se över framtida 
bebyggelseexpansion och att möjliggöra kommunalt vatten och avlopp. 
Översiktsplanen ska också syfta till att möjliggöra en utveckling av verksamheter, 
�����������������

Analysen upprättades januari till mars 2020. Inventering från sjön har skett med båt 
och på land med bil och per fot. Kommunens tjänstepersoner har haft möjlighet att 
lämna synpunkter på rapportens innehåll och disposition. 

Syfte
Ett av översiktsplanens nödvändiga underlag omfattar kulturmiljön och föreliggande 
���������������������������������������������
Tynningös historia och bebyggelseutveckling. 

Föreliggande rapport utgör ett kunskapsunderlag som åskådliggör Tynningös 
��������������������������������������������
hur landskap och kulturvärden kan bibehållas på ön. Materialet är i första hand tänkt 
att utgöra underlag till översiktsplanen som kommunen avser upprätta. Underlaget 
kan också komma att användas vid planerad utbyggnad av VA samt som underlag 
vid kommunal prövning av PBL-ärenden. Analysen ska bidra till en mer detaljerad 
förståelse för landskapets karaktär och dess känslighet. Det är med kunskap om 
����������������������������������������
upplysta val av åtgärder och beslut. 

Rapporten ska utgöra underlag för översiktsplan. En övergripande frågeställning för 
planen är att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Tynningö har 
lokala kulturhistoriska värden att ta tillvara men omfattas i dess nordvästra delar 
också av riksintresse för kulturmiljövården vilket innebär att det allmänna värdet 
”kulturmiljön” ska prioriteras vid ärenden enligt PBL. För att säkerställa den karaktär 
och de värden som pekas ut i analysen kan kommunen förutom översiktsplanen 
också arbeta med områdesbestämmelser������������������
utformnings-, varsamhets- och skyddsbestämmelser, eller krav på utökad lovplikt för 
��������������������������������������������
kulturvärden. Områdesbestämmelsen har ingen genomförandetid och kommunen 
behöver inte ta ställning till byggrätten. Se vidare kap 2 och kap 4.

Metod 
��������������������������������������������
fotografering, beskrivning och värdering av miljön.  

Rapporten utgör en kombination av landskapskaraktärsanalys och kulturhistorisk 
�������������������������������������������

också vilka av dessa som är tydligt exponerade i landskapet och därmed utgör en 
gemensam resurs och tillgång för allmänheten. 

För att bäst täcka in både landskaps- och kulturmiljövärdena använder vi en 
�����������������. Då det i Sverige saknas etablerade metoder för 
stadsbilds- och landskapsanalys tar vi stöd i en engelsk metod ”Landscape and 
Visual Impact Assessment” - utvecklad särskilt för bedömning av värden, känslighet 
och påverkan i landsbygdsområden. Metoden etablerades 1995 och den senaste 
versionen publicerades 2013. Denna kompletteras med en klassisk Kevin Lynch-
��������������������������, landmärken etcetera. Som grund 
för de kulturhistoriska analyserna ligger dels Riksantikvarieämbetets ”Plattform för 
kulturhistorisk värdering och urval”, dels deras handledning för utvärdering och 
bedömning av riksintressen ”Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6§ 
miljöbalken” (2014). Terminologi har också hämtats från RAÄ:s ”Kulturhistorisk 
värdering av bebyggelse” (2002, Unnerbäck/Lierud). 

Den samlade arbetsmetoden resulterar i en bedömning av landskapets värden, 
karaktärsdrag och uttryck och dess känslighet (sårbarhet för förändring) samt ett 
resonemang om framtida förhållningssätt. 

01 Inledning

I Riksantikvarieämbetets ”Plattform Kulturhistorisk värdering och urval” (2015) presenteras 
hur en analys av kulturhistoriskt värde bör utföras samt vilka frågor värderingen den bör svara 
på.  I föreliggande rapport har frågorna ovan beaktats och texterna tar upp de aspekter som 
efterfrågas. I syfte att göra rapporten kommunikativ har resonemangen om kulturvärde 
kompletterats med kartor.   
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Disposition 
�����������������������������������������
kartor. Den första kartan redovisar kulturvärden skyddade genom Miljöbalken (MB) 
och Kulturmiljölagen (KML) medan den andra kartan redovisar sådana kulturvärden 
och karaktärsdrag som kommunen bör använda Plan och Bygglagen för att 
tillgodose. Dessa båda kartor med kommentarer utgör analysens resultat. 

För att komma fram till resultaten har en nulägesbeskrivning upprättats liksom 
����������������������������

Avgränsning 
��������������������������������������������
värderats i föreliggande rapport. Byggnaderna redovisas utifrån registrerade 
nybyggnadsår men huruvida byggnaderna fortfarande förmedlar väsentliga 
karaktärsdrag för utpekade epoker måste utredas genom byggnadsinventering och/
eller antikvarisk förundersökning.

Marinarkeologiska förekomster är ej utrett inom ramen för föreliggande rapport. Vid 
beredning av tillstånd för muddring och schaktningsarbeten i vatten bör därför 
länsstyrelsen rådfrågas. 

Naturvärden har varken ingått i underlagen eller som en analysaspekt. Vid 
kommande ärendehantering måste information om dessa aspekter därmed sökas på 
annat håll. 

Fakta om Tynningö
Areal: cirka 441 hektar. Tynningö 
klack ligger ca 50 meter över havet.

Sammanhängande sötvattensjö 
(Maren, Myrholmsmaren, Lilla 
Maren eller även kallad Trollsjön) 
cirka 1500 m lång och 100 m bred.

Tynningö sträcker ut sig närmare 6 
km i nordväst-sydöst riktning 
mellan Vaxholm och Värmdö.

Vegetation på Tynningö består av 
hälltallskog med mellanliggande 
lersvackor med stråk av örtrik skog 
och alkärr.

Tynningö har ca 720 fastigheter 
varav ca 162 är bebodda året om. 
Våren 2020 fanns det 347 
fastboende på ön. 

Källa: Vaxholm stad

T����������������������������������������������������������. 

Utsikt från Tynningö klack mot nordväst med 
Bergholmen i fonden.

255



6 KULTURMILJÖUNDERLAG OCH LANDSKAPSANALYS | 02 FÖRFATTNINGSSKYDD

Nedan redogörs för de lagrum som i första hand skyddar kulturmiljö och 
landskapsbild. Andra lagrum innehåller också möjligheter till skydd och hänsyn till 
dessa värden till exempel Miljöbalkens bestämmelser om strandskydd (MB 7 kap. 
13–18 h §§) och användningen av jordbruksmark MB (4 kap 4§).
Skogsvårdslagen (1979:429) och Väglagen (1971:948) är andra exempel på lagar 
med bärighet på miljövärden.  

Miljöbalken (1998:808) 

Kulturmiljövårdens riksintressen 3 kap. 6§ 
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter 
skall särskilt beaktas. 

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet 
skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 

Riksintressanta kulturmiljöer är miljöer där ett betydelsefullt historisk skeende eller 
företeelse särskilt väl går att utläsa eller uppleva i dagens landskap. 
Riksintresseområdena ska ge en bred, nyanserad och övergripande bild av 
samhällets historia. De ska belysa ett brett spektrum av tidsperioder, 
utvecklingsskeden och händelser som har varit av betydelse för 
samhällsutvecklingen. En riksintressant miljö är en miljö där landskap, bebyggelse av 
olika slag, kommunikationsstrukturer eller andra fysiska uttryck tillsammans bildar en 
komplex helhetsmiljö.  

Tynningö norra delar ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Norra Boo - 
Vaxholm - Oxdjupet - Lindalssundet [AB 51, 58] (delen i Vaxholms kommun) och är 
�����������������������������������������
Ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan genomföras på ett sätt som 
inte påtagligt skadar riksintressets natur- och kulturvärden. 

Vid handläggning och beslut av ärenden inom riksintresseområdet är det viktigt att 
utreda om åtgärden kan påverka något av de inom riksintresset utpekade värden och 
uttryck samt om skadan kan bedömas innebära påtaglig skada på dessa värden/
uttryck. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2005:17) kan påtaglig skada 
������������������������������������������
som utgör grunden för riksintresset. Bedömningen av vad som utgör en påtaglig 
��������������������������������������

För vidare handledning om hur skada på riksintresse bedöms rekommenderas 
Riksantikvarieämbetets handbok ”Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6§ 
miljöbalken” (2014). 

Kulturmiljölagen (1988:950)
I kulturmiljölagen slås fast att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda 
kulturmiljön och att detta är allas ansvar. Såväl enskilda som myndigheter ska visa 
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska 
se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Syftet är att säkra 
nuvarande och kommande generationers tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. 
Lagen reglerar bland annat skydd för fornlämningar i kapitel 2, för byggnadsminnen i 
kapitel 3 samt för kyrkliga kulturminnen i kapitel 4. Länsstyrelsen beslutar i ärenden 
rörande kulturmiljölagen.  

God ortsnamnssed 
Enligt KML Kap 1 ska god ortnamnssed tillämpas vid statlig och kommunal 
verksamhet. Detta innebär bland annat att hävdvunna ortnamn inte ska ändras utan 
starka skäl och att påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn. 

Kap. 2 Fornminnen
På T�������������������fornlämning (L2013:2150) och fem st. 
övrig kulturhistorisk lämning.

Fornlämningar skyddas enlig Kulturmiljölagen (SFS 1988:950). Fornlämningar är 
lämningar som är från forna tider, är varaktigt övergivna och har tillkommit genom 
äldre tiders bruk. Med forna tider avses år 1850 eller äldre. Till en fornlämning hör ett 
så kallat fornlämningsområde, vilket är ett område runt lämningen på land eller på 
botten som behövs för att ge ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och 
betydelse. Fornlämningsområdets storlek varierar från fall till fall och bestäms av 
länsstyrelsen.

Det är förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen ta bort eller skada en fornlämning. 
För alla åtgärder som berör en fornlämning (oavsett om den är tidigare registrerad 
eller ej) krävs tillstånd från länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan ställa krav på arkeologisk 
utredning, förundersökning, arkeologisk undersökning och dokumentation. Samtliga 
undersökningar och utredningar bekostas av exploatören.

��������������������������������������
kategoriseras som övrig kulturhistorisk lämning. Denna typ av lämning, som till 
exempel stenmurar och yngre bebyggelselämningar, har också ett stort 
kulturhistoriskt värde. Övriga kulturhistoriska lämningar faller inte under 
Kulturmiljölagen, men kan rymmas inom andra lagrum, som exempelvis Miljöbalken, 
Plan- och bygglagen eller Skogsvårdslagen. Samråd bör ske med länsstyrelsen.

Kap. 3 Byggnadsminnen och kap 4 Kyrkliga kulturminnen 
I skrivande stund saknas byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen på Tynningö.

02 Författningsskydd
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Plan och bygglagen (2010:900) 
Miljöbalkens hushållningsbestämmelse om de allmänna intressena, däribland 
skyddet av kulturmiljön, ska tillämpas vid beslut enligt plan- och bygglagen (PBL). 
För samordningen av de allmänna intressena, ska kommunerna ha en aktuell 
översiktsplan. Översiktsplanen ska även fungera som vägledning för beslut enligt 
andra miljöbalksanknutna lagar. 

Vid handläggning och beslut som syftar till att uppfylla PBL:s krav på hänsyn till 
������������������������������������
landskapsbildsvärdena samt tydligt redogöra för hur och på vilket sätt en åtgärd 
påverkar, eller inte påverkar, dessa värden. Resonemanget kan med fördel utgå från 
miljöns eller bebyggelseområdets karaktärsdrag. Saknas egen kommnal kompetens 
på området kan detta göras genom att vid lovgivning begära in yttrande från 
��������������������������������

Nedan följer de viktigaste lagparagraferna i PBL som hanterar kultur- och 
landskapsbildsvärden. 

Hänsyn till stads- och landskapsbilden (PBL 2 kap. 6 §) 
I plan- och bygglagens andra kapitel preciseras ett antal allmänna intressen. Där 
anges exempelvis att man ska ta hänsyn till stads- och landskapsbilden och platsens 
natur- och kulturvärden. Bebyggelseområdens särskilda historiska, kulturhistoriska 
����������������������������������������
respekteras och tas tillvara. Byggnader ska utformas och placeras på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till:  

• Stads-och landskapsbilden
• Natur- och kulturvärdena på platsen
• En god helhetsverkan

Kravet gäller vid såväl nybyggnad som ändring, och oberoende av om åtgärden 
fodrar lov och/eller anmälan eller inte. 

Förvanskningsförbudet (PBL 8 kap. 13 §)
Byggnader, bebyggelseområden och allmänna platser som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 
För att en byggnad ska betraktas som särskilt värdefull krävs det att byggnadens 
värde är så stort att dess bevarande kan sägas utgöra ett verkligt allmänt intresse. 

Detta gäller inte bara enskilda byggnader av monumental karaktär eller stort 
historiskt värde, utan också byggnader och bebyggelsemiljöer som representerar 
olika tidsepoker eller något karaktäristiskt från skilda sociala miljöer. På Boverkets 
�����������������������������������������
vilka paragrafer som hanterar detta. Här ges också exempel på byggnader och 
miljöer som utifrån olika kriterier kan ha ett kulturhistoriskt värde, exempelvis: 

• Byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller 
konstruktion som nu har blivit sällsynt.

• Byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och ekonomiska 
villkor, arbetsförhållanden och olika gruppers livsvillkor. Bostadsförhållanden kan 
även belysas av de ekonomibyggnader som tidigare tillhörde en bostad. Med 
grupper kan avses till exempel kön, ålder, yrke eller minoritetsgrupper.

• Byggnader som belyser tidigare stadsbyggnadsideal och arkitektoniska ideal 
samt värderingar och tankemönster. Exempel på byggnader som belyser tidigare 
värderingar kan vara olika typer av institutionsbyggnader som ofta präglas av sin 
tids människosyn.

• Byggnader som för lokalsamhället har representerat viktiga funktioner eller 
verksamheter. Det kan vara olika samhällsfunktioner som skolan eller 
järnvägsstationen eller andra verksamheter som fyllt en central roll för 
lokalsamhället som till exempel smedjan, butiken, biografen, badhuset eller den 
dominerande arbetsplatsen.

Varsamhetkravet (PBL 8 kap. 17 §)
�����������������������������������������
tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara och skyddar byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 
Kravet på varsamhet gäller inte enbart enskilda byggnader utan även hela 
bebyggelsemiljöer. 

�������������������������������������������
respekteras och tillvaratas vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder 
avseende byggnader som inte ingår i ett ärende. Ändringar och tillägg i bebyggelsen 
������������������������������������������
(2014:477).
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Miljöns kulturhistoriska värde
Tynningö har en lång historisk kontinuitet med fysiska spår från medeltiden fram till i 
dag. Ön har en relativt typisk historia för Stockholms innerskärgård. Vi vet att ön 
nyttjas sedan medeltiden, inte otroligt ännu längre tillbaka i tiden. Befolkningen har 
levt på en blandning ��������������������������������och 
djurhållning kan fortfarande läsas i landskapet med en blandning av öppna marker 
och skog. T�����������������������������������
livsbetingelser i skärgården under historien och skärgårdens betydelse för Stockholm 
som stad och livsmiljö. Som alla städer har Stockholm varit beroende av sitt omland 
��������������������������������������������
låg ju Tynningö så att säga längs E4:an. 

De historiska spåren är viktiga ur ett lokalt perspektiv och de bildar också den 
rumsliga grunden för det som i dag utgör Tynningös karaktär. De få äldsta bevarade 
byggnaderna som tex T������������������������������
så som äldre bevarade vägar, Kvarntäppan, och Tynningö klack ger små men 
betydelsefulla inblickar i Tynningös äldsta historia.   

����������������������������������������
lägen på klippor och tomter utmed vattnet till vilka man tog sig med ångbåt. Två 
�������������������������������������������
övergått i privat ägo. Villorna utgör ett samlat dokument över den bättre bemedlade 
klassens vanor och levnadsmönster samtidigt som de vittnar om tekniska och 

Häradskartan visar landskapet för cirka 120 år sedan. I norr har ett antal sommarvillor kommit till, som en föraning av den utveckling som 1900-talet ska föra med sig. I huvudsak bevaras dock 
�����������������������������������������������������������. Tynningö gård, öns ursprungliga hemman, ses fortfarande intakt i 
söder. Än i dag präglas landskapets till sin grundstruktur av hur det hävdats genom århundradena.  

03 Kulturmiljö- och landskapsbildsvärden

258



KULTURMILJÖUNDERLAG OCH LANDSKAPSANALYS | 03 KULTURMILJÖ- OCH LANDSKAPSBILDSVÄRDEN  9

Landskapet vittnar fortfarande om öns historia genom variationen av öppen före detta åker/
äng/betesmark och skog. Den öppna marken förekommer inte naturligt utan är ett resultat av 
tidigare Tynningöbors brukande av jorden. I dag hålls landskapet öppet med hjälp av betande 
djur.

De stora sommarvillorna vänder sig ut mot vattnet och ligger placerade på klipporna. Hit kom 
den burgna stadsbefolkningen under sommaren för att slippa undan stadens smuts och 
mörker. De mindre fritidshusen speglar ett annat modernt fenomen; fritiden. Det var under 
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
Tynningö och speglar stora genomgripande samhällsprocesser. 

Tynningö har fem aktiva varv, varav Tynningö Båtvarv är ett av de äldsta och till sin miljö 
särskilt väl bevarat. De många små båtvarven i Stockholms skärgård uppstod under andra 
��������������������������������������������
fritidsbåtar) och ett ökat behov av specialisering. Båtbyggartekniken utvecklades och behov 
särskilda lokaler och verktyg innebar att båtbyggeriet blev en särskild näring att försörja sig 
inom. Tidigare hade det varit en bisyssla vid sidan av många andra verksamheter på en gård. 
De många varven på Tynningö är därmed en länk i en lång tradition.  

kommunikationsmässiga framsteg. Den stora samlade mängden sommarvillor på 
Tynningö bidrar inte bara till öns bebyggelsestruktur och karaktär utan är också en 
ovanligt välbevarad helhet som gör ”årsringen” intressant också ur ett regionalt och 
nationellt perspektiv.  Villorna karaktäriseras av utpräglad arkitektonisk stil från olika 
decennier, stora tomter med bevarade klippor och naturlig vegetation eller i mer 
bördiga lägen trädgårdar. Ett viktigt karaktärsdrag som delvis bevaras är att det är 
glest mellan villorna.   

1900-talets utveckling med en stor utbyggnad av sportstugor och sommarhus är väl 
avläsbar i miljön där dessa byggnader ofta ligger inne på ön och i första hand på 
tidigare outnyttjad icke fertil mark så som skogbeklädda hällmarker och klippor. 
Enstaka sportstugor ligger i låglänta delar av ön som präglas av lövträd och 
bördigare jord. Några av husen ligger invid Myrholmsmaren och Stora Maren. 
Sportstugorna är små hus, ursprungligen ofta bara något, eller ett par rum stort av 
stugkaraktär. Sommarstugorna visar på 1900-talets ökning i levnadsstandard för 
gemeneman. 

Tynningös båtvarv, i dag fem stycken, bygger på en tradition av båtbyggande som 
inleddes under andra halvan av 1800-talet då allmogens mångsyssleri alltmer 
övergick till specialiserade verksamheter. I takt med att skärgården blir allt viktigare 
���������������������������������������. 

Tynningös historia och de spår som den har lämnat efter sig i landskap och 
bebyggelsestruktur bidrar till kunskapen och förståelsen för platsen och därmed till 
miljöns attraktionskraft och som livsmiljö. 
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Kulturmiljö- och land-
skapsbildsvärden att 
skydda genom PBL
Kartan redovisar karaktärsdrag, 
egenskaper och uttryck som är kopplade 
till möjligheten att i framtiden utläsa och 
förstå Tynningös historia och som bidrar 
till att ge ön dess nuvarande karaktär. 

������������������
karaktär kan kommunen använda Plan- 
och bygglagens regler för varsamhet och 
förvanskning av särskilt värdefulla 
byggnader och bebyggelsemiljöer vid 
handläggning av ärenden. Se vidare 
kapitel 2 Författningsskydd och kapitel 4 
Råd och riktlinjer för vidare förslag på 
framtida hantering.  

1
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Övergripande karaktärer  
Strandnära zon: Tynningö vänder sig utåt omgivande vatten. Allt sedan 1870-talet 
har strandlägena varit attraktiva för fritidsbebyggelsen både av kommunikations- och 
rekreationsskäl. Det är också längs öns stränder som bebyggelse blir synlig på långt 
håll och därmed påverkar ett större sammanhang. Bebyggelsen utmed vattnet 
vänder sina huvudfasader mot sjön och ligger ofta väl synliga. Äldre hus ligger 
inpassade i landskapet, ofta på höga granitsocklar som tar upp höjdskillnader. 
Enstaka stenterrasser förekommer vilka smiter väl in i landskapet. I den direkta 
strandzonen ligger bad- och båthus samt bryggor. Tomterna präglas av naturlig 
vegetation med inslag av tall och ris/mossa och i låglänta delar inslag av 
parkvegetation och tex fruktträd. Lusthus förekommer. 

Miljön är känslig för allt för hög exploatering, schaktning och sprängning av berg, 
stora bryggor och terrasser samt bostadshus i den direkta strandlinjen.   

Skogbeklädd terräng: De inre delarna av ön är till stora delar kraftigt kuperad och 
skogbeklädd. Skogen består av tall, gran och ris/mossa. Bebyggelsen är tillkommen 
ca 1930 och framåt och är av enklare karaktär och betydligt mindre än strandzonens 
byggnader. Också tomterna är mindre om än väl tilltagna i förhållande till 
byggnadsytorna. Även här präglas tomterna av de naturliga förutsättningarna. Då 
marken är starkt kuperad och skogen blockerar siktlinjer upplever besökaren endast 
ett eller ett par hus i taget. Även stora delar av öns låglänta delar är skogbevuxna 
men istället med lövträ. I dessa delar förekommer mer odling och mer gräsmattor.   

Miljön är känslig mot avverkning av träd och markarbeten i form av schaktning, 
sprängning och utfyllnad. Miljön klarar ytterligare bebyggelse så länge inte stora 
partier av träd avverkas.  

Öppen mark: Öppen mark som tidigare användes som åker eller för äng/bete har 
inte bara viktiga rumsliga kvalitéer då de skapar siktlinjer och rumsbildningar inne på 
ön, de bidrar också till orienterbarhet. Kulturhistoriskt förmedlar de kunskap om 
skärgårdsjordbrukets förutsättningar och hur det var möjligt att leva på de små 
skärgårdsöarna under forna sekler. Den öppna marken bidrar också till den 
karaktäristiska skärgårdsmiljön. 

Miljön är känslig mot igenväxning och exploatering. 

Kulturhistoriskt särskilt värdefulla områden

Sommarvillor från 1874–1929: De stora 
sommarvillorna från andra halvan av 
1800-talet och 1900-talets första 
decennier vittnar om en 
samhällsförändring som inbegriper en 
växande välbeställd borgarklass med 
�����������������
förorenade staden under 
sommarmånaderna. Utbyggnaden av 
sommarvillor i skärgården speglar 
också kommunikationsmässiga 
framsteg med utvecklingen av ångbåten 
liksom en industriell utveckling som 
bland annat möjliggjorde den rika 
panelarkitekturen. Karaktäristiskt för 
villorna är lägen på stränder och klippor 
utmed vattnet där husen vänder sig mot 
sjön liksom en stor anpassning till 
������������������
Sommarvillorna förekommer längst hela 
Sveriges kust men var särskilt vanligt 
förkommande i närheten till Stockholm 
och de större städerna. 

Sportstugor/sommarhus 1930–1970: I 
takt med semesterreformerna under 
1900-talet växte möjligheterna för 
medel- och arbetarklassen att ta sig ut 
till skärgård och landsbygd. Många var 
de fastighetsägare som därmed såg 
möjligheter att tjäna sig en hacka på 
landområden som tidigare enbart 
kunnat användas för skogsbete. 
Sportstugorna ligger ofta längre in på ön 
i skogen, ibland med utsikt över vatten 
men även ofta utan. Strandtomter är 
ovanliga. De karaktäriseras av små 
byggnader, bevarad naturmark och hög 
grad av naturlig vegetation. 

�����������������
ångbåtsbryggor ger en inblick i en 
av grundförutsättningarna för 1800-, 
och 1900-talets utbyggnad av 
sommarvillor och sportstugor, 
möjligheten att ta sig ut till öarna 
med båt.

Området runt Tynningö gård; allé, 
äldsta huset, vägen: Platsen för 
Tynningö säteri är det äldsta kända 
bebyggelseläget på ön. Fortfarande 
���������������
säteriet, (nu öns äldsta byggnad) 
samt en krökt väg omgiven av en 
allé av mycket ålderdomliga lönnar 
som ledde upp och förbi det som en 
gång var säteriets huvudbyggnad. 
De få bevarade spåren från säteriet 
har stor lokalhistorisk betydelse som 
en del av berättelsen om Tynningös 
historia. 

Torpen: Under 1800-talets skiften 
������������������
äldre torplägen och delar av 
torpbyggnaderna bevaras vid två av 
dem. Runt torpen har funnits små 
åkertegar och betesmark/ängsmark 
och till torpet hörde också 
möjligheten att nyttja skogen liksom 
��������Torpen och få 
bevarade spår av åkermark bidrar 
till vittnesbörden över Tynningös 
äldsta historia och ger möjligheter 
att förstå olika samhällsklassers 
livsbetingelser. Torpenmiljöerna har 
lokala social- och samhällshistoriska 
värden. 

Tynningö klack: Det höga berget i 
sydväst har troligen varit försett med 
en vårdkase mycket långt tillbaka i 
tiden. Den höga bergsformationen 
har därför en viktig betydelse för 
möjligheten att förstå äldre tiders 
försvars- och kommunikations-
metoder. Berget utgör i dag den 
främsta utkiksplatsen både över ön 
och framför allt omgivande vatten. 
Berget fungerar som landmärke.

Kvarntäppan: Nordöst om 
������������������
utlopp och där stora stenar enligt 
utsago visar platsen för en kvarn där 
Tynningöborna under våren malt sin 
säd. Lokala socialhistoriska värden. 

I området kring V�������
många varv. Våren 2020 är fem varv 
aktiva på Tynningö. Varven har en 
lång tradition i skärgården och växte 
fram som fenomen i slutet av 
1800-talet då tillverkningen av båtar 
går från allmogens sidoverksamhet 
till att bli ett särskilt yrke. Service av 
Vaxholmsbåtar och kommersiell 
��������������������
har alla bidragit till de många 
varven. I dag servar varven i första 
hand fritidssjöfarten. De många 
varven vittnar om teknisk-, 
ekonomisk-, och social utveckling 
under 1800- och 1900-talet.

1

2
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De uttryck och värden som beskrivs i 
riksintressebeskrivningen får inte utsättas för 
påtaglig skada (se vidare kapitel 2). Kommunen 
ska i översiktsplanen redogöra för hur 
riksintressena ska tillgodoses. I kapitel 4 råd 
��������������������������
värden kan vidmakthållas.

Fornlämningar är lämningar som är från forna 
tider, från år 1850 eller äldre. Till en 
fornlämning hör ett så kallat 
fornlämningsområde, vilket är ett område runt 
lämningen som behövs för att ge ett tillräckligt 
utrymme med hänsyn till dess art och 
betydelse. Länsstyrelsen beslutar i ärenden 
som rör fornminnen. 

Övriga kulturhistoriska lämningar är till 
exempel stenmurar och yngre 
bebyggelselämningar, har också ett stort 
kulturhistoriskt värde men faller inte under 
Kulturmiljölagen, men kan rymmas inom andra 
lagrum, som exempelvis Miljöbalken, Plan- och 
bygglagen eller Skogsvårdslagen. Samråd bör 
ske med länsstyrelsen.

Se kapitel 2 för närmre redogörelse för 
respektive lagrum. 

Kulturmiljö skyddad    
genom MB och KML
Kartan redovisar uttryck och 
fornlämningar skyddade genom 
Miljöbalken (MB 3 kap 6§) och 
Kulturmiljölagen (KML 2 kap 1–25§). 
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Riksintresse
Ett riksintresse är ett statligt anspråk för nationellt viktiga värden och kvalitéer. 
Riksantikvarieämbetet ansvarar för riksintressen för kulturmiljövården och redovisar 
anspråket genom så kallade riksintressebeskrivningar. Riksintressebeskrivningen är 
indelad i motiv och uttryck. Under motiv redovisas varför miljön har höga kulturvärden, 
det vill säga vad miljön berättar och vittnar om. Uttrycken är de fysiska strukturer är 
viktiga att bevara för att kulturvärdet ska bestå och berättelsen bevaras. Det är 
länsstyrelsens ansvar att vidareutveckla anspråket och de är också 
tillsynsmyndighet. 

Tynningö ligger inom riksintresset AB 51, 58 (delen i Vaxholms kommun). Nedan ses 
riksintressebeskrivningen i sin helhet (RAÄ, 2020). De understrukna partierna är 
delar av beskrivningen som har relevans för Tynningö. Understrukna partier i 
��������������������������������Tynningö. 

Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet - Lindalssundet [AB 51, 58] (delen i Vax-
holms kommun) 
Motivering (varför är området riksintresse): Farledsmiljö utmed inloppet till 
Stockholm via Vaxholm, som visar skärgårdens betydelse för huvudstadens sjöfart, 
livsmedelsförsörjning och rekreationsliv, som speglar levnadsbetingelserna för 
innerskärgårdens befolkning och dess behov av färdstråk till staden alltsedan 
medeltiden, och som berättar om Stockholms utbyggnad och försvarsansträngningar 
med tillhörande samhällsbildningar. Här kan levnadsförhållandena för olika sociala 
skikt utläsas, liksom utvecklingen inom industri, transportteknik, försvar och 
arkitektur. Farledsmiljö, kommunikationsmiljö, kust- och skärgårdsmiljö, Fästnings- 
och skansmiljöbefästningssystem, militär miljö, småstadsmiljö, industrimiljö, 
sommarnöjesmiljö.

Uttryck (vilka fysiska strukturer: Farledsmiljö, kommunikationsmiljö, kust- och 
skärgårdsmiljö (Nacka kn, Lidingö kn, Vaxholms kn, Värmdö kn). Naturhamnar/
ankringshamnar från segelfartygsepoken med vrak och andra fornlämningar* samt 
spår efter förtöjningar och landuppehåll. Sjömärken, fyrar och andra fysiska 
lämningar för farledens behov att vägleda sjöfarten fram till sekelskiftet 1900. 
Sjökrogsbyggnader, Fjäderholmarnas kroggrund och andra lämningar efter 
sjögästgiverirörelsen fram till sekelskiftet 1900. Hamnar och varv. Ångbåtsbryggor 
med tillhörande kringbyggnader som t ex väntkurar. Tullhus (Vaxholm). 
Sprickdalsbetonad skärgårdsterräng som speglar skärgårdsbefolkningens 
levnadsbetingelser och förutsättningarna för odling och bebyggelse. Vårdkase- och 
telegrafberg med lämningar. 

Fästnings- och skansmiljöer – befästningssystem (Vaxholms kn och Värmdö kn). 
Lämningar efter avspärrningar, skansar och befästningssystem från 1500-talet fram 
till 1900-talets mitt som speglar befästningskonstens utveckling. Mur- och 
vallanläggningar. Fredriksborgs fästning med tillhörande byggnader från 1700-talet 
vid Oxdjupet (Värmdö kn). Vaxholms kastell och Rindö redutt samt batteriplatser. 
Oskar-Fredriksborg och Byviksfortet vid Oxdjupet. Befästningslinjen Vaxholmslinjen 
med batteriplatser och fort (Vaxholms kn). Befästningslinjen Värmdölinjen/
Myttingelinjen med batterier, fort och befästningsverk kring Oxdjupet (Värmdö kn). 

Militära miljöer (Vaxholms kn och Värmdö kn). Kasern- och stabsbyggnader, 
��������, förråd, militärläger med tillhörande byggnader fram till 1900-talets 
mitt. Vaxholms kustartilleriregementsområde på Rindö med olika typer av 
regementsbyggnader, till exempel kaserner och chefsbostäder (Vaxholms kn). 

Utsikt över Vaxholm från Juliusberg.
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Småstadsmiljö – Vaxholm (Vaxholms kn) Stadsbildningen Vaxholm på Vaxön, 
framväxt som ett servicesamhälle till 1500-talets fästningsbygge med uttryck för den 
förindustriella skärgårdsstaden med inslag av befästningar och militära byggnader. 
Orten som tullstation och knutpunkt för handel, kommunikation och krogrörelse för 
den centrala delen av skärgården. Tullhus från 1700-talet vid fästningssundet. 
Stadskärnans rätvinkliga gatunät speglande den äldsta stadens utbredning med 
ursprung i 1600-talets gatureglering. Återstående äldre träbebyggelse från tiden före 
det sena 1800-talets expansion. Fiskarbefolkningens småskaliga stugbebyggelse i 
Norrhamn med oregelbundet gatunät, små tomter samt bryggor och sjöbodar. 
Avläsbara hamnlägen/hamnvikar. Torg med rådhus i centrala delen, stadskärnans 
sammanhängande bebyggelsesiluett med inslag av kuperad skärgårdsterräng. Kyrka 
vid rutnätsstadens västra utkant. Kastellets och Rindö redutts roll som 
landmärkesbyggnader. Den expansiva utbyggnadsfasens bebyggelse från 
1800-talets senare hälft fram till omkring 1920 som uttrycker bad- och 
sommarnöjesortens historia. Parkmiljöer och det s k Lägret, militär övningsplats på 
stadens tidigare ängs- och åkermarker som omvandlats till stadspark. 
Villabebyggelse för sommargäster i stadens utkanter, bl a Ekudden-Västerhamn. 
Sommarnöjesepokens bebyggelseuttryck, såsom badhus och Vaxholms hotell. 
Vaxholms vattentorn, kommunalteknisk anläggning med landmärkesroll för 
innerskärgården. 

Invid Mjölkviken ligger Waxholmsvarvet som grundades på 1800-talet och än i dag driver 
livskraftig verksamhet i första hand inriktad på fritidsbåtar.

Invid Myrholmsviken ligger många stora påkostade villor och invid vattnet trängs båthus och 
bryggor. 

Industrimiljöer (Nacka kn) med fabriksbyggnader, kajer, lämningar, tekniska 
strukturer, bostäder, kontorshus, servicebyggnader koncentrerade till Nackas norra 
kuststräcka från Danvikstull till Nacka strand/Augustendal. Före detta saltbruket 
Henriksborg från 1680-talet, senare mentalsjukhus för Danvikens hospital och 
arbetarbostäder för intilliggande industrier. Danvikens hospitals huvudbyggnad från 
1720-talet och den yngre anläggningen Danvikshem från 1915, uttryck för den 
markägare som ivrade för industrietableringar från starten på 1500-talet fram till 
sekelskiftet 1900. Hospitalet bedrev tidigt kvarnverksamhet och hospitalsbyggnaden 
från 1700-talet ligger över kvarnrännan. Det sena 1800-talets industriella epok med 
utbyggnadsfaser från 1900-talets industriella epok. Anläggningar lokaliserade sjönära 
nedanför och på de bergsbranter som kännetecknar kustområdet. Finnboda varv och 
de storskaliga ångkvarnarna Saltsjöqvarn med Mannagrynskvarnen samt kvarnen 
Tre kronor på Kvarnholmen. Till industrierna hörande bostadsbyggnader, kontorshus 
och anläggningar samt tekniska strukturer. Kvarnholmens funktionalistiska 
byggnader. Motorfabriken Augustendal, i dag Nacka strand, från sekelskiftet 1900 
med fabriks- och kontorshus samt bostadshus. Utmed farleden belägna småbåtsvarv 
och andra mindre varv från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal (samtliga kommuner). 
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L2014:2662 

Naturföremål/-bildning med 
bruk, tradition eller namn

Jättegryta, rund, 0,35 m diam 
och 0,5 m dj.

Övrig kulturhistorisk lämning 

L2013:2174 

Färdväg

Färdväg, ca 380 m lång (ÖNÖ-
VSV) enligt kartmarkering bi-
fogad anmälan och 2 m bred. 
Delvis uppbyggd med kallmur 
i sluttningarna. Används som 
rid- och promenadstig. Belä-
gen ca 15 m söder om RAÄ 
Vaxholm 21. (Dnr 326-2552-
2003).

Övrig kulturhistorisk lämning 

L2014:2758 

Dammvall

Fördämningsbyggnad, 13 m 
l (N 40cg V-S 40cg Ö), 4 m br 
och 0,4-1,4 m h bestående av 
i kallmursteknik lagda stenar 
0,5-1,3 m st. 5 m från fördäm-
ningens NV ända är en öpp-
ning, 1 m br och 1,5m dj. Ovan 
fördämningsbyggnaden har 
förmodligen en äldre väg gått.

Övrig kulturhistorisk lämning 

L2013:2150 

Färdväg

Färdväg, ca 200 m (Ö-V, N-S, 
ÖNÖ-VSV) (enligt kartmar-
kering bifogad anmälan) och 
1,5 m bred. Övergiven. Har 
delvis hålvägskaraktär, men är 
på vissa ställen en uppbyggd 
vägkropp. Vägen är mycket 
otydlig i den södra delen. Är 
enligt Länsstyrelsens bedöm-
ning rester av den äldsta land-
förbindelsen mellan östra och 
västra Tynningö. Belägen ca 15 
m norr om RAÄ Vaxholm 20. 
(Dnr 326-2552-2003).

Fornlämning 

L2014:2759 

Plats med tradition

Tradition, enligt en karta som 
ägs av en privatperson skall på 
flygfotobilden utmärkt plats 
fordom ha funnits ett kapell. 
Vid grävningar har en lantbru-
kare funnit lämningar efter 
grundmurar. Dessa är nu över-
täckta av ett jord- och torvla-
ger. Inga synliga rester kunde 
iakttagas vid rev inv 1978. 

Övrig kulturhistorisk lämning 

L2014:2197 

Slott/herresäte

Tunninge kungsgård, bestå-
ende av en flygel, huvud-
byggnaden riven,i ett plan, 
ca 7x11 m (NNÖ-SSV) av 
brädfodrat timmer och ett 
valmat tegeltäckt tak.

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Registrerade lämningar i Kulturmiljöregistret. Vissa beskrivningar redigerade språkligt och 
personnamn är borttagna. 

Sommarnöjesmiljö (Nacka kn, Lidingö kn, Vaxholms kn, Värmdö kn). 
Sommarlantgårdar från 1700-talet och 1800-talets första hälft för Stockholms 
välbeställda borgerskap. Svindersvik, Lilla och Stora Nyckelviken (Nacka kn), Älvviks 
gård (Lidingö kn) samt gårdar på norra Värmdölandet och vid Lindalssundet (Värmdö 
kn). Odlingsmarker, gårdsbyggnader, trädgårdar, parker, alléer och brygglägen. 
Sommarvillor* från 1800-talets mitt fram till 1900-talets början utmed ångbåtslederna 
samt mindre fritidshus/sportstugor från 1900-talets första hälft. Naturtomter och 
luftiga bebyggelsegrupper. Brygglägen med tillhörande mindre byggnader i form av 
badhus och väntkurer. Inslag av parkvegetation. Byggnader för förnöjelse, t ex 
lusthus och paviljonger. Avläsbar arkitekturstilutveckling från de rikt dekorerade 
schweizer- och cottagestilarna från 1800-talets senare hälft med verandor och 
pittoreska utbyggnader, till det tidiga 1900-talets mer strama villor som utvecklats till 
en nationalromantisk stilinriktning med robusta detaljer och allmogeinspirerade 
detaljer och färgsättningar. Mindre sportstugor med drag av nationalromantiken eller 
1900-talets modernism, speglande rekreationslivets utveckling. Visborgs minnes 
semesterhem vid Kungshamn med grupper av små, enkla uthyrningsstugor 
påminnande om samtida sportstugor����������������������
Vaxholm och Värmdö kommun)

* I föreliggande utredning redovisas byggnadernas nybyggnadsår. Huruvida 
byggnaderna fortfarande förmedlar väsentliga karaktärsdrag för utpekade epoker bör 
utredas genom byggnadsinventering och/eller antikvarisk förundersökning.

* Marinarkeologiska förekomster är ej utrett inom ramen för föreliggande rapport. Vid 
beredning av tillstånd för muddring och schaktningsarbeten i vatten bör därför 
länsstyrelsen rådfrågas. 

Fornlämningar
Stockholms skärgård fornminnesinventerades i slutet av 1970-talet. 
Stenålderslämningar var då inte särskilt uppmärksammat. I Stockholms skärgård 
registrerades ett relativt stort antal för skärgården karakteristiska fornlämningarna, 
bland annat så kallade ryssugnar, en slags enkla stenugnar�����������
traditionellt brukar sättas i samband med ryssarnas härjningar i skärgården under 
1700-talet. V������������������������������������

��������������������������������������
stenåldersboplatser generellt, skärvstenshögar, hällristningar och 
älvkvarnsförekomster, järnåldersboplatser, äldre by- och gårdstomter, torplämningar, 
olika typer av fossil åkermark från såväl förhistorisk som historisk tid, äldre 
�������������������������������������.

På T���������������fornlämning och fem övriga kulturhistoriska 
lämningar (se tabell 1 och karta 2). Värt att notera är att inga förhistoriska lämningar 
är kända. Med anledning av fornlämningsbeståndet på kringliggande öar förefaller 
det märkligt. Förutsättningarna för bosättning och näringsfång under förhistorisk tid 
borde varit goda, om än på begränsade ytor längs de många vikarna med morän.
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Olika delar av landskapet och bebyggelsemiljön är känsliga för olika typer av 
åtgärder och ingrepp. Generellt kan dock sägas att miljön som helhet är känslig mot 
tät exploatering liksom modellering av landskapet i form av schaktning, sprängning 
och utfyllnad. Öns karaktär är också beroende av den naturliga vegetationen.    

Strandnära zon
Miljön är känslig mot exploatering, schaktning och sprängning av berg, stora bryggor 
och terrasser samt bostadshus i den direkta strandlinjen.  

Skogbeklädd terräng
Miljön är känslig mot avverkning av träd och markarbeten i form av schaktning, 
sprängning och utfyllnad. Miljön klarar tillkommande byggnader så länge inte stora 
partier av träd avverkas. Öns siluett från omgivande vatten bör beaktas. Siluetten 
formas av skogen och trädtopparnas sammanhängande linje som bryts om 
avverkning sker på de högsta partierna.

Öppen mark
Miljön är känslig mot igenväxning och exploatering. Tillkommande bebyggelse bör 
undvikas.  

����������
• På norra delen av Tynningö, som ingår i riksintressezonen bör avstyckningar 

undvikas i syfte att behålla de stora tomterna med fritt liggande villor inpassade i 
skärgårdsterrängen. Villornas placering och manifestering i landskapet är en lika 
viktig del av miljöns kulturhistoriska sammanhang som respektive byggnads 
arkitektoniska stil. Detta förhållningssätt svarar mot riksintresset uttryck 
”Naturtomter och luftiga bebyggelsegrupper”.

• Byggnader av högt kulturhistoriskt värde, särskilt inom riksintressezonen men 
också på delar av ön som ej omfattas av riksintresset, bör alltid föregås av 
antikvarisk förundersökning, eller antikvariskt utlåtande innan rivningslov, bygglov 
eller startbesked lämnas för ändringar av byggnad, altaner, markarbeten etcetera.

Tillkommande bebyggelse
• ��������������������������������������

fastighet kan utföras efter avvägande om platsens lämplighet (utanför 
�����������������������������������särskilt 
kulturhistoriskt värdefull. Begär in yttrande från sakkunnig kulturvärde (KUL) för 
att avgöra frågan om särskilt värdefull (se kap 2).  

• Ny bebyggelse bör ej placeras på de högsta eller de lägsta punkterna i 
landskapet (odlings/ängs/betesmark). Byggnader som placeras högt i landskapet 
bör aldrig utföras så höga att de konkurrerar med omgivande trädtoppar, i syfte 
att bevara öns siluett i skärgårdslandskapet. Bebyggelse i det öppna landskapet 
tar visuellt mycket stor plats och krockar med den i övrigt traditionella placeringen 
av bebyggelsen på Tynningö.

• Generellt bör stor aktsamhet mot klippor och bergsformationer iakttas. Sprängt 
berg kan aldrig återskapas och berghällen är en nyckel i skärgårdslandskapets 
karaktär. Större såväl som mindre åtgärder (hål för infästning av bryggor etcetera) 
bör undvikas.  

• Tillkommande bebyggelses arkitektoniska stil har underordnad betydelse så 
�������������������������, och omgivande träds höjd 
respekteras och inte överskrids. Tillkommande bebyggelse bör vara av typen 
friliggande villa eller stuga. Rad-/kedje-/parhus bör undvikas då de är 
byggnadstyper som hör hemma i stadsmiljö. Traditionellt har bebyggelsen i 
Stockholms skärgård varit antingen faluröd eller kulört. Vit bebyggelse, som har 
varit vanlig på till exempel västkusten, bör undvikas.  

• Vid avstyckningar, eller nybyggnad på äldre fastighet är det av stor vikt att 
���������� varför sprängning, schaktning och utfyllnad bör undvikas. 
Byggnader bör anpassas efter marken genom uppförande av sockel/
suterrängvåning, och inte marken efter byggnaden.

• Vid avstyckningar, eller nybyggnad på äldre fastighet är det av stor vikt att 
bibehålla den naturliga vegetationen på respektive fastighet. Bibehållande av 
vegetation så som uppvuxna träd, undervegetation så som ris och mossa, eller 
gräs. Utfyllnad med matjord och anläggande av gräsmattor bör undvikas på 
platser som präglas av skogs och hällmark. ”Klassiska” trädgårdar med 
gräsmattor, fruktträd, blommor och nyttoodlingar hör hemma vid bebyggelse som 
ligger på bördig mark.

04 Råd och riktlinjer för miljöns hantering

Byggnad som placerats högt, men med en 
ordentlig trädridå i bakgrunden som bidrar till 
att hålla ihop upplevelsen av landskapet. Vita 
byggnader bör dock undvikas då det är en 
tradition som i första hand hör hemma på 
västkusten.  

Byggnad där marken har schaktats och 
modellerats och körväg har dragits ända upp 
till det högt liggande huset. V��������
eller den naturliga vegetationen har 
respekterats och resultatet blir att fastigheten 
bryts ut ur miljöns sammanhang.
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Vägar och tillfarter
• ����������������������������������������

naturliga förutsättningar������������������. Sprängning och 
schaktning bör undvikas. Om anpassad tillfart till en ny byggnad/fastighet ej låter 
sig utföras bör avstyckningen/nybyggnaden undvikas. 

• Miljön på Tynningö är känslig mot breda och uträtade vägar. Vägarnas karaktär 
���������������������������������������
anläggande av ny bebyggelse bör iordningställande av vägar inte heller inbegripa 
sprängning, schaktning eller utfyllnad. Man bör sträva efter att behålla en 
blandning av asfalterade och grusade vägar. Oljegrus kan vara ett alternativ att 
arbeta med.

 
Avlopp/ledning
• Vid omfattande anläggning av avlopp och ledningar gäller samma hänsyn som 

vid andra åtgärder. Det vill säga att sprängning av berg och avverkning av 
uppvuxna träd bör undvikas. I första hand bör vägar användas som stråk för 
ledningsdragning. Inför anläggande av ledningsdragningar är det av största vikt 
att utreda hur/var detta kan göras för att minimera påverkan på landskapet och 
karaktären. Kan ledningar företrädesvis dras i de låglänta öppna markerna i 
kombination med ett läge under de enskilt ägda vägarna? 

Fornlämningar
Med anledning av känd fornlämningsbild och den begränsade inventering som 
genomförts på ön bedöms potentialen för nyfynd generellt som måttlig. Öns läge vid 
inloppet mot Stockholm är strategiskt och aktiviteter har sannolikt förekommit och 
avsatt spår under lång tid. En kompletterande inventering skulle sannolikt förändra 
bilden och ge nya förutsättningar för planerade exploateringar på ön. Ett sådant 
arbete skulle inkludera fördjupade GIS-analyser i syfte att lokalisera lokaler med hög 
potential för fornlämningsförekomst. Dessa skulle sedan besiktas i fält för att avfärda 
eller konstatera förekomst. Av de registrerade lämningarna är två av särskilt intresse. 

• ��������������������������������������
���������������������������������������
mycket hög. Där den synliga vägen tar slut i nordöst och sydväst tar sankmark 
���������������������������������������

• L2014:2759, plats med tradition. Denna uppgift är mycket intressant. Det har i 
skärgården funnits många kapell för skärgårdsbor��������������
Dessa har inte sällan medeltida ursprung och det är fullt rimligt att ett sådant 
funnits på platsen. Det vore önskvärt att studera den karta som omnämns i 
beskrivningen i Kulturmiljöregistret. Storskifteskartan från år 1805 redovisar 
platsen i avvikande färg med ett mindre impediment vilket kan tyda på att en 
byggnad eller tomt varit belägen på platsen. Någon närmare beskrivning anges 
inte i akten.

�����������������������
uppförd utan större utfyllnader och 
sprängning/schaktning.

Den röda byggnaden till höger i bild är 
traditionellt placerad på höjden ovanför den 
fd ängen/betesmarken. Till vänster en ny 
byggnad placerad mitt i den före detta 
odlings/betes/ängsmarken. Historiskt en 
otänkbar placering för en byggnad. Huset 
����������������������
siktlinjer inifrån ön mot vattnet.

Äldre fastigheter nära vattnet har ibland 
stensatta stränder utförda av granit med 
bitvis utfyllda markområden. Graniten gör att 
utfyllnaden trots allt smälter in bra i 
naturlandskapet. Samma sak gäller för 
grundmurar, altaner och terrasser.  

Historiskt låg de få vägar som fanns på 
Tynningö inkilade i utkanterna av öppna 
marker, väl anpassade till landskapet. Även 
1930/40/50-talets detaljplaner lägger vägarna 
väl anpassade till den naturliga terrängen. 
Miljön är känslig för breddade och uträtade 
vägar. 
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05 Nuläge Landskapsbildsanalys
�������������������, 
landmärken, gränser, siktlinjer med mera 
enligt Kevin Lynch-metoden.
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Översiktlig beskrivning av dagens landskap

Topografi – sprickdalslandskap
T������������������������������������������
låglänta dalgångar som ofta är fuktiga eller brukade. T���������������
nordväst till sydöst. Innan landhöjningen var öns dalgångar havsvikar, idag utgörs de 
av sankmarker, insjön Stora Maren och betesmark. 

Vegetation och mark
Vegetationen på T��������������������������������
dominerar barrskog med framförallt tall och inslag av gran och markskiktet består av 
ris och mossa. Lägre beläget i landskapet och i sluttningarna, blir vegetationen mer 
blandad med både barr- och lövträd. I brynzoner, fuktiga marker och vid strandzonen 
����������������������������������������
ädellövträd med fortsatt hög vitalitet, till exempel ekar. Vid färjeläget på öns sydöstra 
�����������������������������

Landskapsrum och siktlinjer
Öns högsta punkter, där i bland Tynningö klack, ger god utblick över 
skärgårdslandskapet runt omkring. Mellan Tynningö och öarna runt omkring skapas 
ytor som beroende på avståndet dem emellan kan upplevas som rumsligheter. Dessa 
rumsligheter och siktlinjer mot särskilda landskapselement på öarna bredvid är 
viktiga att bevara, då de skapar Tynningös sammanhang. Särskilda 
landskapselement på öarna runt omkring är branta sluttningar och bergsväggar samt 
utmärkande byggnader och bryggor. 

Då ön till stor del är skogbeklädd och kuperad så är siktlinjerna inom ön begränsade. 
��������������������������Tynningö som är viktiga att bevara.

Uppe på höjderna dominerar barrskog. Lägre ner i landskapet är vegetationen mer blandad och med stora inslag av lövträd.

Vy mot sydväst från Tynningös högsta punkt, Tynningö klack.

269



20 KULTURMILJÖUNDERLAG OCH LANDSKAPSANALYS | 05 NULÄGE 

Viktiga stråk och vägar 
Huvudvägarna på Tynningö kopplar ihop öns tre bryggor. Dessa är asfalterade och 
������������������������������������������
huvudstråken. Över ön löper stigar och stråk som kopplar ihop öns olika delar för 
fotgängaren, vissa av dessa är markerade och andra inte. 

Bebyggelse 
Stora delar av marken på Tynningö är tomtmark och byggnaderna är en blandning 
mellan året-runt-boenden och fritidshus. Trots detta upplevs inte ön som särskilt hårt 
�����������������������������������������
de större husen är lokaliserade i strandzonen och är svåra att se från öns 
huvudvägar, men lättare att observera från vattnet. De mindre fritidshusen ligger ofta 
������������������������������������������

Målpunkter och verksamheter
�������������������������������������������
turister��������������������������������������
����������������������. 

Upplevelsen av Tynningö från vattnet 
����������������������������������������
T�������������������������������Tynningös södra sida 
som vetter mot bland annat Norra Lagnö. Längs med Tynningös södra strandlinje 
�����������, sluttningar och branta bergskanter. I och med att större delen 
av strandlinjen är exploaterad med hus, trädgårdar och bryggor så kan strandlinjen 
���������������������������������������������
båt eller bada. 

Brantkant som sluttar ner mot havet på Tynningös södra sida. Tynningös fotbollsplan.
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Strandnära villor

Färjeled söder 
om Tynningö

Stor villa med 
havsutsikt Fuktig sankmark Sportstuga på höjden Norra strandkanten

Skogsväg uppe på 
höjden

Brantkant Betesmark i 
dalgången

Utblick mot grannön
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Landskapets karaktärs-
områden
Landskapet på Tynningö kan delas in i 
tre karaktärsområden, i första hand 
������������������
bebyggelsestruktur. 

Observera att detta inte är en 
naturvärdebedömning. 
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Strandzon med sommarvillor
Runt hela ön ligger sommarvillor exponerade mot vattnet. Vida siktlinjer över vattnet 
erbjuds från tomterna, likaså är husen väl synliga från vattnet och ger intrycket av en 
tätbebyggd ö. Fastigheterna upplevs vara större närmast färjelägena och de 
allmänna bryggorna. Ofta har fastigheterna privata stränder med egna bryggor. På 
några få platser runt ön kan boende utan strandtomt och besökare nå stränderna mot 
Östersjön, men dessa platser är inte tydligt annonserade när man rör sig i 
landskapet.

������������������������������������������
klippor och skarpa branter.

På nordöstra sidan av ön är utblickarna över vattnet kortare då närliggande öar ligger 
närmare och är större än på den sydvästra sidan.

Kuperad skog med mindre hus och sportstugor
Innanför strandzonen tar den kuperade skogsmarken vid. Bebyggelsen varierar från 
små sportstugor till större villor����������������������������
är väl anpassad till höjdskillnaderna på ön. Tomterna runt husen är naturtomter vilket 
ytterligare förstärker husens anpassning till de naturliga förutsättningarna på platsen. 
Ofta ligger husen dolda bakom bergknallar eller skog vilket gör att man vid en första 
�������������������������������������������
skog som är obebyggda.

Låglänt dalgång
En dalgång löper mitt på ön, från Båtviken i sydöst upp mot sjön Stora Maren. 
Dalstråket är tydligast i den första delen där det är bredare med inslag av betes- och 
ängsmarker������������������������������������
�������������������������������������������
den kraftigt kuperade skogen. 

Vidare mot sjön smalnar området av runt en bäck innan man når sjön och det öppna 
rummet breddar ut igen.

Stora sommarvillor ligger exponerade mot vattnet. Sportstugorna ligger väl inpassade i landskapet och ofta dolda bakom 
bergknallar och vegetation.

Ett dalstråk med ängs – och betesmark löper över ön. Sjön Stora Maren
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06 Historik
Topografiska förutsättningar 
Stockholms län omfattar de östra, sydöstra och södra delarna av landskapet Uppland 
och de östra delarna av landskapet Södermanland, vilka skiljs åt av Mälaren. Länet 
är tättbefolkat och utsatt för ett stort exploateringstryck. Stockholms län är ett relativt 
ungt landskap, präglat av strandförskjutningen, och ligger som helhet under den 
�����������������������������������������
skärgård, Svealands sprickdalsterräng och skogsområden i norr. Jordarterna utgörs 
huvudsakligen av morän och kalkhaltiga moränleror.

För ca 4 000 år sedan hade landhöjning kommit så långt att några mindre öar som 
senare kom att bli Tynningö stack upp ovanför ytan (se karta följande sida). Denna 
period kallas för neolitikum, eller bondestenålder. Även om jordbruket blivit vanligt 
�����������������������������������������
���������������������������������������
skärgården, men dessa lämningar är oerhört svåra att lokalisera. Detta då de inte 
avsatt några omfattande spår, men även då de avsatta spåren brutits ner under 
årtusendena. Människorna under stenåldern kom till området troligen för att jaga säl i 
det som då liksom nu var ett skärgårdslandskap. 

Brons- och järnålder
I takt med att landhöjningen fortskred blev förutsättningarna för åkerbruk och 
boskapsskötsel bättre och befolkningen kunde med tiden bli bofast (se karta följande 
sida). Äldsta belägg för Tynningö är vid 1300-talets första hälft, men ön borde ha varit 
attraktiv redan under åtminstone järnålder. Vad T�����������������
berg och postglacial lera och förutsättningarna för bosättning och åkerbruk har varit 
begränsade till mindre områden med morän. Dessa förutsättningar är vanliga i 
Stockholms skärgård. Lämningar från bronsålder, ca 1800–500 f Kr, är inte kända på 
Tynningö men rösen förekommer på öarna runt omkring. Den övervägande 
vanligaste gravformen i Tynningös närområde är stensättningar. Denna gravform var 
vanlig från bronsålder och genom hela järnåldern. Runt år 0 har Tynningö fått en mer 
sammanhållen landmassa kringgärdad av skär med smala sund emellan (se karta 
följande sida). Ön präglas av ett antal vikar och sannolikt några mindre insjöar. 
Dagens sjö Stora Maren var vid denna tid en smal havsvik. Det är först under 
senmedeltid som viken snörs av och bildar en insjö.

Väglöst land
Det historiska kartmaterialet visar på att stora delar av Tynningö var väglöst land 
långt fram i tiden. Åkermark och bebyggelse var koncentrerat till den sydöstra delen. 
���������������������������������������
skogsbruk och skogsbete. Det är oklart om den bild som kartmaterialet uppvisar 
skildrar en platskontinuitet, eller om ön nyttjats på annat sätt under tidigare historiska 
och förhistoriska perioder������������������Tynningö som under 
historisk tid dikats ut. Dessa visar på ett annorlunda landskap än det vi ser idag. 

Bilden av landskapet innan den snabba förändring som en utdikning innebär är viktig 
att ha med sig när exempelvis boplatser eller aktivitetsytor får förhistoriska perioder 
ska lokaliseras. Vidare kan de skapade landytorna rymma marina lämningar som 
tidigare legat under vatten. Denna analys omfattar endast land, men det är värt att 
påminna om vattnet runt T��������������������������������
där möjligheten för förekomst av marinarkeologiska lämningar är stor.

Jordartskartan från SGU. Gult är lera och rött är urberg. Källa: SGU.se
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Landhöjning 20 meter över havet. Ca 4000 f kr (6000 år sedan)

Landhöjning 10 meter över havet. 2000 f kr (4000 år sedan)

Landhöjning 5 meter över havet. År 0 (2000 år sedan)
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Historisk tid

Medeltid
Som nämnts ovan omtalas ön för första gången i historiskt skriftmaterial från 
1300-talet så som Thyninge. Närheten till segelleden vid Torsbyfjärden, och den för 
kommunikationen fördelaktiga Hemviken, avgjorde kanske uppförandet av Tynningö 
�������������������������������������������
vittnar om att ön tillhörde Stockholm stad. Platsen för gården valdes kanske också 
med tanke på närliggande höjden Tynningö klack där det troligen funnit en vårdkase 
���������������������������������������
vårdkasar var i fullt bruk till 1700-talet. 

Tynningö Säteri 
Vid 1600-talets mitt övergick Tynningö gård, såsom så många andra gårdar, från att 
ha varit kronohemman till att bli säteri. I stormaktens Sverige behövdes adeln i krig 
och i administration vilket medförde att de av kronan belönades med stora 
jordegendomar. Vid ståndsmässigt uppförd bebyggelse utnämndes gårdarna till 
������������������������������������������
under 1600- och 1700-talet. Adelns ensamrätt till säterierna upphävdes runt skiftet 
�������������������������������������������
������������������������������������������
huvudbyggnaden, vilken efter långt gånget förfall revs 1960. 

1800-talets avsöndringar och markanvändning
Vid Tynningö gård fanns år 1825 fem torp; Fyrkanten (nuvarande Höganäs), 
Myrholmen, Furusund, Mjölkviken och Snickartorp (troligen Snickarbacken). Under 
Tynningös ställning som säteri hade torparna en viktig uppgift som arbetskraft på 
egendomen. Detta kom att ändras under 1800-talet då torpen avsöndrades, blev 
���������������������������������������
åkermarken på ön genom utdikningar, bland annat av dåvarande sjön Lilla Maren. 
Jordbruk pågick här fram till 1980-talet. Mot slutet av 1800-talet och början av 
������������������Tynningö, bl.a. nuvarande Waxholmsvarvet 
(Frodés varv) och Waxholms båtbyggeri i väst samt Tynningö båtvarv (1914) i öster.

Under förra seklet förvandlades Tynningö från en skärgårdsö där man i huvudsak 
��������������������������������������������
andel åretruntboende. Bebyggelsen utgjordes fram till sent 1800-tal av gårdar och 
torp vilket ändrades vid 1860-talet då avstyckningar av de gamla fastigheterna tog 
fart och uppförandet av påkostade sommarnöjen inleddes. 

Till höger i bild syns säterbebyggelsen belägen söder om Hemviken. Utsnitt ur karta över Tynningö, Wermdö skeppslag och socken, 1804. Lantmäteriet, Historiska kartor. 

Stockholms skärgård har sedan 
lång tid tillbaka haft betydelse 
som kommersiell och militär 
inseglingsled till huvudstaden. 
Den så viktiga Torsbyfjärden 
utgör än idag huvudstråket för 
passage till Stockholm. 
Skärgården har historiskt sett 
haft en avgörande betydelse för 
Stockholms strategiska försvar. 
Skärgårdens levnadsbetingelser 
har genom tiderna 
karaktäriserats av 
självförsörjande småjordbruk 
och djurhållning kombinerat 
�������������
binäring såsom båtbyggeri/varv. 
Fisket svarade för en betydande 
del av hushållningen men även 
som inkomstkälla. 
Skärgårdsborna försåg staden 
och Mälardalen med insaltad 
����������
hantverksvaror. Vid besöken på 
�����������������
av basvaror som inte fanns ute 
på öarna. Det är först under 
1900-talet som den rådande 
strukturen för bebyggelse, 
arbete och fritid erfar en 
genomgripande förändring och 
skärgården blir tillgänglig för 
den breda allmänheten.  
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Till höger i bild syns säterbebyggelsen belägen söder om Hemviken. Utsnitt ur karta över Tynningö, Wermdö skeppslag och socken, 1804. Lantmäteriet, Historiska kartor. Utsikt från Tynningö klack mot söder. Troligen ett av torpen under Tynningö säteri, beläget vid nuvarande Lilla Snickarbacken. 

Äldsta bryggläget Östra Tynningö.
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Laga skifteskarta från år 1856 visar en detaljerad bild över struktur och indelning av jordbruksmark (fält inringade med gult) och ängsmark (grönt) samt T�����������������������. Lantmäteriet, Historiska kartor 
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Sommarvillor och ångbåtstrafik
Exploateringen av Tynningö tog sin början under det sena 1800-talet då 
snickarmästare Munthe förvärvade Höganäs, den så kallade Fyrkanten år 1874. Han 
började per omgående arrendera ut mark och sälja avstyckade tomter för 
�������������������������������������������
���������������������������������������
Tynningö, exempelvis villa Björkudden och nuvarande bostadshuset Kvarnen. 

År 1906 förvärvades Tynningö gård av Anders Brinkman och Anders Persson och 
Tynningö AB etablerades vilket kom att bli startskottet för avstyckningar och 
försäljning av tomter i en högre grad än tidigare. Försäljningen möjliggjordes av att 
��������������������������������������������
T����������������������������Tynningö ett tjugotal 
���������������. Waxholmsbolaget och T���������������
varpå fastigheter styckades av i rask takt och tomtpriserna steg. Påkostade 
grosshandlarvillor uppfördes på stora omfattande fastigheter med direkt närhet till 
havet. 

Ångbåtsbryggan Höganäs. Troligen 1930-tal. Digitalt museum, Sjöhistoriska. Två barn i en båt, det ena ev. Carl Gösta Jackson, okänt årtal. Digitalt museum, Sjöhistoriska. 

����������������������������������������������. 
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Sportstugeeran ökar tillgängligheten
Under 1920- och 30-talen besökte många barn och ungdomar Tynningö varje 
sommar på Dagens Nyheters ”dag-kollo” vid Snickarbacken, och Sunnerdahlska 
stiftelsen som ägde hus vid Norra Tynningö brygga. År 1938 infördes semesterlagen 
���������������������������������������
�����������������������������������������. 
Stugorna uppfördes uppe på bergsryggar, indragna från vägen på naturtomter. En 
�������������������������������������������
drogs landsvägen på norra Tynningö fram av en beredskapsstyrka stationerad på 
Bergsholmen. Vägen kopplar samman Höganäs och östra delarna av ön. Tidigare 
hade den gamla huvudvägen utgått från Tynninge gård i öster och sträckte sig 
troligen bl.a. till de i norr belägna torpen. V����������������������
vilket ytterligare förenklade för ett ökat antal sommargäster. 

Från sommarö till permanentboende
����������������������������������������
närmaste fastlandsorterna som erbjöd ett större utbud av arbetstillfällen. Många 
�����������������������������������������
�����������������������������������������
Norra Tynningö (2st), samt en lanthandel på östra Tynningö. I dag saknas 
��������������������ita hästen), pensionat, sommarhem för 
blinda, barnkolonier, skola, handelsträdgårdar var andra verksamheter som under 
främst 1900-talet förekom på T����������������������������
���������������������������. Med bättre 
�������������������������������������������
boende. Denna utveckling har fortsatt och husen som uppförts sedan 1990-talet har i 
regel en större volym för att möta behovet för den ökande skaran åretruntboende. 

T������������������Tynningöhistoria 
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Före 1874
Fram till 1870-talet var Tynningö endast 
bebyggd med säteribebyggelsen i öster 
samt några tillhörande torp som i kartan 
syns på norra sidan och västra delarna 
av ön; Snickartorp, Fyrkanten, 
Myrholmen, Mjölkviken samt Furusund 
vid viken i norr. All bebyggelse var 
belägen i närheten av strandlinjen då 
�����������������
huvudsakliga näringen och transport 
främst ägde rum via båt. Den gamla 
landsvägen utgick ifrån nuvarande 
Tynningö östra och kopplade samman 
säteriet med underliggande torp. 
Merparten av den odlingsbara marken 
och ängsmarken fanns på östra delen av 
ön och utgjorde en viktig förutsättning till 
bosättningarna.

07 Bebyggelseutveckling
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Den äldsta bebyggelsen på ön omfattas idag av T����������������������������������
1700-talets struktur.  

Vid Furusundsviken ligger denna byggnad som möjligen är det ursprungliga bostadshuset på torpet Furusund. 
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1875 – 1906
I slutet av 1800-talet började de nu 
självständiga torpens ägor köpas upp 
och styckas av i syfte att ge plats för en 
ny slags bebyggelse i skärgården; de 
påkostade och omfångsrika 
sommarvillorna. Husen placerades högt 
på de karga bergsknallarna och ramades 
in av stora tomter med direkt närhet till 
vattnet. Odlingsmarken aktades högt 
som levebröd och bebyggdes därför inte. 
Etableringen av ångbåtsbryggor vid 
säteriet och på Höganäs (före detta. 
���������������������
villorna uppfördes nära dessa. 
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Eriksdal skulle bli klubbhus för KSSS och uppfördes i tegel 1897. Byggnaden är därmed ett ovanligt inslag på 
Tynningö där träbebyggelsen dominerar starkt. 

Sunnerdahlska uppfördes 1880 som sommarbostad, och 
senare pensionat, intill Norra Tynningö brygga. 

Bergshyddan, vid nuvarande Waxholmsvarvet, var ett av 
de första sommarhusen som uppfördes på nordvästra 
delen av ön.  

Två tydliga exempel på det sena 1800-talets arkitektoniska stildrag. Omfångsrika tomter i vattennära läge 
karaktäriserar denna tidsepok. 

�������������������������������������������������������
Tynningö.
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1907–1929
Efter att Tynningö AB grundats 1906 och 
köpt upp marken under Tynningö säteri, 
ökade avstyckningar för en mängd nya 
sommarvillor. Fortfarande föredrog man 
det steniga vattennära läget på behörigt 
avstånd från jordbruksmarken, samt 
större tomter och rymliga sommarhus. 
Under denna period bebyggdes främst, 
som tidigare, norra respektive södra 
delen av ön (runt säteriet) men också 
mark söder och norr om insjöarna och 
längs öns södra sida del i höjd med 
Solvik och Marsviken syns en tätare 
bebyggelse. 
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Efter att Tynningö AB grundats 1906 tog tomtförsäljningen fart. Sommarhusen uppfördes på karga bergsknallar och ramades in av stora tomter intill strandlinjen. 
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1930 – 1969
Sportstugornas inträde under 1930-talet 
kom att ta ny mark i anspråk. Nu 
bebyggdes öns skogbevuxna inland för 
första gången i större skala. I den 
kuperade terrängen uppfördes små 
fritidshus med avstånd från det 
slingrande nya vägnätet. Vegetationen 
bestående av tall, ris och mossa 
bibehölls. Även tomterna höll en mindre 
skala under 4000 m2. Ett stort antal 
stugor uppfördes också på sjötomt.  
Odlingsmarken skattades fortfarande 
högt och förblev obebyggd för att 
tillhandahålla råvaror. Under 
beredskapstiden utökades vägstrukturen 
på bl.a. norra delen av ön.    
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Höganäs bryggläge med tidstypiskt gestaltad väntkur.

Före detta butiksbyggnaden på Norra Tynningö. 

�����������������������������������������������������������. 
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1970 – 1999
Under denna period uppfördes 
sommarstugor företrädesvis på tomter 
som saknade direkt vattenkontakt, men 
���������������
Komplementbyggnader byggdes också 
���������������������
till förmån för nybyggnad. Ett relativt stort 
antal byggnader tillkom under denna tid 
och permanentisering av sommarstugor 
ägde rum vilket belyser att antalet 
bofasta som pendlade till arbetet på 
fastlandet ökade. Brukandet av jorden 
upphörde under 1980-talet men 
fortfarande fredades de öppna 
landskapsrummen från att bebyggas.  
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Exempel från Furusundsviken. Under perioden uppförs större hus än tidigare och bebyggelsen omvandlas ofta till 
åretruntboende.

Nya fastigheter medförde att strandlinjen fortsatte att privatiseras. I takt med permanentiseringen revs även äldre hus, eller byggdes ut, till förmån för nybyggnad. 
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2000 - Nu 
Sedan år 2000 har byggtakten markant 
saktat ner i jämförelse med föregående 
årtionden. Nyuppförda åretruntboende 
���������������������
schaktteknik och terrassering har på 
några platser brutit med den tidigare så 
���������������������
����������. Stora delar av 
Tynningö är idag uppdelad på bebyggda 
fastigheter och strandlinjen är i huvudsak 
privatiserad. I likhet med all tidigare 
uppförd bebyggelse är den lokaliserad till 
de kuperade bergknallarna och den 
låglänta före detta odlingsmarken bildar 
fortfarande öppna rum med längre 
siktlinjer. 
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�����������������������������������������������������������

Sentida tillägg med respektive utan strandtomt. Även under 2000-talet föredrar man att bygga på de annars obrukbara klipporna och bergshöjderna och undviker därmed den låglänta tidigare jordbruksmarken. 
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08 Källor
Litteratur och rapporter
Bebyggelseinventering Tynningö, Vaxholms kommun (1977–78)

Bevarade småbåtsvarv i Stockholms skärgård, , Rapport 2008:36 
Stockholms länsmuseum

Bilder av Tynningö  (2019)

Björkudden,  Vaxholm, Vårdprogram Peter v Knorring arkitektkontor 
(2015) 
https://docplayer.se/amp/68322410- -vaxholm-vardprogram.
html

Kulturminnesvårdsprogram för Vaxholms kommun (1982)

Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken - Handbok 
Riksantikvarieämbetet (2014)

Plattform Kulturhistorisk värdering och urval Riksantikvarieämbetet (2015)

Riksintressen för kulturmiljövården – Stockholms län (AB) Riksantikvarieämbetet 
(2018)

Tynningö Fördjupad översiktsplan, samrådshandling (2015)

Tynningö i våra hjärtan  (2017)

Onlineresurser
Digitalt museum 
https://digitaltmuseum.se/

Historiska kartor, Lantmäteriet 
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/search.html

Tynningöhistoria 
https://sites.google.com/site/tynningoehistoria/home 

Tynningö Ramsö Bygdegårds- och Byalagsförening 
https://www.tynningo.se/information-f%25252525c3%25252525b6r-oss-
p%25252525c3%25252525a5-tynning%25252525c3%25252525b6/
Tynning%C3%B6%20Historik.html 

Vaxholm stad
Underlagsdata i GIS-format 

Samrådsförslag till Fördjupad översiktsplan för Tynningö från 2015

294



Tjänsteutlåtande
2021-02-10

Änr KS 2020/93.556
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Återkoppling och redovisning av arbetet med förstudie av Vaxholms 
kajer

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att;

- Godkänna återrapporteringen av Fas 1
- Ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med gestaltning i två nivåer inom ramen för Fas 2.

Ärendebeskrivning
Hela området mellan vattenlinje och fasad är i ett mycket nedgånget skick med en befintlig 
underhållsskuld. Gata- och markanläggningar är i ett sådant skick att driftskostnaderna är ökade då det 
årligen krävs brådskande insatser och tillfälliga driftstopp för akuta underhållsåtgärder. Stenmurskajen i 
Västerhamnsplan har ett konstruktionsfel som måste åtgärdas inom 10 år. Spontkajen i Söderhamnen 
och Österhamnen som invigdes 1969 har uppnått sin tekniska livslängd på 50 år och behöver därför 
bytas ut. Det finns några kända akuta brister som motiverar en avstängning.

Om kajerna inte byggs om riskerar avstängningarna att bli mer omfattande. På sikt innebär detta att 
kajerna inte kommer att gå att nyttja. 

Om Vaxholms stad får medfinansiering innebär det att arbetet måste påbörjas innan årsskiftet. Detta 
innebär att byggprojektet kommer att vara godkänt vid slutbesiktning under slutet av 2025. 
Målsättningen är att alla politiska beslut skall vara tagna under 2021, vilket skulle innebära att hela 
renoveringen är verkställighet. Om vi klarar detta mål minskar projektets risker då beslut under ett 
pågående projekt är en vanlig orsak till merkostnader.

Kostnaden för ett bra utfört projekt med återställning till nyskick med samma utrustningsnivåer är i 
spannet 249-381 mkr. Den lägsta kostnaden innebär att endast den bärande konstruktionen åtgärdas 
och den högsta kostnaden är hela området mellan vattenlinje fram till respektive fasad. Det går att göra 
andra geografiska avgränsningar för att få en annan kostnad inom spannet.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Robert Klingvall      Anna Rhedin
Projektledare          Planarkitekt
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Änr KS 2020/93.556
2 av 3

Om ambitionen enbart är att framtidssäkra kajerna och det är en sänkning av utrustningsnivån samt en 
ökad teknisk underhållsskuld omkring projektet är kostnaden 175 mkr för Österhamnen och 
Söderhamnen samt 203 mkr om stenmurskajen i Västerhamnen inkluderas. En enklare renovering är 
inte ett alternativ då arbetet kräver en vattendom som mycket sannolikt inte kommer att medge att 
dagvatten från stadskärnan fortsätter att rinna orenat ut i Östersjön.

Med ovanstående information är Fas 1 avslutad. Fas 2 har delvis påbörjats parallellt med den tekniska 
projekteringen. 

Inom projektet Vaxholms kajer Fas 1 har förutsättningar för gestaltning undersökts och dokumenterats. 
I samband med detta har dialoger med bland annat näringsliv och förskolebarn genomförts. En 
landskapsanalys med åtgärdsförslag för gestaltningen har tagits fram. Förutsättningarna och 
kartunderlag för landskapsanalysen utgår från kommunens baskarta. Åtgärdsförslagen ska ligga till 
grund för och leda fram till de gestaltningsförslag i Fas 2 som redovisas före sommaren. Ett av förslagen 
som redovisas kommer att vara ett fullödigt förslag inom ramen för fullt beviljat statligt stöd. Det 
fullödiga förslaget är sedan möjligt att reduceras i omfattning, både beträffande materialval och 
utbredning i en lightvariant. Lightvarianeten tar höjd för att vi inte får något stöd alls. 
Gestaltningsförslagen kommer vara så pass flexibla att det finns möjlighet att anpassa omfattningen 
efter budget utan att helhetstänket går förlorat. Beslut om omfattning av gestaltning kommer tas efter 
besked om stadsmiljöavtal efter sommaren.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat om en förstudie i två faser där Fas 1 är utredningar om nuläge och Fas 2 
utgår ifrån att det blir ett byggprojekt.

Bedömning
Det samlade underlaget motiverar en nybyggnad av kajanläggningen, vilket ligger i linje med 
förvaltningens nuvarande arbete. Beslutet innebär att arbetet med utformningen påbörjas och beräknas 
pågå till och med december. Kostnaderna för hela området kan avstanna om medfinansieringen uteblir.
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2021-02-10

Änr KS 2020/93.556
3 av 3

Finansiering
Projektet finansieras inom ramen för KS projekt Vaxholms kajer, ytterligare eventuell medfinansiering 
bidrar till KS ekonomi. I juni får Vaxholms stad beslut om medfinansiering från Trafikverket. I september 
förväntas ett beslut om kommunens egna åtagande.

Förslagets konsekvenser
Information noteras i protokollet som underlag för framtida beslut.

Uppföljning och utvärdering
Projektet Vaxholms kajer kommer under året ha återkommande ärenden till flera nämnder. Detta 
innebär en löpande uppföljning och utvärdering under 2021.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-02-10
Landskapsanalys - Analys- och åtgärdsplan, 2021-02-19

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur 

Näringslivsberedningen
Anna Rhedin, sbf
Robert Klingvall, sbf
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Gestaltningsprogrammet är framtagen i samarbete mellan Vaxholms stad 
och Nivå landskapsarkitektur. 

Alla foton och illustrationer i programmet är av Nivå Landskapsarkitektur 
om inget annat anges.

Medverkande Vaxholm stad:

Anna Rhedin
Robert Klingvall

Medverkande konsulter:

Nivå Landskapsarkitektur AB:
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Inledning
Med anledning av kajkonstruktionernas dåliga status, 
både stålsponten i Söder- och Österhamnen och stenkajen 
i Västerhamnen, har upprustning av den offentliga miljön i 
det centra hamnområdet i Vaxholm aktualiserats. 

Kajerna är attraktiva stadsrum som lockar många besö-
kare. Folk- och båtlivet när skärgårdsbåtarna angör ger 
platsen en speciell atmosfär. Söderhamnen och miljön 
kring kajen är det som många förknippar med Vaxholm 
och Waxholmsbåtarna är ett karaktäristiskt kännetecken. 
Söderhamnen är ett nav för båttrafiken i skärgården och 
hamnen.

På kajerna ryms många funktioner; båtar, bussar och bilar, 
handel, serveringar m m. Kajområdet fungerar väl, men 
är bitvis slitet och intrycket är i många delar splittrat och 
oordnat. Varje år kommer ca 850 000 besökare till Vax-
holm. Den begränsade ytan och det tidvis stora antalet 
besökare ställer också särskilda krav på utformningen av 
miljön. Det finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp på 
den offentliga miljön för att ge kajområdet den utformning 
den förtjänar.

Kajens sträcker sig från Västerhamnen via Söderhamnen 
upp till Österhamnen är totalt ca 700 m lång. Stråken och 
platsernas sammanhållande utformning kan förbättras 
avseende formspråk, kulör och material för att skapa 
sammanhängande stråk och attraktiva mötesplatser som 
förstärker helheten och de ingående delarna. Gestalt-
ningen av kajområdet bör även knyta an till och binda 
samman målpunkter och stråk i intilliggande områden. 
Det är av största vikt att förslag till förbättringar av miljön 
bidrar till att behålla och utveckla Vaxholms unika värden. 
Gator och torg ska utformas så att de förstärker Vaxholms 
karaktär. 

En viktig utgångspunkt för detta uppdrag är översikts-
planen som säger att parkmiljöer och stadsrum ska locka 
till möten och aktiviteter och ge möjlighet till lek och 
rekreation som kan främja hälsa och social aktivitet m m. 
Mer plats för gång- och cykeltrafik samt cykelparkeringar 
prioriteras i detta uppdrag. 

I ett första steg har området analyserats och inventerats. 
Med detta som grund har en åtgärdsplan tagits fram. 

Detta uppdrag har genomförts av nivå landskapsarkitek-
tur AB i nära samarbete med Vaxholms stad. 

Kortfattad bakgrund
Vid Vaxholms kajer finns en unik kombination av närhet 
till stadsliv och storslagna naturupplevelser. På kajerna 
möter man det stora öppna landskapsrummet med Södra 
och Norra Vaxholmsfjärden och öarna runtom. Den stor-
slagna upplevelsen står i kontrast till stadsmiljöns oregle-
rade småskaliga kvartersstruktur och smala gatusektioner 
med sin stora andel äldre och låga bebyggelse. Hela stads-
kärnan omfattas av riksintresse för kulturmiljövården.

Kust- och skärgårdsområdena i Stockholms län är av 
riksintresse för det rörliga friluftslivet och med hänsyn till 
det samlade natur- och kulturvärdet. Inseglingsleden mot 
Stockholm med dess speciella bebyggelsemiljö av sekel-
skifteskaraktär har också bedömts som riksintresse, och 
omfattar ett stort område kring farleden. 

Naturvärdena på kajerna är begränsade, då de mesta-
dels består av hårdgjorda ytor med mindre parkytor och 
trädplanteringar. Olika funktioner har delvis otydliga av-
gränsningar, rörigt och svårt att förstå vem som ansvarar 
för vad. De många uteserveringarna har olika möbler och 
avgränsningar vilket kan bidra till ett oordnat intryck.

Stockholms skärgård är en av de fem utvalda destinatio-
ner i Sverige som bedöms ha potential att locka ytterligare 
utländska besökare. Vaxholm har en internationellt känd 
profil som en trivsam småstad i Stockholms skärgård. 
Hamnområde har potential att lyftas fram som ett viktigt 
resmål i sig själv. 

I förändringsarbete, t ex om- och nybyggnation, ska alltid 
hänsyn till kulturhistoriska sammanhang och estetiska 
värden tas. Befintliga kvalitéer ska värnas och förädlas.  

Projektområde
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Områdesanalys
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Projektområdet binder samman stråk och platser i intillig-
gande områden. Från Vaxholms kajer kan man till exem-
pel promenera norrut mot Batteriparken, Norrhamnen 
och hembygdsgården. Vaxholms huvudgata och primära 
affärsstråk startar vid kajen och löper västerut, in mot ön. 
Därifrån kan man även vika av norrut och nå Rådhuset 
och Rådhustorget. Följer man kajen söderut fortsätter 
gångstråket längs med Ekuddsgatan, förbi Roddarhuset 
som i förlängningen övergår i en strandpromenad förbi 
Vaxholms roddförening och kanotsällskap, och slutar i 
Eriksös naturområde. 

13. Vaxholms primära handelsstråk, 
Hamngatan

8. Eriksös naturområde. Foto: 
naturkartan.se

2. Kärleksbänken. Foto: Vaxholms stad

1. Infoskylt i Söderhamnen om Blå leden och 
Strömmingsrundan. Blå leden är en sidoled 
av Roslagsleden och går från Vaxholm till 
Dommaruddens friluftsgård, nära Åkersber-
ga, där den ansluter till Roslagsleden.

Strömmingsrundan är baserad på Ström-
mingsloppets bansträckning 5 respektive 10 
km. Start och mål är vid lägret, och banor-
na är skyltade med gula respektive gröna 
strömmingsskyltar. Informationstavlor finns 
uppsatta vid Söderhamnsplan och Eriksö.

3. Roddarhuset vid Ekuddsgatan. 
Foto: roslagen.se

10. Norrhamnen med Batteriparken i bakgrunden 9. Batteriparken i vinterskrud12. Bryggpromenad

Översiktlig analys
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1
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45

19

8

7
6

1. Utgångspunkt: Söderhamnen

2. Kärleksbänken

3. Roddarhuset och Ekuddsparken

4. Johannesbergs badplats

5. Fredriksbergs brygga / Vaxholmsbåt

6. Vaxholms roddförening och Vaxholms  
     Kanotsällskap

7. Eriksös badplats

8. Eriksös naturområde med balnd annat  
    elljusspår, vindskydd, utegym, skypark

9. Batteriparken

10. Norrhamnen

11. Hembygdsgården

12. Bryggpromenad och klippbad

13. Hamngatan, handelsstråk

14. Rådhuset och Rådhustorget

15. Lägret; park, festplats, lek

16. Utsiktspunkt

17. Kolerakyrkogården

18. Nya kyrkogården

19. Blå leden frotsätter över 
Pålsundsbron mot Åkersberga

20. Utsiktspunkt

1617

20
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P17

P2

P10

P7

P4

P3 P3

P9

BU
SS

H
ÅL

LP
LA

TS

BUSSHÅLLPLATS

HÅLLPLATSER VAXHOLMSBÅTAR

TAXIBÅTAR

TRAFIK

ARBETSOMRÅDESGRÄNS

KOLLEKTIVTRAFIK (BUSS)

GÅNGSTRÅK

SVAGT GÅNGSTRÅK

KAJPLATS YRKESTRAFIK

PARKERING

BUSSHÅLLPLATS

TECKENFÖRKLARING

Trafik och rörelsestråk

Analysen visar bl a att gångstråk bör förstärkas i vissa delar längs med kajen.

1. Gångstråk med spridda sittplatser 
ut på piren

2. Parallella men separerade stråk för 
gång- och biltrafik längs Österham-
nen

3. Busstationen

5. Svagt gångstråk i Västerhamnen

4. Svag koppling med flera hinder för 
gångtrafikanter mellan Hamngatan 
och kajen

1.

2.

3.

4.

5.
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PRESSBYRÅ

PO
ST

EN

WAXHOLMS HOTELL

LINFÄRJA KASTELLET

KABYSSEN

RESTA
URANG

G
LA

SS

SYSTEMBOLAGET BÅTMACK

BAR

KÄRLEKSBÄNKENBUSSHÅLLPLATS

BÅTMACK

VÄNTHALL

WC

HAMNGATAN
BU

SS
H

ÅL
LP

LA
TS

SMÅBÅTSHAMNEN

VAXHOLMSBÅTAR

MÅLPUNKT

MÅLPUNKT VERKSAMHET / HANDEL

UTESERVERING

TORGHANDEL

ARBETSOMRÅDESGRÄNS

TECKENFÖRKLARING 

Målpunkter

Analysen visar bl a att det finns delar på kajen som skulle kunna förstärkas 
med fler målpunkter.

2. Småbåtshamnen

3. Hotellet

6. Söderhamnen med Waxholms-    
båtarna

5. Båtmack i Söderhamnen

4. Uteservering på hamnplan

1. Hamngatan1.

2.

3.

4.

5.

6.
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KASTELLETSKÄRGÅRD

SKÄRGÅRD
VAXHOLM

SKÄ
RG

Å
RD

H
A

M
N

EN

ARBETSOMRÅDESGRÄNS

VISUELL KOPPLING

STÖRD VISUELL KOPPLING

VISUELL BARRIÄR/STÖRNING

UTBLICK

TECKENFÖRKLARING

Visuella samband

1.

2.

3.

4.

Längs med kajen finns goda möjligheter till utblickar. Där så är möjligt skall fler vyer 
öppnas upp och blockerande effekter minskas.  

1. Söderhamnsplan - utblick mot havet 2. Lotsgatan  - utblick mot havet och 
fästningen

3. Trädrad bildar visuell barriär 
mellan Hamngatan / hotellet och 
kajen

4. Hamnplan - utblick mot havet 
och kajen 
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ARBETSOMRÅDESGRÄNS

BARRIÄR

KOPPLING

PLATSBILDNING

RUM

TECKENFÖRKLARING

Barriärer och rum

1.

2.

4.

5.3.

Barriär mellan kaj och fasadliv är oftast en gata. Där så är möjligt skall dessa barriärer 
arbetas bort, alternativt bör barriäreffekt dämpas även om dessa stråk fortfarande trafi-
keras av fordon.

5. Kajen med Waxholmsbåtarna 19xx och idag. Barriär i form av byggnader och skyltar hindrar idag 
delvis kopplingen mellan Söderhamnen och Österhamnen. Foto till vänster: Arne Sundström / Sjöhisto-
riska museet

1. Busstationen 

3. Trafikrum runt den stora eken

2. Parkeringsplats framför hotellet. 
Träd och häck bildar barriär mot 
vattnet 

4. Kajen i Söderhamnen
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FÖRKLARING

LÅG INTESITET

HÖG INTESITET

Intensitet stadsrum

Intensitetsanalysen med avseende på aktiviteter, verk-
samheter och händelser bygger på tidigare analyser 
av målpunkter, barriärer och stråk. Här kan utläsas att 
delsträckor längs med kajen upplevs som mindre aktiva 
och fokus ligger i detta avseende på Söderhamnen. För 
att öka stadskärnans handel och attraktionskraft behö-
ver aktiviteter, service och funktioner utökas både dag- 
och kvällstid. Detta gäller främst Väster- och Österham-
nen, för att sprida ut besökare och nyttja hela kajens 
potential samt locka människor att röra sig på kajen i 
hela des sträckning. Den offentliga miljön tillsammans 
med näringsidkare skulle här kunna skapa nya lockan-
de målpunkter.  
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ARBETSOMRÅDESGRÄNS

TRÄD

BUSKAR/PERENNER/GRÄS

TECKENFÖRKLARING

Grönstruktur

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
13.

12.
14.23.

24.

25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

Träd 1-3 
Parklind, Tilia x europaea

Vuxen  parklind, mindre bra vitalitet. 
Lågt bevarandevärde och bör ut på 
sikt. 

Träd 4- 22 
Klotlönn, Acer Platanoides ’Globosum’

Vuxen klotlönn, dålig till mindre bra 
vitalitet, lågt bevarandevärde och 
behöver bör ut på sikt. Träd 4-10 och 
14-22 är planterade i rad och kan om-
fattas av de generella biotopskyddet? 

Träd 23-24 
Vitoxel, Sorbus aria

Ungträd av Vitoxel, mindre bra vitali-
tet och med ett lågt bevarandevärde.

Träd 25 
Skogsek, Quercus robur 

Vuxen skogsek, mindre bra vitalitet, 
bevarande värd och åtgärder(?) bör 
vidtas på sikt.

Träd 26-29 
Hästkastanj, Aesculus hippocastanum 

Vuxen hästkastanj, dålig eller mindre 
bra vitalitet och ett lågt bevarande-
värde. 

Träd 30-31 
Vitoxel, Sorbus aria

Vuxen vitoxel, god vitalitet och lågt-
bevarandevärde. Del av gatuträdsallé 
läng med Hamngatan. 

Källa trädinventering: Trädinventering & okulär besiktning, Vaxholms 
stad 2018-11-26 
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Belysning

Fyra olika typer av stolpbelysning och armaturer används inom projektområdet

Belysningsstolpen längs med Söderhamnen, på platsbildningen vid Hamngatan samt på piren finns i 
vår olika kulörer; en ljusgrå och en mörkgrå

Temporär belysning framför hotellet
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Sittmöbler

3 st. Äldre flyttbara soffor i 
olika stilar

21st. Förankrade parksoffor  längs 
med Väster-  och Österhamnen

5 st. Flyttbar dubbel parksoffa 
på torg- ytor vid Söderhamnen. 
Finns även som enkelsoffa (3 st.) 
på piren

6 st. Parksoffor i parken vid 
Västerhamnen

4 st. Parksoffor vid Waxholms-
bolagets kajplatser

34 st. Flyttbara parksoffor

3 st. Parksoffor utanför restau-
rangen

4 st. Parksoffa på granitmur2 st. Flyttbara bänkbord
Antal möbler och dess läge enl. inmätning av kajen 20-12-03. Ett antal olika typer av 
soffor är utplacerade inom kajområdet. Många olika typer av lös/flyttbar möblering 
flyttas runt inom området och skapar ett oordnat intryck. 
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Hamnutrustning

Kockums hamnpollare längs 
kajkant

Hamnpollare. Ritning: Arkivet 
Vaxholm

Klockpelare

Informationstavla vandrings- 
och motionsleder

Informationsskylt / vägvisare

Hamnspecifik utrustning för 
Waxholmsbåtar

Hamnspecifik utrustning för 
Waxholmsbåtar

Blomsterurnor

SandlådaParkeringsautomat och elskåp Pollare

Marknadsstånd

HögtalarePublik anslagstavlaSkyltar för båttrafiken

Avgångsplats linfärja

SkräpkorgSandlåda

Pumpbrunn

Blomsterurnor

Cykelställ

Stadskarta

Konstverk

Annonseringstavla

Avgångstavla Waxholmsbåtar Elförsörjning Waxholmsbåtar

Blomsterurnor

Räddningsboj, stege och 
skräpkorg

Nedan visas ett urval av den utrustning som finns inom projektområdet. Utöver detta 
återfinns tex flaggstänger och möbler som hör till uteserveringar.
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Kulturhistoria

Under medeltiden hade större delar av Vaxholms 
kommuns yta tagits i anspråk för bosättning, till exempel 
skärgården. Vaxön började bebyggas under slutet av 
1200 – talet och vid 1500 - talets mitt beslöt Gustav Vasa 
att det skulle byggas en fästning mellan Vaxön och Rindö 
för att kunna försvara infarten till Stockholm. Sakta växte 
Vaxholms stad fram på Vaxön – mittemot fästningen. 
Närheten till fästningen begränsade troligen huvudöns 
bebyggelse. Vaxön tillhörde kronan ända fram till 1930, 
och de hus som uppfördes i Vaxholm fram till år 1912 
fick, enligt kronans instruktioner, enbart byggas i trä för 
att snabbt kunna brännas ned vid ett fientligt anfall. En 
stor del av denna äldre träbebyggelse finns fortfarande 
bevarad i stadskärnan, några har dock försvunnit för 
att kunna tillgodose dagens behov av parkeringsplatser, 
hyreshus och butiker. Den första förbindelsen med 
fastlandet fick Vaxön 1926 i och med Pålsundsbron.

Österhamnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samma vy på en målning från 1810 av Louis de Pienne. Tullhuset, som fortfarande står kvar i Öster-
hamnen, var redan då ett centralt motiv på Vaxön

Vy från Vaxholms fästning mot Österhamnen idag.  Foto: Vaxholms stad Samma vy men fotat innan ombyggnationen 1969. Foto: Okänd 
fotograf 1965 / Sjöhistoriska museet

Tidig träbebyggelse och sjöfart i Österhamnen runt 1860. Tullhuset i vitt i bakgrunden. 
Rester av den gamla träbebyggelsen finns fortfarande kvar vid Cronholmsplan. Målning 
av Nils Andersson från 1860.
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Historiska kajlinjer överlagrade med dagens kajkant från 1969

1776
1880
1936

1969

Vaxholm, karta från 1776. Källa: Arkivet Vaxholm

Vaxholm, detaljplan från 1926. Källa: Vaxholms stad

Vaxholm, karta från 1880. Källa: Arkivet Vaxholm
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Ångbåtstrafiken gjorde det möjligt för Stockholms 
borgare att uppföra sommarboställen på skärgårdsöarna, 
så kallade grosshandlarvillor. Stora trävillor uppfördes i 
staden och även på öarna närmast runt omkring. Flera 
av de hus som idag präglar stadens sammansättning 
uppfördes mellan 1875-1910.  

Under slutet av 1860 – talet och en bit in på 1900 - talet 
blomstrade badortslivet i Vaxholm. Det välbärgade 
borgerskapet flydde Stockholm och den osunda miljön 
med stinkande avlopp och sopor m m för att få frisk 
luft och bad. Vaxholm kunde erbjuda flera slags bad 
i kallbadhus, varmbadhus och ett kombinerat salt- 
malt- ång- och gyttjebad. Dessutom fanns Rindöbaden 
där man hade vi den tiden Europas mest mineralrika 
vatten. Vaxholm blev ett centrum för sommargäster. 
In på 1900-talet började sedan även de från lägre 
samhällsklasser bygga sommarhus här.

Det som idag är karaktäristiskt för stadsbilden är 
en- och tvåvåningshusen av trä som stadsmässigt 
placerats i gatulinjen och har utsmyckade detaljer som 
glasverandor, staket och grindar med snickarglädje. 
Husens innergårdar och plank samt fasadfärgerna som 
mestadels är målade i ljusa kulörer är också av vikt 
för stadens helhetsbild. Vaxholms stadskärna är av 
riksintresse för kulturmiljövården.

Skärgårdsbåtarna vid kajen är och har historiskt varit 
viktiga delar i Vaxholms kulturhistoria som tillsammans 
med andra marina/hamnfunktioner skapar ett rikt båt- 
och folkliv året om.

Folkliv i Söderhamnen 19xx. Raden med träd har vuxit till sig sedan fotot från 19xx. 
Foto:  Vaxholms stad

Österhamnen 1926. Stenkajen är uppbruten med en trappa ner till vattnet. Foto: Okänd fotograf  
1926 / Sjöhistoriska museet

Grusad hamnplan med kantbalk av betong, Söderhamnen under 1900-talets första hälft. 
Foto: Palmqvist, Bo / Sjöhistoriska museet

Söderhamnen ca. 1890 innan nuvarande Vaxholms hotell uppfördes. Bryggor och hamn-
byggnader längs med kajen. Foto: Okänd fotograf  ca. 1890 / Sjöhistoriska museet
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Söderhamnen 1951 framför hotellet. Trappa ner till vattnet för landstigning. Kajplanet sträcker sig från kajkanten 
ändra fram till fasad. Foto: Okänd fotograf  1951 / Sjöhistoriska museet

Söderhamnen, troligtvis 1913-1926,  framför hotellet. En brygga syns längs 
kajen, samt den tydliga trädraden i bakgrunden. Foto: Okänd fotograf / 
Sjöhistoriska museet

Vy från Österhamnen söderut mot Söderhamnen. Öppen  kaj med ett generöst 
gångstråk längs vattnet. Foto: Arne Sundström / Sjöhistoriska museet

Västerhamnen innan utbyggnad av småbåtshamn och pir. Foto: Vaxholms stadSöderhamnen 19xx. En brygga ligger intill kajen. Relativt nyplanterade träd står på rad 
längs kajen. Foto: Vaxholms stad
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Åtgärdsplan
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Det finns flera aspekter som föreslås åtgärdas som 
omfattar flera, eller alla, delområden och etapper. 

Ett sammanhållande och genomgående markbeläggning, 
är en viktig åtgärd för att få en miljö som är enhetlig 
och hänger ihop längs med hela kajens sträckning. 
Markbeläggningen föreslås vara av naturmaterial, 
förslagsvis svensk granitsten, som åldras vackert, är 
slitstarkt och hållbart. Granit är också ett material som 
använts i gatstensbeläggning på gator i Vaxholm, och 
är samstämmigt med kulturmiljön. En blandning av 
gatsten och släta granithällar i ytor för gående, särskilt för 
personer med fysiska funktionsvariationer, är att föredra. 

En belysningsplan bör upprättas för hela arbetsområden, 
för att åstadkomma en helhetslösning med ett 
sammanhållet förslag för belysningsstolpar och höjder, 
material, armaturer och kulörer. En bra ljussättning 
hjälper till att hålla ihop kajens utformning och 
en genomtänkt belysningslösning är viktig för att 
skapa trygghet. Planen föreslås kompletteras med 
effektbelysning som lyfter och poängterar delar som 
önskas lyftas fram för att förstärka upplevelsen. T ex kan 
träd, bänkar, fasader och konst effektbelysas. 

Även möblering och utrustning är sammanhållande 
element som förstärker stadsmiljöns identitet och 
skapar atmosfär. En möbelfamilj där varianter av den 
kan förekomma på de olika platserna längs med kajen 
föreslås. På så sätt hålls möbleringen ihop, men variation 
skapas. Där så är lämpligt föreslås att möbler och 
utrustning återanvänds, se vidare åtgärdsförslag nedan.

Kajmiljön är till stora delar en hårdgjord miljö med 
begränsad möjlighet att tillföra grönska. Många befintliga 
träd är i mindre gott skick. Träd som föreslås utgå ersätts 
med nya, buskar och häckar som blockerar utsikten 
undviks och nya träd planteras i lägen där siktlinjer inte 
bryts eller barriärer skapas. Den biologisk mångfalden, 
spridningskorridorer och planteringar som lockar fjärilar 
kan stärkas av perenna planteringar eller temporära 
sommarblomsarrangemang. Blommor var även något 
som lyftes fram i barndialogen. 

Återkommande och viktiga synpunkter inkomna 
från dialogarbete med företag och verksamheter 
handlar bl a om att levandegöra hamnen med en 
attraktiv kajpromenad för att skapa liv och rörelse, 
men även vistelse och handel i hela hamnen för både 
lokalbefolkning och turister prioriteras. Havsutsikten 
bör värnas och orienteringen underlättas med bättre 
skyltning. Ett nytt skyltprogram för hela området är ett 
förslag. Robustare och vackrare markbeläggning i form 
av gatsten efterfrågas, som samstämmer bättre med 
kulturmiljön och som är hållbar och blir vackrare över tid. 

Synpunkter och idéer framkomna i en dialog med 
en barngrupp är beskrivna i de olika delarna i 
åtgärdsplanen. Dessa och andra mer detaljerade 
förslag kommer att arbetas in och konkretiseras i 
programförslaget. 

En viktig aspekt är hur Vaxholms kajer hänger ihop med 
kajerna som båtarna angör i Stockholm; Slussen och 
Strömkajen. Passagerare mellan Stockholm och Vaxholm 
stiger på och av på olika kajer som bör höra ihop på 
något sätt. Det kan handla om hamnspecifik utrustning 
kopplat till Vaxholmsbåtarna, eller andra gestaltande 
element. Detta utreds vidare i programförslaget. 

Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

Vaxholms kajer i relation till Waxholmsbolagets hamnar i Stockholms innerstad

Strömkajen

Slussen

Vaxholm
Rindö

Tynningö

Värmdö

Ingarö

Stockholm

Resarö

Lidingö

Borgesundslandet

Ljusterö

Övergripande åtgärder
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I denna del av det centrala kajområdet är 
besöksnäringen lägre än i övriga kajdelar. 
Besöksintensiteten är därmed lägre, och idag nyttjas 
kajen mest till fartygstrafik, charter- och taxibåtar. Här 
saknas någon form av målpunkt som skulle kunna 
förlänga turiststråket längs med kajen. 

1.

2.

3.

4.

1.
Denna del föreslås förstärkas med en aktivitetshub 
kunna tillföras, som skulle skapa en ännu tydligare 
målpunkt på kajen för besökare på land. Exempelvis ett 
kallbadhus, en badbrygga, en kajak- eller cykeluthyrning, 
kopplat till litet café, eller ett flytande spa? En funktion 
som kan locka besökare och boende samt bidra till att 
förlänga besökssäsongen. 

2. 
Parkeringen behöver stadgas upp och p-rutor markeras 
tydligt. Detaljer som p- räcke bör bytas för bättre 
samstämmighet i miljön. 

3.
Utveckla kontakten mellan gata och kaj i Lotsgatans 
förlängning, förslagsvis med en bredare trappa i slänten 
och en trappa som leder vidare från kajen ner till 
vattnet. Historiskt har kajen trappats mot vattnet i detta 
läge. Förslaget har rekreativa fördelar, men skulle även 
underlätta på- och avstigning för taxibåtars kunder. 

4.
Få tar sig runt hörnet från Söderhamnen där kajen 
viker av mot Österhamnen. Här smalnar kajen av och 
tillsammans med sophus och teknikhuset skapas en 
flaskhals. Dessa byggnader är ett visuellt hinder och stör 
havsutsikten samt ger ett skräpigt intryck enligt dialog 
med företagen.  I Åtgärdsplanen föreslås att sophuset 
rivs och ersätts på annan plats alternativt anläggs en 
sopkasun under mark, vilket även föreslås i dialogen med 
företag och verksamheter.

I denna del är nivåskillnaden mellan gata och kaj mindre, 
och föreslås därför länkas samman med en trappning 
som underlättar för gångtrafikanter att röra sig fritt 
mellan ytorna. Idag korsas gräsremsan mellan gata och 
kaj av smitvägar.  

Österhamnen

Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen
Projektområde
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Söderhamnen har ett fantastiskt läge, som kan utnyttjas 
ännu bättre. Den centrala funktionen och upplevelsen 
är Vaxholmsbåtarna, som ska stå i centrum här, vars 
varumärke är en del av Vaxholms identitet. 

Gatan föreslås ombildas till ett gångfartsområde 
för att prioritera fotgängare i området. Även 
cykeltrafiken föreslås stärkas med fler väderskyddade 
cykelparkeringar. 

5.
6.

7.

9.

8.

5. 
Denna väderutsatta plats med en fantastisk 270 - graders 
vy mot skärgården och Vaxön med kastellet har stor 
potential att bli en nod, en mindre mötesplats och 
fokuspunkt på kajen. Idag upplevs platsen som plottrig 
och stökig med varierad möblering och utrustning. 
Generösa möbler att sitta och ligga i en solig och varm 
dag skulle förstärka plasten och en kikare kan placeras 
där Söderhamnen möter österhamnen.

6.
Platsen mellan Stadshotellet och kajen förslås länkas ihop 
så att hela miljön uppfattas som ett torg där man kan röra 
sig fritt mellan kaj och gata med fri utsikt över vattnet. 
Hotellet fungerar i samverkan med Kastellet som en port 
till skärgården, och skulle med denna åtgärd synliggöras 
och stärkas visuellt. 

Nivåskillnaden tas upp genom en trappning, med 
generösa avsatser. En större öppen och flexibel yta formas 
som kan nyttjas till olika händelser och aktiviteter. Tak för 
cykelparkering och väderskydd när man väntar på båten 
föreslås i denna del. Detta efterfrågas även i dialogen med 
företag och verksamheter.

7. 
Detta är den mest centrala delen på kajen och den största 
sammanhängande ytan. Detta ger möjligheten att skapa 
ett Hamntorg med en attraktiv och flexibel utformning, där 
den offentliga prägeln föreslås stärkas. Sjömacken bidrar 
till den skärgårdsmiljö som är en del av Vaxholms identitet 
och genererar ett rikt och varierat båtliv vilket är positivt. 
Samtidigt är det en farlig verksamhet som ligger mitt i 
stadskärnan. Om möjligt föreslås denna flyttas till annat 
läge. 

Hamntorget föreslås istället kompletteras med en 
rekreativ brygganläggning, en sol- och vistelsebrygga 
som lockar besökare till kajen. På torget föreslås en 
fontänanläggning som lockar både barn och vuxna 
sommartid. Vattnet kommer direkt ur marken, och 
fungerar som lek för barnen och har visuell attraktivitet 
för alla åldrar och målgrupper. I analys av området ser vi 

att barnen är en underprioriterad grupp i stadskärnan 
och i dialogen med barnen fanns en önskan om lek. Detta 
skulle kunna vara ett förslag som lockar olika åldrar och 
målgrupper. Det är en flexibel lösning som kan stängas 
av vid behov och då blir torgytan tillgänglig för andra 
aktiviteter och evenemang. Juletid finns plats för en stor 
julgran, vilket barnen önskar sig i dialogen. Här skulle 
kunna skapas plats för evenemang, större marknader och 
torg- och grönsakshandel av mer tillfällig karaktär som ett 
komplement till den fasta torghandeln. Detta återkommer 
även i dialogen med företag och verksamheter.  

Väderskyddad cykelparkering placeras i denna del. 

8. 
Denna fina lilla plats ligger i en skyddad hörna. 
Betongmarkbeläggningen är gammal och sliten, och den 
ojämna ytan bör justeras för bättre tillgänglighet och 
plana ytor för servering och andra funktioner direkt på 
marken. Hästkastanjerna föreslås eventuellt glesas ut 
för att släppa in mer ljus och luft på torget. Idag bedrivs 
torghandel här, som då skulle kunna utökas.  

9.
Längst i söder där kajen viker av mot Västerhamnen 
bildas ännu en liten plats som kan förstärkas med 
sittmöjligheter. 

De flesta befintliga träd har överlag dålig vitalitetoch 
därmed ett lågt bevarandevärde. Många av träden 
föreslås därför bytas ut mot nya med bättre 
förutsättningar att utvecklas tillfredsställande. Den 
blockerande häcken som stör havsutsikten föreslås tas 
bort.

Förslagsvis utformas kajområdet från fasad till vattnet 
som ett gemensamt torg, där gränser mellan gata och kaj 
suddas ut. Nya träd planteras i grupper som inte bildar 
visuella barriärer utan placeras med stora mellanrum där 
siktlinjer mellan trädgrupperna bildas.  

Idag är många flyttbara parksoffor utplacerade inom 
detta område. Förslagsvis kan de även i framtiden nyttjas 
som komplement till fast möblering sommartid, och för 
tillfälliga evenemang i staden. De skulle kunna målas i en 
färggrann kulör som signalerade sommar och högsäsong 
i Vaxholm. Även hamnpollarna föreslås målas om i den 
befintliga gula kulören och återanvändas på kajen. 

Söderhamnen

Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

Projektområde
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I gästhamnen gör många tillfälliga stopp inför seglatser 
ut i skärgården. Förslaget är att samla båttrafik och 
funktioner med många små stopp här, samt större båtar. 

10.
Gångstråket längs med vattnet består huvudsakligen 
av ett trädäck. Närmast gatan som ligger något högre än 
gångstråket föreslås att en låg mur placeras som skyddar 
och breddar den smala gångbanan något. i bakdelen 
placeras sittmöbler och ytan beläggs med natursten lika 
utformningen på de bredare kajpartierna för att knyta 
ihop kajen i sin hela utsträckning. 

En av de befintliga parkbänkarna är den numera 
kända Kärleksbänken, där ett par möttes och gifte sig. 
Parksoffan ska givetvis få en plats i området även í 
framtiden. 

11.
Parken bibehålls som grönskande oas, men öppnas 
upp något mot vattnet. Parken skulle kunna förstärkas 
som målpunkt med t ex lek. I dialogen framkom gungor, 
klätterställning, rutschkana som önskemål, även statyer 
och skulpturer nämns. Här skulle det kunna vara en 
lekskulptur, t ex. Barnen är en underprioriterad grupp i 
området och denna plats skulle kunna bidra till att stärka 
aktiveter och upplevelser riktade till barn.  Dessutom ett 
uppskattat inslag för båtsemestrande barnfamiljer som 
gästar hamnen. Parkens skydd mot gatan bör då stärkas 
ytterligare.

12.
Verksamheten i bodarna skärmar av mot färjeläget. Detta 
kan utvecklas ytterligare, både som skärm och innehåll, 
med t ex större restaurang och mer service, samt marina 
verksamheter. 

13.
Piren bör kompletteras med fler aktiviteter, 
verksamheter och funktioner för att bli ett tydligt mål 
på kajpromenaden. På själva piren, eller som flytbryggor 
kopplade till den. Idag ligger en bar som sista utpost på 
piren, den skulle kunna kompletteras med, möblering 
men även ett café eller dyl samt eventuellt lek eller 
lekfullt inslag.  Den ruffa betongytan skulle kunna målas 
som en slinga som lockar och vägleder promenaden ut 
på piren. Även denna enkla åtgärd skulle kunna locka 
barnens intresse, och att miljön skulle vara mer färgrik 
togs upp i dialogen. Detta skulle kunna vara en plats för 
det.

Här ligger tidvis större båtar till idag, och dessa skulle 
fortsatt få plats mot pirens utsida. 

10.

11.

12.

13.

Västerhamnen

Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

Projektområde
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Referensbilder

Landskrona - enkel utformning med renodlade markmaterial av natursten 
och möblering

Fredriksdalskajen, Stockholm - solbrygga och social nod i hamnmiljö Riddarholmen, Stockholm, innan ombyggnation - de två nivåerna förenas med en trappa

Nybrokajen, Stockholm - folkliv i trappa mot kajenStrömkajen, Stockholm - naturstensbeläggning i olika format och bearbetningar ger ett levande och tidlöst 
uttryck. Den kajspecifika möbleringen är enhetlig och integrerar tekniska funktioner i sittmöblemang

Norra stadskärnan, Södertälje - visionsbild från gestaltningsprogram
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Kärleksbänken (Bilaga 1)

Historien om kärleksbänken började den 7 augusti 2015. Eller 
ja, den började på nätet några veckor innan det. Men den 7 
augusti 2015 var första gången  sågs på riktigt. 
Då  valde de 
att ses mittemellan, i Vaxholm. Med varsin glass från ”Glass på 
hörnet” gick de och satte sig på bänken...

Den första skylten på bänken satte de upp ett år efter första 
träffen på bänken. Det var  som överraskade med att 
ha fixat skylten och lyckats smugglat med både skylt och 
miniskruvdragare till dejten. Den andra skylten sattes upp 
minutrarna efter att  hade friat – och  sagt ja. 
Frieriet ägde såklart rum vid bänken. 😊

Den tredje och sista skylten sattes upp i somras, 2020, då 
de gifte sig – såklart vid bänken. Deras fyra barn – två var – 
satt på bänken och vigselförrättaren stod bredvid. Syskon 
och den närmaste familjen stod på taxibåtarna som låg och 
guppade i vattnet medan föräldrarna satt hemma i sina 
respektive hem och följde vigseln via en livesändning på 
Facebook. 

Efterrätten på bröllopsfesten var såklart glass.

För två år sedan gick flyttlasset till ett efterlängtat gemensamt 
hem och numera bor  som glada 
kommuninvånare.

Åtgärdsidé

Kärleksbänken har idag ett utsatt läge på kajen längs med 
buss- och biltrafik. När kajmiljön inklusive ny möblering rustas 
upp kommer bänken att behöva hitta en ny plats.

1. 
Platsen där bänken idag står markeras i den framtida kajen 
med exempelvis en minnessten, subtil skylt eller liknande.

2.
En ny plats för en bänk, i ett mer omhändertaget läge, föreslås 
där förhoppningsvis fler kan hitta kärleken i framtiden...

1.2.

 bröllop Foto: privat

Montering av skylt, Foto: privat
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Avfallsplan för Vaxholms stad 2021 - 2030

Förslag till beslut
Planeringsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

 Avfallsplan för Vaxholms stad 2021 – 2030 antas
 Bedömningen görs att avfallsplanen inte medför betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning
Det är lagstyrt att kommunen ska ha en avfallsplan. Lagstiftningen har de senaste åren skärpts med 
syftet att öka förutsättningarna att kunna nå målen om minskad resursförbrukning och minskad 
klimatpåverkan samt EU:s mål om en cirkulär ekonomi. Ansvaret för avfallsfrågor har förtydligats, 
åtgärder för att minska mängden avfall som uppkommer samt att öka återvinningen är prioriterade. 
Avfallsplanen beskriver det arbete som Roslagsvatten AB bedriver, med finansiering från avfallstaxan, 
men även det ansvar som kommunen har i egenskap av markägare, fastighetsägare och 
verksamhetsutövare. Roslagsvatten AB ska utveckla avfallstjänster för att underlätta för alla boende och 
verksamma att lämna sorterat material och att lämna till återbruk. Kommunen ska se till att alla 
verksamheter och boende kan sortera avfallet, material och användbara saker ska kunna återbrukas. 
Det ska finnas ett aktivt arbete för att minska nedskräpningen och ett gemensamt ansvar för att 
informera boende och verksamma om vad som kan göras för att minska avfallsmängderna. 

Bakgrund
Den nu gällande avfallsplanen för Vaxholms stad omfattar perioden 2012 - 2020. Kommunstyrelsen gav 
2019-03-21 § 34 ett uppdrag till Stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram en ny avfallsplan för Vaxholms 
stad. Som projektägare utsågs Roslagsvatten AB i egenskap av kommunens utförare av det kommunala 
renhållningsansvaret. Som politisk styrgrupp utsågs politiker inom Vaxholmsvattens styrelse. 
Internremiss, utställning och samråd, samt information till Vaxholms styrelse har genomförts och 
projektet har i huvudsak följt tidsplanen. 

Kravet på att alla kommuner ska ha en avfallsplan regleras i miljöbalkens 15 kapitel och i 
avfallsförordningen SFS 2020:614. Av Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2020:6 framgår vad planen ska 
omfatta. Regelverket bygger på gällande EU-direktiv, nationella mål och föreskrifter samt övergripande 
principer om att förebygga avfall och öka återanvändning och återvinning. Planen ska beskriva allt avfall, 
inte bara det som omfattas av kommunens renhållningsansvar. 

Kommunledningskontoret
Kristina Eriksson
Miljöstrateg
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Ärendebeskrivning
Avfallsplanen ska bidra till EU:s mål om en cirkulär ekonomi. Genom att återanvända och återvinna 
produkter och material minskar resursförbrukning och påverkan på miljö och klimat minskar. 

I Agenda 2030 för en hållbar utveckling finns ett tydligt stöd för inriktningen i avfallsplanen, med mål 12 
om hållbar konsumtion och produktion samt i mål 11 om hållbara städer och samhällen och under dem 
delmål som beskriver vikten av tillgängliga och hållbara system för avfallshantering.

Sedan nuvarande avfallsplan antogs har regelverket förändrats med syftet att tydliggöra ansvar och 
förbättra möjligheten att nå övergripande mål. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att 
förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar för, men även för annat avfall i den 
utsträckning som kommunen kan påverka detta. 

Det finns nu ett tydligt ansvar för kommunen att tillhandahålla system för separat matavfallsinsamling, 
men också ett ansvar för avfallslämnare att sortera och lämna till återvinning samt ett ansvar för 
fastighetsägare att underlätta insamling av sorterat avfall. 

För de avfallsslag som innebär stora miljörisker och uppkommer i stora mängder finns särskilda regler 
som styr hantering men det har också införts regler om ökad kontroll och spårbarhet. Avfallsplanen 
innehåller mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning samt ansvar för tidigare 
verksamhetsutövare att undersöka miljörisker vid nedlagda deponier. 

Bedömning
Förslaget till avfallsplan som Roslagsvatten har arbetat fram i samarbete med kommunen bedöms 
innehålla de delar som föreskrivs. 

För att tydliggöra ansvar och vilka åtgärder som kan vidtas för att uppfylla målen har en separat 
handlingsplan tagits fram. Den beskriver åtgärder kopplat till målen och ansvarsfördelningen mellan 
Roslagsvatten och kommunen och samt mellan kommunens förvaltningar och enheter. Åtgärderna i 
handlingsplanen är relevanta och nödvändiga för att kunna nå målen i planen. 

Handlingsplanen ska vara ett verktyg för att bedriva arbetet under planperioden. Den ska kunna 
uppdateras för att vara aktuell och det ska finnas utrymme att under planperioden revidera 
beskrivningen hur olika åtgärder ska genomföras och när. Hållbarhetsenheten föreslås samordna 
kommunorganisationens arbete med avfallsplanen samt ansvara för uppföljningen som en del av den 
årliga hållbarhetsredovisningen. För närvarande saknas en del uppgifter och statistik som beskriver 
nuläget, vilket måsta vara den första åtgärden, för att möjliggöra en uppföljning. 

Ansvaret för att genomföra åtgärder ligger hos Roslagsvatten samt hos de nämnder och förvaltningar 
som representerar kommunen som markägare, som ansvarar för kommunens fastigheter, gator och 
grönområden samt de verksamheter där avfall uppkommer. Det finns ett övergripande ansvar för 
kommunen att ta med frågor om en hållbar avfallshantering i den fysiska planeringen och vid bygglov 
samt informera boende och verksamma om hur de kan bidra till målen i avfallsplanen. För tillsyn av 
avfallshanteringen vid verksamheter där avfall uppkommer, sorteras och lagras ansvarar Södra 
Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd. Nämnden ansvarar också för tillsyn av förorenad mark vid 
nedlagda deponier. 
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En strategisk miljöbedömning har genomförts som visar att avfallsplanen inte bedöms medföra någon 
betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningen redovisas som en bilaga till avfallsplanen. 

Måluppfyllelse
Avfallsplanen kopplar till kommunens övergripande mål om att erbjuda en attraktiv livsmiljö där 
kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. En väl fungerande 
avfallshantering bidrar också till kommunstyrelsens mål om en god stadsmiljö, minskad klimatpåverkan 
och att värna en god vattenkvalitet.  

Finansiering
Den höga ambitionen i det nationella och internationella avfallsarbetet, medför också högre krav på 
kommunens arbete med avfallsfrågorna. Det sker dels genom den taxefinansierade verksamheten som 
Roslagsvatten ansvarar för, men också i den skattefinansierade verksamheten som kommunens 
förvaltningar ansvarar för inom fysisk planering, som fastighetsägare, markförvaltare, och som 
verksamhetsutövare. Genomförandet under planperioden kommer att medföra kostnader som behöver 
behandlas i budgetarbetet. 

Förslagets konsekvenser
Avfallsplanen kan ses som ett av flera verktyg för att bidra till globala, nationella och lokala mål om ett 
resurseffektivt och klimatneutralt samhälle. För att planen ska bli ett verktyg, krävs resurser för 
genomförande, uppföljning och samordning. 

Uppföljning och utvärdering
I planen föreslås att en utvärdering sker 2023, 2026 samt 2030. En handlingsplan finns framtagen som 
beskriver åtgärder och hur dessa kan följas upp under hela perioden fram till 2030. I den årliga 
hållbarhetsredovisningen kan nyckeltal och åtgärder också redovisas. Ansvariga för uppföljningen är 
Roslagsvatten i samarbete med hållbarhetsenheten. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristina Eriksson, 2021-02-19

Avfallsplan reviderad inledning, 2021-02-19

Avfallsplan reviderad, vision och mål, 2021-02-19

Avfallsplan bilaga 1-7, 2020-12-09

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kristina Eriksson hållbarhetsenheten, Dennis Olsson Roslagsvatten

För kännedom: Marie Wiklund kommunchef, Susanne Edén stadsbyggnadschef, Peter Nyström 
avfallschef Roslagsvatten, Madeleine Larsson hållbarhetschef
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Innehåll

1. NFS 2020:6

Fotografer: Andreas Lind, Johanna Hanno ochJesper Wahlström. 
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Inledning
I alla kommuner ska det finnas en avfallsplan som innehåller mål och åtgärder för att 
förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar för. Avfallsplanen är en del av 
renhållningsordningen, där även avfallsföreskrifter ingår. Renhållningsordningen antas av 
kommunfullmäktige. Avfallsplanens innehåll regleras av Naturvårdsverket. 1

Avfallsplanen beskriver hur Vaxholms stad ska arbeta med avfallshanteringen fram till  
år 2030. För varje mål finns ett antal åtgärder som ska genomföras för att uppfylla målet. 
Åtgärderna finns samlade i en separat handlingsplan.

Bakgrund 3

Syfte 3

Syfte med avfallsplanen 3

Organisation och ansvar 3

Uppföljning 4

Framtagande av avfallsplanen 4

Avgränsning  5

Läsanvisning 5

Avfallshantering i Vaxholm 2021 och framåt 6

Innehåll
Avfallsplanens koppling till globala,  6 
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Regionala planer och program 7

Kommunala planer och program 7

Lagstiftning, åtaganden, strategier,  8 
mål och övernskommelser kopplade  
till avfallsplanens målområden. 
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Bakgrund

SYFTE MED AVFALLSPLANEN

Avfallsplanen är ett viktigt styrdokument som ska visa riktningen för arbetet inom 
avfallsområdet så att kommunen kan uppfylla nationella, regionala och lokala mål och 
bidra till en hållbar samhällsutveckling. Avfallsplanen utgår från avfallshierarkin, med 
särskilt fokus på att förebygga avfall och minska avfallsmängderna.  Avfallsplanen ska 
också ligga till grund för kommunens och andra aktörers arbete inom avfallsområdet; 
exempelvis vid planering av nya områden och prövning av bygglov. 

Avfallsplanen vänder sig till alla som bor och verkar i Vaxholms stad och omfattar det 
avfall som uppkommer inom kommunens gränser.  Särskilt 

fokus läggs på det avfall som kommunen ansvarar för, dvs 
både avfall som uppstår i hushåll, avfall som upp-

mer i kommunens egna verksamheter och 
st avfall som uppstår i andra verksamheter.  

BAKGRUND

Sedan 1990 finns krav på att det för 
alla kommuner i Sverige ska finnas en 
avfallsplan som antagits av kommun-
fullmäktige. Avfallsplanen ska innehålla 
uppgifter om avfall inom kommunen 
och om kommunens åtgärder för att 
minska avfallets mängd och farlighet.  

Bestämmelserna finns i Miljöbalkens 15 
kapitel 41 §.  

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kom-
munala avfallsplaner ska avfallsplanens mål och 

åtgärder utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, 
etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och 

planer. Det ställs också krav på att en avfallsplan ska innehålla 
mål och åtgärder för att begränsa och åtgärda nedskräpning, samt att det av planen ska 
framgå vilka styrmedel som avses användas för att nå avfallsplanens mål och genomföra 
åtgärder. 

Denna avfallsplan ersätter den avfallsplan som gäller för Vaxholms stad under perioden 
2014-2020.

ORGANISATION OCH ANSVAR 

Kommunen ansvarar för att det finns en aktuell avfallsplan. Roslagsvatten AB tar på 
uppdrag av Vaxholms stad fram en ny avfallsplan för perioden 2021-
2030. Planen ska antas av kommunfullmäktige. Kommunen utför 
också tillsyn enligt Miljöbalken. I Vaxholm ansvarar Södra Roslagens 
Miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) för tillsynen. På uppdrag av 
kommunen utför Roslagsvatten insamling och behandling av avfall 
från hushåll och i viss mån från verksamheter. 
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Roslagsvatten handlar upp entreprenörer för insamling, transport och behandling av 
avfallet. I Roslagsvattens uppdrag ingår att utveckla avfallstjänster och insamlingssys-
tem. Roslagsvatten ansvarar också för driften av återvinningscentralen på Eriksövägen, 
mobil återvinningscentral, ÅVC-färja samt utveckling av nya insamlingsplatser för 
kommunalt avfall. 

För insamling och återvinning av vissa typer av avfall, exempelvis förpackningar och 
elektronik, råder producentansvar. Det innebär att producenterna ansvarar för att sam-
la in och ta hand om uttjänta produkter eller material. Tanken är att det ska motivera 
producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och 
inte innehåller miljöfarliga ämnen.

För genomförandet av avfallsplanen ansvarar både Roslagsvatten och kommunen. De 
åtgärder och aktiviteter som planeras för att nå målen samlas i en handlingsplan. 

Både kommunernas och producenternas ansvar kommer att öka under de närmaste 
åren. Under perioden 2021-2025 ska bostadsnära insamling av förpackningar och re-
turpapper införas och för detta ansvarar producenterna. Kommunernas ansvar ökar då 
separat matavfallsinsamling ska erbjudas i hela kommunen från 2024. Kommunen ska 
också ta ett större ansvar för omhändertagande av hushållens bygg- och rivningsavfall. 
EU:s avfallsdirektiv har implementerats i svensk lagstiftning och begreppet hushållsav-
fall har ersatts av begreppet kommunalt avfall.  

UPPFÖLJNING

Uppföljning av planen kommer att ske i slutet av år 2023, 2026 och vid planperiodens 
slut. Kommunledningskontoret har det övergripande ansvaret för att uppföljning 
sker. Av handlingsplanen framgår vem som ansvarar för att genomföra och  följa upp  
åtgärder. 

FRAMTAGANDE AV AVFALLSPLAN 2030

Arbetet med att ta fram avfallsplanen har samordnats av Roslagsvatten och inleddes 
i början av 2019. Målområden formulerades och antogs av kom-

munstyrelsen den 21 mars 2019. Förslag till mål och åtgärder 
inom varje målområde har därefter tagits fram av  

Roslagsvatten. Förslaget har sedan förankrats hos 
kommunens stadsbyggnadsförvaltning respektive 

kommunledningskontor. 

Ett första förslag till avfallsplan remitterades 
internt bland tjänstepersoner på kommunens 
samtliga förvaltningar och bolag under december 
2019 - februari 2020.
 
Utställning för allmänheten skedde under peri-

oden juni-augusti 2020. Efter mindre justeringar 
togs den slutgiltiga planen fram och beslut om  

antagande fattades av kommunfullmäktige den  
xx-yy 2021.

  
Inkomna synpunkter finns samlade i  

samrådsredogörelsen i Bilaga 7. 
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AVGRÄNSNINGAR

Avfallsplanen omfattar i första hand det avfall kommunen ansvarar för, dvs avfall från 
hushåll och avfall som uppstår i verksamheter men är av samma typ som avfall som 
uppstår i hushåll och avfall som liknar hushållsavfall men uppstår i verksamheter. Det 
rör sig exempelvis om städsopor och avfall från lunchrum. Kommunen ansvarar också 
för det kommunala verksamhetsavfallet, till exempel avfall från särskilda boenden och 
skolor, men också avfall som uppstår exempelvis vid städning av allmänna ytor, snö-
röjning och sopning av gator.  Kommunen ansvarar inte för att samla in och behandla 
övrigt verksamhetsavfall, som därför beskrivs översiktligt i planen. 

LÄSANVISNING

Avfallsplanen består av denna inledning, ett måldokument och sju bilagor.  Arbetet 
som ska leda fram till målen beskrivs i en separat handlingsplan. Måldokumentet 

inleds med en vision för 2030, följt av en redogörelse 
för kommunens mål för avfallshanteringen, 

uppdelade i sex målområden. Målens 
koppling till globala, nationella, regio-

nala och kommunala mål och styrdo-
kument redovisas i måldokumentet. 
I bilagor återfinns uppföljning av 
föregående avfallsplan, nuläges- 
beskrivning, framtidsanalys, 
miljö- 
bedömning, översikt över nedlag-
da deponier, styrmedel, samråds- 
redogörelse, samt en ordlista.
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Att planera för rätt avfallslösning är viktigt – i synnerhet i en kommun som växer. När 
nya områden bebyggs, eller större ombyggnationer genomförs, måste det säkerställas 
att mark reserveras för avfallshantering. Beroende på områdets egenskaper väljs lämpli-
ga insamlingssystem som kan erbjuda god service till invånarna samtidigt som arbets-
miljön är bra för de som samlar in avfallet. Avfallsplanering ska också ske så att behovet 
av transporter, liksom övrig miljöpåverkan, minimeras. 

Idag samlas huvuddelen av hushållsavfallet in via kärl, men det blir allt vanligare med 
maskinella tömningssystem. Ett exempel är underjordsbehållare som finns framförallt i 
flerfamiljshus. Andra exempel är matavfallssystem för storkök där matavfall som malts 
i köksavfallskvarn samlas upp i en tank som töms med sugbil. För att hitta bra och ef-
fektiva lösningar måste varje område analyseras utefter sina förutsättningar.  I Bilaga 2, 
nulägesbeskrivning samt Bilaga 3, framtida insamlingssystem finns detaljerad informa-
tion om insamlingssystem och avfallsmängder.

AVFALLSPLANENS KOPPLING TILL GLOBALA , NATIONELLA , REGIONALA OCH LOK ALA 

MÅL , AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN

De globala målen är en del av Agenda 2030, en överenskommelse mellan FN:s med-
lemsländer som syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa, samt att lösa klimatkrisen.

På en övergripande nivå kopplar avfallsplanens mål till de globala målen Hållbar energi 
för alla, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion, Hav och 
marina resurser, samt Bekämpa klimatförändringar.

EU:S AVFALLSPAKET 

På EU-nivå finns kopplingar till EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi och av-
fallspaketet, där bland annat avfallsdirektivet ingår.  Handlingsplanen för cirkulär 
ekonomi innehåller initiativ för att påverka produkters hela livscykel, 
från produktion och design till avfall, återbruk och återvinning. 
Fem sektorer där åtgärder i hela värdekedjan prioriteras och 
pekas ut: plast, matavfall, kritiska råmaterial, bygg- och 
rivningsavfall samt biomassa och biobaserade produkter. 
Förutom avfallsdirektivet omfattar avfallspaketet direktiv 
om förpackningar och förpackningsavfall, deponering av 
avfall, elavfall, batterier och uttjänta fordon.

Figur 1 Avfallsplanen har kopplingar till flera av de globala målen.

Avfallshantering i Vaxholm 2021 
och framåt
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Figur 2 Avfallsplanens mål kopplar till generationsmålet och till de nationella miljökvalitetsmålen Begränsad 
klimatpåverkan, Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.
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NATIONELLA MÅL

På nationell nivå kopplar avfallsplanens mål till generationsmålet 2  och till de  
nationella miljökvalitetsmålen; i första hand Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö 
och God bebyggd miljö 3.   

Sveriges avfallsplan och det förebyggande programmet "Att göra mer med mindre" 
beskriver avfallsarbetets inriktning, men innehåller inga specificerade mål. 

Avfall Sveriges 25/25-mål är ett frivilligt mål som kommuner kan välja att anta. Målet 
innebär att mängden mat- och restavfall ska minska med 25 % mellan åren 2015 och 
2025.

REGIONALA PLANER OCH PROGRAM

De regionala planer och program som är av relevans för avfallsplanen är Klimat- och 
energistrategin, som tagits fram av länsstyrelsen i Stockholm, samt RUFS 2050 och 
Klimatfärdplan 2050.  

RUFS 2050 är den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen. Planen är 
tänkt att ligga till grund för bland annat kommunernas och regionens långsiktiga 
planering, och är en utgångspunkt för det regionala tillväxtarbetet, regionala struk-
turfondsprogram och infrastrukturplanering. Klimatfärdplan 
2050 är en vägledande, strategisk handlingsplan för 
länets energi- och klimatarbete som är kopplad till 
genomförandet av RUFS 2050.4          

KOMMUNALA PLANER OCH PROGRAM

Följande kommunala styrdokument är av rele-
vans för avfallsplanens mål: Miljöprogram för 
Vaxholm 2014-2020 5, Blåplan 2017-2030, 
översiktsplan samt Kostpolicy. Dessutom 
håller en hållbarhetsstrategi på att tas fram. 

De globala, nationella, regionala och lokala 
mål som är av direkt relevans för avfallsplanens 
mål anges för respektive målområde i måldoku-
mentet.

2. Riksdagens definition av målet: Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
3. Flera av dagens etappmål har 2020 som målår. Naturvårdsverket har i januari 2019 föreslagit nya etappmål, se Naturvårdsverkets rapport 
Fördjupad utvärdering av miljömålen. 
4. Rufs.se
5. Kommer att ersättas med en Hållbarhetsstrategi
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LAGSTIFTNING, ÅTAGANDEN, STRATEGIER, MÅL OCH ÖVERENSKOMMELSER KOPPLADE TILL AVFALLSPLANENS MÅLOMRÅDEN.

I Figur 3 nedan finns en sammanställning av lagar, mål, strategier och överenskommelser av relevans för avfallsplanen

Figur 3 Lokala, regionala, nationella och globala mål, lagar m.m. som berör avfallsplanens målområden.
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Mål för avfallshanteringen i 
Vaxholm 2030
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Vision

Det är nu 2030 och Sverige är ett land som binder upp mer växthusgaser än vad 
som släpps ut inom landet. Insamlingssystemen för avfall är helt fossilfria och 
mycket mer energieffektiva än i början av 2020-talet. Personal som hämtar avfall 
och bemannar återvinningscentraler har en trygg och säker arbetsmiljö, utan tunga 
lyft och risk för kemiska reaktioner vid hantering av uttjänta kemikalier. Hämtningar 
av avfall sker bara på vägar där det är lätt att komma fram säkert, utan att riskera 
att någon kommer till skada eller att fordon eller annan egendom körs sönder.  

Vi har blivit mycket bättre på att sortera vårt avfall och det uppstår nu en försvin-
nande liten mängd hushållsavfall som inte kan återvinnas, återbrukas eller lagas. 
Invånarna och verksamheterna har god kunskap om hur avfall ska sorteras samt hur 
mat ska hanteras för att förhindra att det uppstår onödigt svinn. Matavfallet, som 
mest består av skal, kaffesump och annat som inte går att äta, samlas in och går till 
en regional rötningsanläggning som producerar biogas och biogödsel.

Förpackningar och tidningar hämtas nära bostäderna och det är lätt att sortera och 
nästan alla förpackningar samlas in separat. 

I centralorten finns Eriksö återvinningscentral som nu är utbyggd och kan ta emot 
allt det sorterade hushållsavfall som inte ska lämnas i restavfallet, i matavfalls- 
kärlet eller med tidningar och förpackningar.  Hushållen kan därför lätt lämna in 
exempelvis kemikalier, möbler, apparater och husgeråd när de har andra ärenden 
i centralorten. Ett återbruk har införts på återvinningscentralen där begagnade 
möbler och prylar får chansen till ett förlängt liv. Då efterfrågan på återvunnet 
och återbrukat ökat har privata aktörer och välgörenhetsorganisationer etablerats 
som säljer begagnade saker, lagar och gör nya produkter av återvunnet material. 
Roslagsvattens samarbete med näringsidkarna har utvecklats och gett bättre eko-
nomiska förutsättningar att arbeta med sekundära varor och material. Kommunen 
har fungerat som katalysator för etableringen av dessa företag. Detta har skett 
genom långsiktigt arbete med att underlätta etableringen av företag i kommunen, 
samt genom att exempelvis säkerställa att det finns lämpliga lokaler för dessa 
företag. På strategiska platser utanför centralorten ställs mobila varianter på små 
återvinningscentraler upp med jämna mellanrum. Dessa har också fokus på åter-
bruk och återvinning.

Invånarna lånar och hyr maskiner och fordon i mycket högre grad än på 2020-ta-
let. Det är en självklarhet att först alltid se om en vara går att hyra, dela eller låna 
innan den eventuellt köps – och då i första hand begagnad. Detta är en bidragande 
orsak till att invånarna köper färre saker, vilket i sin tur leder till minskade avfalls-
mängder. En annan bidragande orsak till minskade avfallsmängder är att det köps 
mer saker med högre kvalitet vilket gör att de går att laga och återbruka i större 
utsträckning.

Våra vatten och stränder är rena från skräp och minimalt med mikroplaster kom-
mer ut via våra avlopp. Det är ytterst sällan du ser skräp på din promenad eller 
utflykt.
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I detta kapitel presenteras avfallsplanens mål. Samtliga mål har basår 2020 och målår 
2030 om inte något annat anges.  Avfallsplanen kommer att ses över år 2023 och 2026 
och då utvärderas alla mål och formuleras om vid behov. I de fall utgångsvärden saknas 
för något mål kommer dessa att tas fram under 2021 för att kunna utgöra bas vid den 
första revideringen som sker redan efter två år. Arbetet som kommer att ligga till grund 
för att uppfylla målen finns i en separat handlingsplan.

Avfallsplanens mål utgår från EU:s avfallshierarki, eller avfallstrappan som den också 
kallas. Det betyder att avfall i första hand ska förebyggas och därmed minimeras. I 
andra hand ska saker återanvändas och i tredje hand materialåtervinnas, dvs bli till nya 
produkter. I fjärde hand ska avfall energiåtervinnas, alltså förbrännas eller behandlas på 
annat sätt så att energi tas till vara. I sista hand ska avfall läggas på deponi, det vi ofta 
kallar soptipp. 

Figur 4 Avfallstrappan, även kallad avfallshierarkin. Vi strävar efter att röra oss uppåt i trappan. 
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Figur 5 Övergång från linjär till cirkulär ekonomi.

CIRKULÄR EKONOMI

I Sverige liksom i hela EU strävas efter en övergång från linjär till cirkulär ekonomi och 
avfallsplanens mål ska också bidra till en cirkulär ekonomi. Genom att återanvända och 
återvinna produkter, material och resurser kan deras ekonomiska värde behållas. Samti-
digt kan uttaget av ny råvara och uppkomsten av avfall och restprodukter minska. 6 

I de globala målen och Agendan för en hållbar utveckling fram till 2030 finns ett tyd-
ligt stöd för arbetet med avfallsfrågor och cirkulär ekonomi. Mål 12 handlar om hållbar 
konsumtion och produktion med delmål som belyser minskat matsvinn, minskade 
avfallsmängder, ansvarsfull hantering av avfall och ökad kunskap. I det globala målet 
11 hållbara städer och samhällen finns delmålet att minska städernas miljöpåverkan 
genom att tillhandahålla tillgängliga och hållbara system för avfallshantering. 7

Vaxholms stad har beslutat att arbeta med de globala målen som en inriktning för all 
verksamhet. Den strategi för hållbarhetsarbetet som tas fram under 2020 kommer att 
visa den lokala prioriteringen. 

6. EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi, naturvardsverket.se
7. Globala målen, nr 11 och 12, globalamalen.se
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Att förhindra uppkomst av avfall är ett grundläggande mål och det handlar bland annat 
om att öka återanvändning av exempelvis möbler, böcker, kläder, husgeråd, cyklar och 
sportartiklar. Ofta har både produktionen av nya varor och det avfall de ger upphov 
till en negativ miljöpåverkan. Att köpa saker med god kvalitet som har tillverkats på 
ett miljömässigt hållbart sätt kan bidra till att minska avfallsmängderna. Att förebygga 
uppkomsten av avfall hänger alltså i hög grad ihop med våra levnadsvanor och vi behö-
ver alla tänka på vad vi köper, eftersom de saker vi handlar en dag blir avfall.

Om förutsättningarna för att lämna användbara saker till återbruk förbättras kan det 
medföra att färre fungerande saker slängs och att avfallsmängderna minskar. Det måste 
vara enkelt att både lämna ifrån sig saker som inte längre används och att handla begag-

nat. För att öka den här typen av hållbar konsumtion behöver 
invånarna vara medvetna om hur de egna inköpsvanorna 

påverkar miljön. Saker för återbruk kan lämnas på 
återvinningscentralen. För ökad tillgänglighet kan 

återbruksföremål också komma att samlas in med 
mobila lösningar som besöker olika platser i 
kommunen. Om återanvändningen ökar mins-
kar mängderna grovavfall, eftersom många av 
de saker som kan återanvändas idag läggs bland 
grovsoporna. En del av de saker som lämnas 
bland grovsoporna kan användas på nytt, men 
behöver lagas eller på annat sätt förberedas för 

återanvändning. Genom att sortera ut dessa 
saker kan återanvändningen öka ytterligare.  

I snitt slänger varje person i kommunen ca 217 kilo 
avfall i de vanliga soporna (matavfall och restavfall) per 

år. 9 Om även grovavfall och farligt avfall som samlas in separat 
räknas med är siffran ungefär 405 kilo per person och år. Målområdet innebär att dessa 
mängder ska minska. Att minska avfallsmängderna är något som av  resurs- och håll-
barhetsskäl behöver göras i hela världen. Ett delmål under det globala målet Hållbar 
konsumtion och produktion är att avfallet ska minska markant mellan 2015 och 2030 
(delmål 12.5).

Målområde 1 - Uppkomsten av av-
fall ska förebyggas 

8. Inför avfallsplanens första revidering 2023 tas basvärde och målvärde fram. Basvärdet tas fram efter ombyggnad av Eriksö 
ÅVC, som kan komma att påverka insamlade mängder grovavfall. 
9. Avser år 2019.

Mål för alla som bor och verkar i kommunen

1.1 Mängderna mat- och restavfall ska minska med 30 % per invånare.

1.2 Antalet platser där invånarna kan lämna föremål för återanvändning ska öka.

1.3 Mängden grovavfall från hushåll ska minska 8. 
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Tyvärr läggs stora mängder förpackningar i den vanliga soppåsen10, och ett sätt att 
minska resursanvändningen är att öka utsorteringen av förpackningar så att de kan 
materialåtervinnas i stället för att förbrännas. Ett annat sätt att minska avfallsmängder-
na och nyttja våra resurser bättre är att minska matsvinnet, dvs att inte slänga den mat 
som skulle kunna ätas upp om den hade hanterats på rätt sätt. Det matavfall som består 
av skal och rester som inte kan ätas ska samlas in separat så att det kan rötas till biogas 
och biogödsel. Avfallsplanen har ett separat målområde om matsvinn och matavfall, 
eftersom ett av de globala målen (12.3) är att halvera matsvinnet i världen till 2030 
jämfört med 2015. 

En kommunal avfallsplan ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga avfall11.  Att 
främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster är dessutom ett av de glo-
bala målen12. En viktig del i arbetet med att förhindra att 
användbara saker kastas är att underlätta återanvänd-
ning och att skapa förutsättningar för att låna 
eller hyra produkter som används sällan, som 
exempelvis vissa verktyg. Kommunen kan här 
spela en viktig roll genom att skapa förutsätt-
ningar för att verksamheter som arbetar med 
second hand försäljning, reparationer etc. kan 
etablera sig och verka i Vaxholm. Roslagsvattens 
roll är att underlätta återbruk genom att erbjuda 
insamlingsplatser. 

10. Ca en tredjedel av soppåsen består av förpackningar, enligt senaste plockanalysen som gjordes 2020.
11. Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall, NFS 2020:6
12. FN:s globala klimatmål, Agenda 2030

Viktiga aktörer för att nå målen

I den kommunala 
organisationen

• Roslagsvatten AB
• Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning

Övriga aktörer • Hushåll och verksamheter i kommunen
• Fastighetsägare
• Ideella organisationer och näringsidkare för second hand handel
• Näringsidkare som hyr ut produkter
• Ideella organisationer och näringsidkare som reparerar och designar om  
 återbrukade produkter

Mål för de kommunala verksamheterna

1.4 Det ska finnas förutsättningar för kommunens egna verksamheter att  
återanvända produkter.

1.5 Vid upphandling ska produkters förväntade livslängd vara en parameter vid utvärdering.

1.6 Avfall från kommunens verksamheter ska minska.

1.7 Kommunen ska arbeta för att öka lokal användning av massor.
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Kommunen ska också vara ett föredöme genom att arbeta med resurshushållning och 
avfallsförebyggande åtgärder inom den egna organisationen. Detta kan exempelvis ske 
genom att ställa krav på hållbarhet redan vid upphandling och inköp av produkter och 
tjänster. Det ökar möjligheten att bidra till att förebygga avfall och att låta material 
cirkulera genom ökad materialåtervinning. Återbruk är en annan del av den cirkulära 
ekonomin där kommunen kan vara en förebild genom att etablera väl 
fungerande system för återanvändning av exempelvis möbler och 
elektronik.

Från och med 2021 kommer det inte längre att vara tillå-
tet att sälja vissa sorters engångsartiklar i plast. Förbudet 
gäller i hela EU och det rör sig bland annat om bestick 
och tallrikar av plast. Enligt de nya reglerna ska också 
användningen av glas och muggar i plast minska och 
eventuellt kommer dessutom den svenska lagstiftning-
en att vara skarpare och omfatta fler produkter än de 
som beslutats på EU-nivå. Här har kommunen möjlig-
het att bidra till att minska användningen, genom att 
inte köpa in engångsartiklar i plast för mathantering.

Uppkomsten av avfall kan förebyggas genom noggrann 
planering av masshantering vid exploateringar. Planeringen 
bör ske i tidiga skeden av den fysiska planeringen t ex i samband 
med detaljplaner. Att sträva efter och uppnå massbalans innebär 
att i största möjliga utsträckning återanvända de massor som uppstår 
vid exploatering. Massor som uppstår vid en exploatering bör nyttjas på samma plats 
eller utgöra en resurs vid andra bygg- och anläggningsarbeten så att inte överskottet be-
traktas som avfall. Genom att använda massor som uppstår hushåller kommunen med 
resurser och jungfruliga material behöver inte köpas in, transporteras och användas.

Målområdets koppling till andra mål

Globala målen, 
hållbar konsumtion 
och produktion

• Delmål nr 12.5 Minska mängden avfall markant
• Delmål nr 12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling
• Delmål nr 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Nationella 
miljökvalitetsmål

• Begränsad klimatpåverkan
• Giftfri miljö
• God bebyggd miljö

Kommunens 
miljöprogram, 
strategiska åtgärder

Förbättra avfallshanteringen genom rätt källsortering och minskad avfallsmängd hos 
kommunens invånare och verksamhetsutövare.

Viktiga aktörer för att nå målen

I den kommunala 
organisationen

Alla förvaltningar och verksamheter

Övriga aktörer
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Ungefär en tredjedel av den mat som produceras i världen 
slängs eftersom den hanterats fel eller inte har ätits 
upp. Eftersom matsvinn, dvs ätbar mat som 
hanteras fel så att den måste kasseras, är en 
faktor som har mycket stor klimatpåverkan 
är minskat matsvinn ett av de viktigaste 
miljömålen på såväl global som regional 
och lokal nivå. Exempel på matsvinn är 
livsmedel som har passerat sista för-
brukningsdag och mat som inte blivit 
uppäten eftersom för stora mängder har 
tillagats. Matavfall inkluderar både mat-
svinn och oätliga rester från matlagning 
och måltider som exempelvis skal, ben, 
blast och kaffesump. 

Målområde 2 - Matsvinn ska 
minimeras och matavfall ska nyttjas 
som en resurs

Mål för alla som bor och verkar i kommunen

2.1 Hushållens kunskap om hur matsvinn kan förebyggas ska öka.

2.2 Minst 90 % av matavfallet ska rötas till biogas och biogödsel, eller behandlas på annat 
miljömässigt likvärdigt sätt.  

Mål för de kommunala verksamheterna

2.3 Matsvinnet från kommunala skolor och förskolor ska vara maximalt 20 gram per serverad 
portion. 

Viktiga aktörer för att nå målen

I den kommunala 
organisationen

• Roslagsvatten AB  
• Kommunala skolor och förskolor

Övriga aktörer • Hushåll och verksamheter i kommunen  
• Fastighetsägare  
• Dagligvaruhandeln
• Privata skolor och förskolor
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I många av de kommunala köken pågår ett arbete för att minska matsvinn och detta 
arbete måste fortsätta. Livsmedelsverket har tagit fram standardiserade verktyg för att 
mäta och följa upp matsvinn och dessa verktyg bör implementeras i de kommunala 
verksamheterna13 .

Målområdets koppling till andra mål 

Globala målen, 
hållbar konsumtion 
och produktion

• Mål nr 12.3 Halvera matsvinnet i världen
• Mål nr 12.5 Minska mängden avfall markant

Nationella 
miljökvalitetsmål

Begränsad klimatpåverkan.

Kommunens  
måltidspolicy

I Vaxholms stad arbetar vi för att:
• minimera matsvinn i alla planerings- och produktionsled   
• välja animaliska proteinkällor utifrån en hållbar köttkonsumtion 
• öka mängden ekologiska, svenska och närproducerade  livsmedel
• tillaga fisk från hållbara bestånd
• välja frukt och grönsaker efter säsong 
• källsortera enligt kommunens avfallsplan där matavfallet samlas in separat
• minska antalet transporter
• upphandla enligt Upphandlingsmyndighetens hållbara baskrav

Viktiga aktörer för att nå målen

I den kommunala 
organisationen

• Kommunala skolor och förskolor 
• Kommunens utbildningsförvaltning och socialförvaltning 
• Måltidsenheten

Övriga aktörer Privata skolor och förskolor.

13  Livsmedelsverket.se
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Målområde 3 - Material ska 
cirkulera

Mål för alla som bor och verkar i kommunen

3.1 Mängden förpackningar och tidningar i restavfallet ska minska med 75 % per person.

3.2 Mängden textil som återbrukas och återvinns ska öka och mängden textil i restavfallet ska 
minska med 75 % per person.

3.3 Av det material som lämnas till kommunens insamlingssystem för grov- och byggavfall ska 
andelen som går till återbruk öka med 30 %.

3.4 Av det material som lämnas till kommunens insamlingssystem för grov- och byggavfall ska 
andelen som går till materialåtervinning öka med 30 %.

Att material ska cirkulera betyder att allt som kan återanvändas ska återanvändas, men 
också att föremål som inte kan användas på nytt ska återvinnas så att materialet tas till vara.

Användbara saker ska i första hand lämnas till återbruk, men när möbler, pulkor, 
barnvagnar och andra större saker har tjänat ut och inte längre kan användas måste 
det vara enkelt att lämna dessa föremål som grovavfall. Tillgängligheten för att lämna 
denna typ av avfall måste därför öka, även för den som inte har tillgång till bil. Det ska 
därför finnas möjlighet att lämna grovavfall till den mobila återvinningscentralen och 
till återvinningsfärjan. 

För att minska förbränningen av grovavfall och öka andelen som materialåtervinns  
behöver det finnas plats för fler fraktioner på återvinningscentralen. För att öka  
materialåtervinningen bör det också vara möjligt att demontera grovavfall vid  
inlämning så att det kan sorteras i olika materialslag.  

Två exempel på material som bör återvinnas i högre 
utsträckning är plast och textil. Förpackningar av plast 

samlas in i producenternas system, men det bör även 
vara möjligt att lämna plastföremål som exempelvis 
gamla trasiga pulkor och krukor separat på åter-
vinningscentralen så att plasten kan materialåter-
vinnas. Användbara kläder och andra textilier bör 
lämnas till återbruk, men även trasiga textilier som 
inte kan användas igen kan materialåtervinnas om de 

sorteras ut.
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För att minska andelen avfall som går till förbränning och öka materialåtervinningen 
bör det vara möjligt att källsortera på platser i kommunen som besöks av ett stort antal 
personer. Detta inkluderar såväl platser i centrala Vaxholm som andra platser där behov 
finns.

Kommunen bör föregå med gott exempel och källsortera så mycket som möjligt av av-
fallet. Samtliga kommunala verksamheter ska därför källsortera returpapper, förpack-
ningar och matavfall senast 2021. Även farligt avfall, inklusive elektronik och batterier, 
sorteras ut.

Mål för de kommunala verksamheterna

3.5 Papperskorgar med möjlighet till sortering för materialåtervinning ska placeras på  
välbesökta platser.

3.6 Alla kommunala verksamheter ska källsortera.

3.7 Fosfor från avloppsslam ska tas omhand och återföras till jordbruksmark på ett hållbart sätt.

Viktiga aktörer för att nå målen

I den kommunala 
organisationen

Roslagsvatten AB

Övriga aktörer • Hushåll och verksamheter i kommunen
• Fastighetsägare
• Privata skolor och förskolor
• Ideella organisationer och näringsidkare som tar emot begagnade produkter
• Näringsidkare som hyr ut produkter
• Ideella organisationer och näringsidkare som reparerar och designar om  
 återbrukade produkter

Viktiga aktörer för att nå målen

I den kommunala 
organisationen

Samtliga kommunala förvaltningar och bolag.

Målområdets koppling till andra mål

Globala målen, 
hållbar konsumtion 
och produktion

• Mål nr 12.5 Minska mängden avfall markant
• Mål nr 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Nationella 
miljökvalitetsmål

• Begränsad klimatpåverkan
• Giftfri miljö
• God bebyggd miljö
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Återbruk och materialåtervinning ska öka och material ska cirkulera. Det finns dock 
produkter som innehåller farliga ämnen som inte bör återanvändas. Ett exempel är 
vissa gamla, mjuka plastleksaker med farliga mjukgörare. Sådana produkter ska inte 
lämnas till återbruk, utan hanteras som avfall så att de farliga ämnena fasas ut ur krets-
loppet och inte fortsätter cirkulera.  

I ett vanligt hushåll finns ofta produkter som är klassificerade som farligt avfall. 
Exempel är färgrester från målning, lösningsmedel, elavfall, batterier, 
lysrör, nagellack och hårspray. Dessa typer av avfall ska inte läggas 
tillsammans med restavfall i den vanliga soppåsen. För att 
minska mängderna farligt avfall i soppåsen måste invånarna 
veta vad som räknas som farligt avfall och tycka att det 
är enkelt att lämna farligt avfall på rätt sätt. 

Tillgängligheten för att lämna farligt avfall måste 
öka och det ska vara enkelt att lämna även för den 
som inte har tillgång till bil. Förutom på återvin-
ningscentralen ska farligt avfall kunna lämnas till 
den mobila återvinningscentralen och till  
återvinningsfärjan. 
 

Målområde 4 - Kretslopp ska 
vara giftfria

Mål för alla som bor och verkar i kommunen

4.1 Farligt avfall ska lämnas in på rätt plats och det ska inte finnas något farligt avfall i 
restavfallet.

4.2 Antalet platser där invånarna kan lämna farligt avfall ska öka.

Viktiga aktörer för att nå målen

I den kommunala 
organisationen

Roslagsvatten AB

Övriga aktörer • Hushåll och verksamheter i kommunen
• Fastighetsägare
• Privata näringsidkare som tar emot farligt avfall
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Mål för de kommunala verksamheterna

4.3 Upplag av snö från vinterväghållningen ska ske på ett miljösäkert sätt.

4.4 Nedlagda deponier ska inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön.

Viktiga aktörer för att nå målen

I den kommunala 
organisationen

• Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor 
• Kommunens tekniska enhet

Övriga aktörer Länsstyrelsen

Målområdets koppling till andra mål

Globala målen, 
hållbar konsumtion 
och produktion

• Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
• Mål nr 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

Nationella 
miljökvalitetsmål

• Giftfri miljö.
• Grundvatten av god kvalitet

Snörika vintrar hanteras stora mängder snö från snöröj-
ning. Denna snö innehåller ofta partiklar och skadliga 

ämnen och det är därför viktigt att snön hanteras på 
rätt sätt för att undvika att vattendrag förorenas. 

Endast en liten del av det avfall som uppkommer 
deponeras idag. Det rör sig om material som 
inte kan återvinnas eller användas på annat sätt, 
exempelvis asbest, porslin, betongkross och kakel. 

Målet är dock att ytterligare minska mängderna 
avfall som deponeras. Det ställs idag stränga miljö-

krav på både deponier som är i bruk och på nedlagda 
deponier. Dessa krav ställs i syfte att hindra att farliga 

ämnen läcker ut från deponierna. 
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Målområde 5 - Nedskräpning ska 
förebyggas

Mål för alla som bor och verkar i kommunen

5.1 Invånarnas kunskap om konsekvenser av nedskräpning ska öka.

5.2 Invånare och verksamhetsutövare ska få ökad kunskap om hur mikroplatser uppkommer och 
hur spridningen i miljön kan minska.

Viktiga aktörer för att nå målen

I den kommunala 
organisationen

• Tekniska enheten
• Kommunens kommunikationsenhet
• Roslagsvattens kommunikationsavdelning

Övriga aktörer • Alla hushåll och verksamheter i kommunen
• Handeln
• Håll Sverige rent
• Städa Sverige

Skräpiga miljöer kan upplevas som otrevliga och otrygga och nedskräpade områden le-
der ofta till ytterligare nedskräpning och även till skadegörelse 14.  

För att minska nedskräpningen behövs attitydförändringar 
och förändrade beteenden, men också god tillgång till 

papperskorgar och andra avfallsbehållare för allmän-
hetens avfall.

Mikroplaster är plastpartiklar som är mindre än 5 
mm, men ofta ännu mindre. Mikroplatser uppstår 
bland annat genom slitage av däck från vägar, tvätt 
av syntetfibrer, båtbottenfärg, läckage av granulat 
från konstgräsplaner och nedskräpning. Veten-
skapliga studier visar att mikroplast kan orsaka 

skada på den marina miljön och dess organismer 
och det är därför viktigt att mängderna mikroplaster 

som når havet minskar. 

14 Håll Sverige Rent, hsr.se
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Längs kusten och i skärgården finns ett stort antal båtvrak och andra större föremål i 
vattnet. I många fall finns det risk för att farliga ämnen kan läcka ut från båtvraken. 
Det är därför angeläget att dessa vrak och andra stora föremål tas upp ur vattnet.

Mål för de kommunala verksamheterna

5.3 Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete med att minska och förebygga nedskräpning på land 
och längs kustlinjen.

Viktiga aktörer för att nå målen

I den kommunala 
organisationen

• Kommunens strateger
• Tekniska enheten 
• Bygglovenhet

Övriga aktörer • Skärgårdsstiftelsen
• Håll Sverige rent
• Städa Sverige
• Markägare

Målområdets koppling till andra mål

Globala målen, hav 
och marina resurser

14.1 – Minska föroreningarna i havet

Nationella 
miljökvalitetsmål

• Giftfri miljö
• God bebyggd miljö

Kommunens  
Blåplan

Kommunen ska verka för att minska andelen marint skräp och mikroplaster. Skräprensning 
bör utföras i kommunens vattenområden.
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Avfallshantering ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som 
lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att avfallslösningar i bostäder och verk-
samheter ska var väl planerade så att källsortering underlättas och att arbetsmiljön för 
avfallshämtarna är god. Avfallshanteringen ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt 
och transporter ska ske effektivt och miljövänligt. 

God avfallshantering betyder att den vanliga sophämt-
ningen ska fungera bra, men också att det är enkelt för 
invånarna att göra sig av med exempelvis grovavfall, 
trädgårdsavfall och farligt avfall på ett miljörik-
tigt sätt. Detta gäller oavsett om invånarna 
har tillgång till bil eller inte. I begreppet god 
avfallshantering ingår även en väl fungerande 
kundservice och möjligheten för invånarna 
att enkelt få information om hur avfall ska 
hanteras.

Senast 2025 ska det vara möjligt för alla invå-
nare att lämna förpackningar och returpapper i 
närheten av bostaden. Den bostadsnära insamling-
en införs 2023.  Syftet med den nya lagstiftningen 
är att skapa ett rikstäckande system som underlättar för 
invånarna att sortera avfallet och därmed öka mängderna 
förpackningar och tidningar som material- 
återvinns 16.   

Målområde 6 - Det ska vara lätt att 
göra rätt

Minimera
Handla smart och hållbart

16. Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

Mål för alla som bor och verkar i kommunen

6.1 Minst 90 % av användarna ska vara nöjda med avfallshanteringen. 

6.2 Minst 90 % av användarna ska tycka att det är enkelt att förebygga, återanvända och hantera 
avfall på rätt sätt. 

6.3 Mängderna föremål som spolas ner i avloppet ska minska med 50 %.

6.4 Det ska vara enkelt att lämna grovavfall på ett miljöriktigt sätt.

6.5 Det ska vara enkelt att lämna båtlatrin och annat avfall som uppstår på fritidsbåtar på ett 
miljöriktigt sätt.
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Många mindre vägar lämpar sig inte för de stora fordon som behöver användas för en 
säker och effektiv avfallsinsamling. I skärgården finns öar där vägar saknas och det av 
arbetsmiljöskäl inte är möjligt att erbjuda hämtning vid bostaden. Enligt förpacknings-
förordningen ska kvartersnära insamling ordnas i de fall det inte är möjligt att ordna 
bostadsnära insamling. Även detta kan dock bli problematiskt exempelvis i skärgården. 
Det är producenterna som ansvarar för att erbjuda detta insamlingssystem, som ska 
erbjudas till bostadsfastigheterna 2023. För att undvika onödiga transporter bör insam-
ling av förpackningar och tidningar samordnas med insamling av hushållsavfall så långt 
det är möjligt.

Viktiga aktörer för att nå målen

I den kommunala 
organisationen

• Roslagsvatten AB 
• Kommunens stadsbyggnadsförvaltning

Övriga aktörer • Producenternas insamlingssystem
• Alla hushåll och verksamheter i kommunen
• Ideella organisationer och näringsidkare som tar emot begagnade produkter
• Ideella organisationer och näringsidkare som reparerar och designar om  
 återbrukade produkter
• Ägare till fritidsbåtshamnar

Mål för de kommunala verksamheterna

6.6 Avfallshantering ska vara en självklar del av den kommunala planeringen och en långsiktigt 
hållbar infrastruktur för avfallsflöden.

6.7 Samtliga anställda i kommunens verksamheter ska ha en god arbetsmiljö vid  
hantering av avfall.

6.8 Transportvägar och hämtplatser ska vara utformade så att hämtpersonalens 
arbetsmiljö är god.

6.9 Fordon och maskiner i avfallsverksamheten ska drivas fossilfritt.

6.10 Energieffektiviteten vid insamling och transport av avfall ska öka med 30 %.

För god avfallshantering krävs att planering för avfall finns med i ett tidigt skede på alla 
nivåer. Vid framtagande av översiktsplanen, när nya detaljplaner tas fram eller omar-
betas måste platser för avfall säkerställas, liksom vid ny- och ombyggnation på enskilda 
fastigheter.

Hantering av avfall i exempelvis skolkök kan vara tung och omfattande och bör under-
lättas så långt möjligt. Det kan exempelvis röra sig om att ersätta system med matavfall 
i kärl med maskinella insamlingssystem.  

Att hämta avfall kan vara ett tungt och påfrestande arbete och av arbetsmiljöskäl måste 
förutsättningarna för att hämta avfallet underlättas så långt det är möjligt. Det kan 
exempelvis röra sig om att ersätta manuella insamlingssystem med maskinella system 
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och att planera för god avfallshantering vid ny- och ombyggnationer. 
Energieffektiv avfallshantering omfattar transporter, där krav ställs på fordon och 
bränslen, men även på behandling och annan hantering på återvinningscentraler och 
behandlingsanläggningar. Energieffektivisering kan även innebära nya sätt att transpor-
tera avfall och att körsträckor förkortas genom att sopbilarna i högre utsträckning häm-
tar avfall vid gemensamma platser i stället för vid fastighetsgräns och att samlastning 
sker i större utsträckning. För att nå en energieffektiv avfallshantering bör också insam-
lingsplatser samutnyttjas så långt möjligt, så att insamling av exempelvis förpackningar 
sker på samma plats som insamling av rest- och matavfall. Behandlingsanläggningarnas 
energiprestanda är också viktig för att nå en effektiv avfallshantering.  Vid upphandling 
av behandling kan krav på energieffektivitet ställas. Eftersom olika material behandlas 
på olika anläggningar är dock detta en komplex fråga som involverar många aktörer i 
flera led.

Viktiga aktörer för att nå målen

I den kommunala 
organisationen

• Roslagsvatten AB
• Kommunens planenhet och tekniska enhet
• Kommunens måltidsenhet

Övriga aktörer • Vägföreningar 
• Samfällighetsföreningar 
• Bostadsrättsföreningar
• Roslagsvattens upphandlade insamlingsentreprenörer

Målområdets koppling till andra mål

Globala målen, 
hållbar konsumtion 
och produktion

Mål nr 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.

Nationella 
miljökvalitetsmål

• Begränsad klimatpåverkan
• Giftfri miljö
• God bebyggd miljö

Kommunens  
Blåplan

• Kommunen ska verka för att öka användningen av latrinstömningsstationer i Stockholms  
 skärgård genom information till fritidsbåtägare och båtklubbar i samverkan med övriga  
 skärgårdskommuner
• Kommunen ska verka för att minska andelen marint skräp och mikroplaster genom  
 aktiviteter och kampanjer gentemot medborgare och turister
• Vid revidering av den kommunala avfallsplanen identifiera och belysa hur avfalls- 
 hanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp och mikroplaster samt  
 sätta upp målsättningar för ett sådant arbete 

Förutom ovanstående har utredningsbehov avseende både latrinhantering och övrig 
avfallshantering identifierats i Blåplanen.
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Uppföljning
Avfallsplanen kommer att följas upp år 2023, 2026 och vid avfallsplaneperiodens slut. 
I de fall basuppgifter och utgångsvärden behöver tas fram görs det under 2021. Av 
tabellen nedan framgår vilka mått som används när målen följs upp.  

Ansvar för genomförande och uppföljning av åtgärder kopplade till respektive mål
specificeras i handlingsplanen. 

UPPKOMSTEN AV AVFALL SK A FÖREBYGGAS
Mål Uppföljningsmått

1.1 Mängderna mat- och restavfall ska minska med 30 
% per invånare.

Kg hushållsavfall per invånare och år.

1.2 Antalet platser där invånarna kan lämna föremål 
för återanvändning ska öka.

Antal platser som tar emot föremål för återanvändning.

1.3 Mängden grovavfall från hushåll ska minska. Kg grovavfall per invånare och år. Statistik över insamlat 
grovavfall på ÅVC m.m.  Schablon används för att skilja ut 
verksamhetsavfall.

1.4 Det ska finnas förutsättningar för kommunens 
egna verksamheter att återanvända produkter.

Antal förvaltningar och bolag som har förutsättningar, genom 
enkät.

Har system för återanvändning implementerats? 

1.5 Vid upphandling ska produkters förväntade 
livslängd vara en parameter vid utvärdering.

Andel relevanta genomförda upphandlingar där förväntad 
livslängd varit en parameter vid utvärdering.

1.6 Avfall från kommunens verksamheter ska minska. Kg avfall per heltidsanställd (både med hushållsavfall 
jämförligt och verksamhetsspecifikt avfall) 

Antal anställda och timmar per anställd räknas om till 
heltidstjänster.

Inventeringar genomförs för att få underlag för fortsatt 
arbete.

1.7  Kommunen ska arbeta för ökad lokal användning 
av massor. 

Andel av genomförda planer där lokal använding av massor 
har beaktats.

MATSVINN SK A MINIMERAS OCH MATAVFALL SK A NYTTJAS SOM EN RESURS
Mål Uppföljningsmått

2.1 Hushållens kunskap om hur matsvinn kan 
förebyggas ska öka. 

Enkätundersökning.

2.2 Minst 90 % av matavfallet ska rötas till biogas 
och biogödsel eller behandlas på annat miljömässigt 
likvärdigt sätt. 

Kg insamlat matavfall/potentialen för matavfallsmängd, 
rejektmängder räknas bort.

2.3 Matsvinnet från de kommunala skolorna och 
förskolorna ska vara maximalt 20 gram per serverad 
portion.

Gram matsvinn per portion huvudmål. Mätning med 
Livsmedelsverkets metod. 
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MATERIAL SK A CIRKULERA
Mål Uppföljningsmått

3.1 Mängden förpackningar och tidningar i 
restavfallet ska minska med 75 % per person.

Andel förpackningar och tidningar i restavfallet, mäts vid 
plockanalys.

3.2 Mängden textil som återbrukas och återvinns ska 
öka och mängden textil i restavfallet ska minska med 
75 %.

Kg insamlad textil hos de aktörer kommunen och 
Roslagsvatten samarbetar med. 

Kg textil per person och år som läggs i restavfallet. Mäts via 
plockanalys.

3.3 Av det material som lämnas till kommunens 
insamlingssystem för grov- och byggavfall ska 
andelen som går till återbruk öka med 30 %.

Andel material som går till återbruk i relation till mängd 
material som läggs på deponi eller förbränns.

3.4 Av det material som lämnas till kommunens 
insamlingssystem för grov- och byggavfall ska 
andelen som går till materialåtervinning öka med  
30 %.

Andel material som återvinns i relation till mängd material 
som läggs på deponi eller förbränns.

3.5 Papperskorgar med möjlighet till sortering för 
materialåtervinning ska placeras på välbesökta 
platser.

Antal platser med möjlighet att sortera avfall. 

3.6 Alla kommunala verksamheter ska källsortera Andel kommunala verksamheter som källsorterar.

3.7 Fosfor från avloppsslam ska tas omhand och 
återföras till jordbruksmark på ett hållbart sätt.

Utreda vad som är bästa behandlingen av slam för att 
säkerställa bra behandling och återföring av fosfor.

KRETSLOPP SK A VARA GIFTFRIA
Mål Uppföljningsmått

4.1 Farligt avfall ska lämnas in på rätt plats och det 
ska inte finnas något farligt avfall i restavfallet.

Kg insamlat farligt avfall per person och år.

Andel farligt avfall i restavfallet, mäts vid plockanalys.  

4.2 Antalet platser där invånarna kan lämna farligt 
avfall ska öka.

Antal platser som tar emot farligt avfall. 

4.3 Upplag av snö från vinterväghållningen ska ske på 
ett miljösäkert sätt. 

Har rutin för undersökning om snöupplag vid framtagande av 
planprogram och detaljplaner tagits fram?

4.4 Nedlagda deponier ska inte utgöra någon risk för 
människors hälsa eller miljön.

Antal av deponierna som har undersökts (provtagning m.m.)  
och antalet där skyddsåtgärder har vidtagits.

NEDSKRÄPNING SK A FÖREBYGGAS

Mål Uppföljningsmått

5.1 Invånarnas kunskap om konsekvenser av 
nedskräpning ska öka.

Enkätundersökning.

5.2 Invånare och verksamhetsutövare ska få ökad 
kunskap om hur mikroplatser uppkommer och hur 
spridningen i miljön kan minska

Enkätundersökning.

5.3 Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete med att 
minska och förebygga nedskräpning på land och längs 
kustlinjen.

Antal utförda städinsatser per år.

27

U
pp

fö
ljn

in
g 

oc
h 

an
sv

ar

364



DET SK A VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT
Mål Uppföljningsmått

6.1 Minst 90 % av hushållen ska vara nöjda med 
avfallshanteringen.

Andel nöjda användare, mäts via enkät. 

6.2 Minst 90% av hushållen ska tycka att det är enkelt 
att förebygga, återanvända och hantera avfall på rätt 
sätt.

Andel användare som håller med om att det är enkelt; mäts 
via enkät.

6.3 Mängderna föremål som spolas ner i avloppet ska 
minska med 50 %.

Kg avskilt gallerrens per invånare. Gallerrens är de föremål 
m.m. som skiljs av när avloppsvattnet kommer in till 
reningsverket.

6.4 Det ska vara enkelt att lämna grovavfall på ett 
miljöriktigt sätt.

Enkätundersökning

6.5 Det ska vara enkelt att lämna båtlatrin och annat 
avfall som uppstår på fritidsbåtar på ett miljöriktigt 
sätt.

• Antal felanmälningar avseende båtlatrin. 
• Antal anmälda nedskräpningsärenden.

6.6 Avfallshantering ska vara en självklar del av den 
kommunala planeringen.

Årlig avstämning mellan kommunen och Roslagsvatten, 
där det kontrolleras att alla relevanta planer har delgivits 
Roslagsvatten och om några problematiska hämtställen har 
uppstått.

6.7 Samtliga anställda i kommunens verksamheter ska 
ha en god arbetsmiljö vid hantering av avfall.

Antal verksamheter med undermålig arbetsmiljö vid 
avfallshantering.

6.8 Transportvägar och hämtplatser ska vara 
utformade så att hämtpersonalens arbetsmiljö är god.

Antal problematiska hämtställen.

6.9 Fordon och maskiner i avfallsverksamheten ska 
drivas fossilfritt.

Inköpt fossil energi, omräknat till kWh per person och år. 

6.10 Energieffektiviteten vid insamling och transport 
av avfall ska öka med 30 %.

kWh/invånare
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Uppföljning av Vaxholms avfallsplan 2014-2020 

 
Arbetet med denna avfallsplan har inte varit så aktivt som vore önskvärt. Arbete med målen har 
utförts, men det har inte funnits tillräckligt med resurser för att möjliggöra ett strukturerat och 
fokuserat arbete för samtliga mål. Kommande avfallsplan behöver förankras tydligare bland 
förvaltningar som normalt inte arbetar med avfallsfrågor och ansvarsfördelningen behöver bli 
tydligare. Handlingsplaner behöver följas upp och stämmas av årligen av ansvarig enhet på 
kommunen för att avfallsplanen ska beaktas i större utsträckning i samtliga verksamheters dagliga 
arbete. Dessa uppföljningar ska baseras på statistik och mätningar. 

☺  Uppnådd  

 Påbörjad, eller på väg att nås 

  Ser ut att inte nås 

 Ej påbörjad 

 
 

1 MÄNNISKAN I CENTRUM Uppföljning av aktiviteter   Kommentar/förklaring 

Aktivitet 
1.1 

Förbättra förutsättningar för att 
avfallshanteringen beaktas i den 
fysiska planeringen och ta fram 
gemensamma riktlinjer vid ny- och 
ombyggnation 

År 2016 ska 
avfallshanteringen vara en 
del i kommunernas 
planarbete och utgå från 
gemensamma riktlinjer vid 
ny- och om byggnation. 
Riktlinjer ska finnas. 

☺ 

Kommunansvarig tillsatt på 
Roslagsvatten, som sätter fokus på 
och verkar för uppfyllnad av 
målet. Avfallsavdelningen ligger 
med som instans vid remissutskick 
till Roslagsvatten, via checklista.  
 

Aktivitet 
1.2 

Arbetsmiljöproblem vid 
avfallshantering 
ska kartläggas och möjliga 
åtgärder 
genomföras 

År 2016 ska prioriterade 
arbetsmiljöproblem enligt 
kartläggning 2014 vara 
åtgärdade. 

 

Många arbetsproblem är 
åtgärdade på Resarö och Rindö. 
Mycket arbete kvarstår både med 
kartläggning och åtgärder. 

Aktivitet 
1.3 

Besluta om vilka 
insamlingstjänster som 
ska erbjudas i Vaxholm. 

År 2016 ska beslut ha 
tagits om vilka 
insamlingstjänster som 
Vaxholm ska 
tillhandahålla. Tjänsterna 
ska vara anpassade till 
medborgares behov. 

☺ 

I samband med framtagande av ny 
taxa har detta utretts och kommer 
implementeras 2021 

Aktivitet 
1.4 

Framtagande av handlingsplan för 
hur kommunen ska hantera 
problem som uppstår kring ny 
lagstiftning om förbud mot att 
släppa ut toalettavfall från 
fritidsbåtar. 

År 2014 ska det finnas en 
handlingsplan för hur 
kommunen ska hantera 
oklarheter som uppstår 
kring ny lagstiftning om 
förbud mot att släppa ut 
toalettavfall från 
fritidsbåtar. 

☺ 

Utredning klar vid uppföljning 
2015. Blåplanen har följt PBL-
processen och antogs 2017-06.  
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2 KVALITET Uppföljning av aktiviteter  Kommentar/förklaring 

Aktivitet 
2.1 

Informera och sprid kunskap till 
hushållen om varför avfall ska 
sorteras, och vilken nytta det gör. 

År 2016 ska minst 80 
procent av hushållen ha 
kunskap om varför avfall 
ska sorteras, och vilken 
nytta det gör. Detta 
undersöks genom en 
kundenkät. 

 

I kundundersökningarna som 
gjorts har frågan inte ställts så att 
den följer upp detta mål 

Aktivitet 
2.2 

Ta fram rutiner för 
avfallshantering vid extraordinära 
händelser. 

År 2016 ska det finnas 
rutiner för avfallshantering 
vid extraordinära 
händelser. 

☺ 
Uppnått 2015. 
 

 
 

3 AVFALLETS MÄNGD Uppföljning av aktiviteter  Kommentar/förklaring 

Aktivitet 
3.1 

Verka för att öka andelen invånare 
som gör medvetna val i syfte att 
minska avfallsmängden. 

År 2016 ska minst 10 
procent fler invånare 
jämfört med 2014 göra 
medvetna val med syfte 
att minska 
avfallsmängden. Detta 
undersöks genom en 
kundenkät. 

 

Enligt kundenkät 2018 var det 
bara 48 % som gör medvetna val 
för att minska avfallsmängden.  
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4 AVFALLETS FARLIGHET Uppföljning av aktivitet  Kommentar/förklaring 

Aktivitet 
4.1 

Informera hushållen om vad som 
är farligt avfall och var det ska 
lämnas. 

År 2016 ska minst 80 
procent av hushållen ha 
kunskap om vad som är 
farligt avfall och var det 
ska lämnas. Undersöks 
genom en kundenkät. 

 

Kundenkät 2018  
46% anser att de fått bra 
information om farligt avfall och 
var de kan lämna farligt avfall. 

Aktivitet 
4.2 

Undersöka om hushållen anser sig 
ha tillgång till ett tillfredsställande 
insamlingssystem för farligt avfall 
och elavfall. 

År 2016 ska minst 80 
procent av hushållen anse 
sig ha tillgång till ett 
tillfredsställande 
insamlingssystem för 
farligt avfall och elavfall. 
Undersöks genom en 
kundenkät. 

 

Kundenkät 2018 
68% anser sig ha tillgång till bra 
insamlingssystem för farligt avfall 

Aktivitet 
4.3 

Informera företag om vad som är 
farligt avfall och var och hur det 
och övrigt avfall ska lämnas. 

År 2016 ska företag ha fått 
information om vad som 
är farligt avfall och var och 
hur det och övrigt avfall 
ska lämnas. Undersöks 
genom en enkät. 

☺ 

SRMH informerar om detta 
systematiskt som en integrerad 
del av tillsynsbesöket, alla företag 
berörs inte varje år (2015).  

 
 
 

5 ÖKA ÅTERANVÄNDNINGEN Uppföljning av aktivitet  Kommentar/förklaring 

Aktivitet 
5.1 

Öka medvetenheten om 
återanvändningens fördelar och 
öka andelen invånare som 
bidrar/handlar med begagnade 
varor. 

År 2016 ska minst 80 
procent av invånarna 
uppge att de bidrar med 
begagnade och/eller 
återanvända varor. 
Undersöks genom en 
kundenkät. 

☺ 

Målet är uppnått då 84% uppger 
att de lämnar saker till 
begagnatmarknaden men enbart 
48 % uppger att de köper 
begagnade varor. 
Kundenkät 2018 
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6 ÖKA MATERIALÅTERVINNINGEN Uppföljning av aktivitet  Kommentar/förklaring 

Aktivitet 
6.1 

Öka materialåtervinningen av 
hushållsavfallet, inklusive biologisk 
behandling av matavfall. (År 2016 
ska minst 50 % 
materialåtervinnas) 

År 2016 ska minst 50 
procent av hushållsavfallet 
materialåtervinnas, 
inklusive biologisk 
behandling av matavfall.  

 

Informationsarbete pågår. 
Återvinning av textilier påbörjad 
på ÅVC. 2017: 39 %. 
Matavfallssortering införd. 
Samtliga kök i måltidsenheten har 
sedan 2017 full källsortering inkl. 
matavfallssortering.  

Aktivitet 
6.2 

Informera om och förbättra 
förutsättningarna till att kunna 
lämna förpackningar och 
returpapper i kommunen 

År 2016 ska högst 15 
procent förpackningar och 
returpapper finnas i säck- 
och kärlavfallet. 
Plockanalys genomförs 
2013. 

 

Plockanalys 2020 visar på att säck- 
och kärlavfallet innehåller ca 34 % 
förpackningar och returpapper.  
 

Aktivitet 
6.3 

Införa insamling och behandling av 
matavfallet från verksamheter 
såsom restauranger, storkök och 
butiker. (Minst 20 % ska sorteras 
ut 2016) 

År 2016 ska minst 20 
procent av matavfallet 
från restauranger, storkök 
och butiker samlas in och 
behandlas biologiskt. 
Detta genom att mängden 
matavfall insamlat från 
verksamheter jämförs 
med den mängd matavfall 
som beräknas uppkomma 
inom kommunen. 

 

Då matavfallet från verksamheter 
inte samlas in separat har vi inga 
värden att räkna på. Flertalet 
verksamheter som inte befinner 
sig i skärgården har 
matavfallsinsamling. 
 

Aktivitet 
6.4 

Införa sortering av hushållens 
matavfall 
för biologisk behandling, inklusive 
hemkompostering.(Minst 40 % ska 
sorteras ur 2016) 

År 2016 ska minst 40 
procent av hushållens 
matavfall sorteras ut för 
biologisk behandling, 
inklusive 
hemkompostering. Detta 
mäts via insamlade 
mängder samt skattning 
av mängden 
hemkomposterat avfall. 

 
2018 sorterades 35 % ut som 
matavfall.1 

Aktivitet 
6.5 

Utreda problematiken kring att 
lämna grovavfall i kommunen och 
förslag på åtgärder ska tas fram. 

Åtgärdsförslag ska vara 
framtagna. ☺ 

Fastighetsnära hämtning har 
införts samt att ÅVC Eriksö ska 
byggas om med möjlighet för 
återbruk. 
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7 ENERGIUTVINNING 
Uppföljning av aktivitet 

  

Aktivitet 
7.1 

Ta fram en åtgärdsplan för 
kvalitetssäkring av avfall till 
förbränning och rötning. 

År 2016 ska det finnas en 
åtgärdsplan för 
kvalitetssäkring av avfall till 
förbränning och rötning. ☺ 

Rutiner finns för 
avvikelsehantering samt 
mottagningskontroller. Vi 
tolkar detta delmål som att det 
enbart rör säck- och kärlavfall. 
 

Aktivitet 
7.2 

Minska andelen avfall som inte är 
brännbart i säck- och kärlavfallet. 

År 2016 får det finnas högst 
5 procent i säck- och 
kärlavfallet som inte räknas 
som brännbart avfall. 
Plockanalys genomförs 
2013, uppföljning sker 2016. 

☺ 
Plockanalys 2020 visade på att 
3,4 % var ej brännbart. 

Aktivitet 
7.3 

Säkerställa behandling av 
matavfall med biogasproduktion. 

År 2016 ska behandling av 
matavfall med 
biogasproduktion vara 
säkerställd. 

☺ 
Uppnått i och med införandet 
av matavfallsinsamling år 2014. 
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Sammanfattning 
Kommunen ansvarar för insamling och behandling av kommunalt avfall från hushåll och 
verksamheter. Med kommunalt avfall avses bl. a matavfall och restavfall, grovavfall som möbler 
och cyklar, trädgårdsavfall samt farligt avfall inklusive el-avfall utanför producentansvaret. 
Kommunen har också ansvar för att samla in och behandla slam från små avloppsanläggningar, 
samt latrin. I det kommunala ansvaret ingår också drift av återvinningscentralen på Eriksövägen, 
den mobila återvinningscentralen och grovavfallsfärjan. Kommunen ansvarar också för det avfall 
som uppstår i de egna verksamheterna. Detta inkluderar exempelvis avfall från skolor och 
förskolor, men även sand från halkbekämpning, snöupplag efter snöröjning m.m. 
Kommunalt avfall hämtas oftast vid fastighetsgräns, men det blir allt vanligare att hämtning sker 
från platser som är gemensamma för flera fastighetsägare.  
Under 2019 samlades 413 kg kommunalt avfall per person in i Vaxholm. Detta inkluderar 
grovavfall. En knapp fjärdedel av det kommunala avfallet, 24 procent, materialåtervinns men den 
största delen, ca 67 procent, används för energiåtervinning, dvs förbränning där energin tas till 
vara i form av el och värme. Matavfallet, som utgör ca sex procent av det kommunala avfallet, 
rötas till biogas. Ungefär två procent av avfallet består av trädgårdsavfall som komposteras. 
Endast en liten del, ca en procent, av det kommunala avfallet deponeras.  
Den plockanalys som genomfördes under 2020 visar att Vaxholmsbornas soppåse innehåller ca 
en tredjedel förpackningar och tidningar och nästan en tredjedel matavfall. Detta är avfall som 
ska sorteras ut och inte läggas i den vanliga soppåsen.  
För förpackningar och returpapper råder producentansvar, dvs. de som sätter produkterna på 
marknaden ansvarar för att samla in och återvinna dem. Idag lämnas förpackningar och tidningar 
på återvinningsstationer, men inom de närmsta åren kommer producenterna att etablera 
bostadsnära insamling. Andra avfallsslag som omfattas av producentansvar är el-avfall, batterier, 
läkemedel, strålkällor, bilar och däck.  
Ansvaret för att bygg- och rivningsavfall behandlas på rätt sätt ligger på den som genererar 
avfallet, men från och med 2023 ingår även detta avfallsslag i den kommunala 
renhållningsskyldigheten. Detta kommer att leda till nya utmaningar i Vaxholm, bland annat 
eftersom utrymmet på återvinningscentralen är begränsat.  
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1 Vaxholms stad 

1.1 Fakta om kommun 

Vaxholms stad är en skärgårdskommun i Södra Roslagen som ligger tre mil nordost om 
Stockholm. Kommunen tillhör Stockholms län, omfattar 58 km2 och innefattar 70 öar, varav 57 
är bebodda, samt den stora gröna halvön Bogesundslandet. Fastboende i kommunen är ca 12 000 
personer (2019) och under året kommer ca 1 miljon besökare, varav många båtledes. 
Vaxholm har en unik stadsmiljö i skärgården med varierad bebyggelsekaraktär och 
skärgårdsmiljö. Stadskärnan och skalan i stadsmiljön är en viktig del i Vaxholms identitet och 
attraktion.  
Befolkningen ökar kontinuerligt och mellan 2012 och 2018 ökade befolkningen från drygt 
11 000 till drygt 12 000 invånare. En stor del av befolkningen består av barn och unga upp till 20 
år, samt personer över 40 år. Andelen invånare mellan 20 och 40 år är däremot mindre.  
Det finns drygt 1 700 fritidshus i kommunen, vilket innebär att befolkningen ökar markant vår, 
sommar och höst. Detta ställer stora krav på en fungerande och flexibel avfallshantering för både 
fastland och öar, framförallt för de öar som saknar färje- eller broförbindelse. 
Ungefär 55 procent av hushållen för permanentboende finns i villahushåll och 40 procent i 
flerbostadshushåll, resterande utgörs av specialbostäder m.m. Hushåll i flerbostadshus såväl i 
bostadsrätt som i hyresrätt har ökat från 2012 fram till 2018. Andelen specialbostäder har också 
ökat. Specialbostäder hyrs i andra hand ut till personer som av olika skäl har svårt att komma in 
på den ordinarie bostadsmarknaden.1 
 
Tabell 1 Antal hushåll samt andel hushåll efter boendeform i Vaxholms kommun 2018. 

Antal 
hushåll 

Småhus Flerbostadshus Special- 
bostad 

Övrigt 
boende 

Uppgift 
saknas Ägande Bostadsrätt Hyresrätt Bostadsrätt Hyresrätt 

(st) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

4875 49,6 4,9 0,9 27,7 10,8 1,3 1,5 3,4 

 
I Vaxholms kommun finns såväl landsbygd och skärgård som täta villakvarter och 
flerbostadshusområden. På öar, i villaområden och på landsbygden är många av vägarna smala 
med dålig bärighet, vilket kan göra det svårt för de stora fordonen som används för 
avfallsinsamling att ta sig fram 

1.2 Näringslivsstruktur 

Vaxholm är i första hand en utpendlarkommun, det vill säga att antalet invånare i arbetsför ålder 
är fler än antalet arbetsplatser. Antalet registrerade företag i kommunen är cirka 2000 varav 
kommunen är den största arbetsgivaren med ca 500 anställda. Bland övriga större verksamheter 
finns bl.a. vårdbolag, Waxholms hotell, turismverksamheter, Färjerederiet, Tenö Varv och 
bussbolag. De flesta driver dock eget företag med kontor eller enklare verksamheter inom den 
egna fastigheten. Av de lokala företagen har 90 % färre än 4 anställda.   

                                                           
1 Signalisten, Specialbostäder, signalisten.se 
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2 Avfallshantering i Vaxholms kommun 

1.1 Avfallsorganisation  
Kommunen ansvarar för att det finns en fungerande avfallsverksamhet. Uppdraget att planera, 
utveckla och utföra avfallsverksamheten har genom ägardirektiv lagts över på Roslagvatten med 
dess dotterbolag Vaxholmsvatten. I detta dokument används benämningen Roslagsvatten för 
både Vaxholmsvatten och Roslagsvatten. 

1.2 Avfallshanteringen  
Roslagsvatten ansvarar för insamling, transport och behandling av hushållens avfall inklusive 
slam från enskilda avloppsanläggningar och därmed jämförligt avfall som uppkommer inom 
olika verksamheter såsom skolor, handel, restauranger och kontor. Roslagsvatten ansvarar även 
för att farligt avfall från hushåll samlas in och behandlas på ett miljöriktigt sätt. Bygg- och 
rivningsavfall ingår inte i den kommunala renhållningsskyldigheten utan det är den som 
genererar avfallet som själv ansvarar för att se till att avfallet hanteras på rätt sätt.2 Samma sak 
gäller för avfall som uppstår hos verksamheter vid tillverkning m.m. På Eriksö 
återvinningscentral (ÅVC) kan dessa avfallsslag lämnas mot en avgift. Återvinningscentralen 
ligger på Vaxön (Eriksövägen 2). Förpackningar och returpapper, el-avfall, batterier, bilar, däck 
och läkemedel omfattas av producentansvar och ingår inte i Roslagsvattens ansvar. 
Den flytande återvinningscentralen, även kallad återvinningsfärjan, innebär en möjlighet för 
skärgårdsbor att lämna grovavfall och farligt avfall. Färjan stannar på 15 olika platser (2019) och 
på de flesta platser görs besök vid två olika tillfällen under vår, sommar eller höst. 
Roslagsvatten ansvarar för information om avfallshantering, kundservice och fakturering, drift av 
Eriksö ÅVC, den flytande återvinningscentralen, drifttillsyn och upphandling och kontroll av 
insamlingsentreprenörer och behandlingsavtal samt planering för den framtida 
avfallshanteringen. Avfallstjänster utvecklas och anpassas för att ge god service och samtidigt nå 
uppställda mål.  
Roslagsvatten anlitar entreprenörer för insamling, transport, omlastning och behandling av rest- 
och matavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall, slam från enskilda avlopp, 
latrin, fett från fettavskiljare samt fraktioner från ÅVC.  
Avfallshanteringen är uppdelad i entreprenaderna fastland, skärgård, bemanning av ÅVC 
inklusive behandling av vissa fraktioner, samt tömning av enskilda avlopp och fettavskiljare. 
Omlastnings- och behandlingsavtal tillkommer utöver insamlingsavtalen.  
Återvinningscentralen som bemannas av upphandlad entreprenör står även som 
verksamhetsutövare. 
Omlastning sker på Hagby återvinningsanläggning i Täby genom avtal med SÖRAB. 
Förbränning av restavfall sker I Stockholm Exergis kraftvärmeverk i Brista, Sigtuna kommun. 
Nya upphandlingar och tecknande av avtal görs löpande under planperioden efter behov. 
Roslagsvatten tar vid behov fram förslag till ändrade föreskrifter och taxa samt samordnar 
avfallsplaneringen.  Kommunfullmäktige antar avfallsplan, föreskrifter om avfallshantering samt 
avfallstaxa enligt 15 kap. miljöbalken. Roslagsvatten och kommunen genomför mål och åtgärder 
i avfallsplanen och tillhörande beslutade projekt.  

                                                           
2 Från och med 2023 kommer dock kommunen att ansvara för hantering av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en 
yrkesmässig verksamhet, Miljöbalken 15 kap 20 §.  
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Tillsyn över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med 
stöd av miljöbalken utförs av Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH). 

2.1.1 Fysisk planering 

Under hösten 2018 inleddes arbetet med en ny översiktsplan för Vaxholm som ska beskriva 
utvecklingen av kommunen fram till 2040. 
Roslagsvatten samarbetar med Vaxholms kommun kring fysisk planering och är med i planering 
och utformning av insamlingssystem i tidiga skeden vid ärenden som detaljplaner och är 
remissinstans vid bygglovshantering. Roslagsvatten bistår också fastighetsägare med hjälp och 
information kring hur avfallshanteringen kan utformas vid nyanläggning och ombyggnation t.ex. 
hjälp med val av behållare, dimensionering av mängder och hämtintervall. Maskinella system 
såsom bottentömmande behållare föredras framför manuell hantering med kärl eller, som i 
skärgården främst, säckhämtning.  

1.3 Abonnemang och taxa 
Abonnemang och avfallstaxa är uppdelad i de två huvudkategorierna tömning från land och 
tömning från sjö. Avgörande för vilken kategori abonnenten tillhör är på vilket sätt hämtning av 
avfall eller tömning av slam och fett sker. Hämtning från sjön sker i huvudsak från öar utan fast 
bro- eller färjeförbindelse till fastlandet. Om tömning på fastlandet inte kan ske genom det fasta 
vägnätet utan hämtning sker från sjösidan är hämtningen att betrakta som hämtning från sjö.  

2.1.2 Taxan som styrmedel 

Taxan är miljöstyrande. Det innebär att hushåll och verksamheter som inte sorterar ut sitt 
matavfall får en högre abonnemangskostnad än de som sorterar ut sitt matavfall. De hushåll och 
verksamheter som väljer att kompostera sitt matavfall får samma abonnemangskostnad som de 
som sorterar ut matavfall i papperspåse. Matavfallsinsamling har ännu inte införts i skärgården, 
men komposterare i skärgården utan fast bro- eller färjeförbindelse erhåller rabatt på sitt 
abonnemang. 
Genom att använda taxan som styrmedel och sätta en högre avgift för osorterat avfall, har antalet 
hushåll som väljer detta alternativ minskat de senaste åren. 
Avfallstaxan styr också mot en säkrare arbetsmiljö genom avgiftstillägg för exempelvis 
slangdragning och gångavståndstillägg. Vissa tjänster såsom latrinhämtning har en relativt hög 
avgift då man önskar fasa ut den tunga och ohygieniska hämtningen.  
 
På fastlandet såväl som i skärgården kan taxestyrning mot gemensamma insamlingsalternativ 
vara en möjlig väg att gå för att minska arbetsbelastningen med att dra många kärl etc. 

2.1.3 Möjlighet att påverka sin avgift genom källsortering och resurshushållning  

Hushåll och verksamheter har möjlighet att påverka kostnaden för sin avfallshämtning genom att 
minska sitt avfall och optimera sitt abonnemang.  
Det finns många sätt att minska sitt avfall på, från att planera sina inköp till att källsortera och 
återanvända. På webben finns flera tips, exempelvis finns information om hållbar livsstil på 
Vaxholm.se. Även på Roslagsvatten.se finns tips om hur avfallsmängderna kan minska. Genom 
att sortera ut förpackningar till lämplig insamling och matavfall till matavfallsinsamling eller 
kompost kan hushåll och verksamheter påverka sin totala avgift för sophämtningen genom att 
välja en mindre kärlstorlek eller glesare hämtning. Roslagsvatten utreder möjligheten att erbjuda 
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utglesat hämtintervall till exempelvis var åttonde vecka, vilket i så fall kräver godkänd kompost 
för matavfall.  
Hushåll och verksamheter kan även välja att dela kärl med en granne och flera närboende kan gå 
samman och nyttja en gemensam hämtplats. Detta förutsätter att hämtningsintervallet och 
abonnemangstyp (sorterat/osorterat) är detsamma för de båda hushållen. Om ett av hushållen är 
en fritidsfastighet och den andra en åretruntfastighet så gäller taxa och hämtningsschema för 
åretruntboende. Plats för gemensam behållare anvisas av Roslagsvatten. 
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3 Avfallsmängder 
Insamlade avfallsmängder i Vaxholms kommun 2019 redovisas i Tabell 2 nedan. All statistik är 
hämtad från Avfall Sveriges statistikverktyg Avfall Web och avser 2019 om inget annat anges.  
 
För att ge en bild av utvecklingen och möjliggöra jämförelse mellan år används data från 2011, 
2014 och 2019 i vissa tabeller. 
 
Tabell 2 Insamlade mängder avfall för vilket kommunen har behandlingsansvar i Vaxholms kommun 2019. 

 
Materialåtervinning (ton)    

Fraktion Biologisk 
behandling eller 

Material-
återvinning 

Kompost-
ering 

 
Totalt 

Förbränning 
(ton) 

Deponering 
(ton) 

Totalt 
(ton) 

Restavfall  - - 0 2 205 - 2 205 

Matavfall 421 74* 495 0 - 495 

Grovavfall 199** - 199 757 14 970  

Trädgårdsavfall 9 0 9 91 - 100 

Farligt avfall - - 0 31*** - 31 

Förpackningar 831 - 831 0 - 831 

Returpapper 252 - 252 0 - 252 

El-avfall 107 - 107 - - 107 

Batterier 2 - 2 - - 2 

Summa totalt 1 821 74 1 895 3 084 14 4 993 

Slam från 
enskilda avlopp 

6 417      

Latrin  5 kärl     

*Ej insamlad. **Inkl. konstruktionsmaterial för anläggningsändamål samt däck. ***Annan behandling. 

 
Den totala mängden insamlat hushållsavfall i kommunen år 2019, exklusive slam från enskilda 
avlopp samt latrin och fett från fettavskiljare, var knappt 5 000 ton.  
Figur 1 redovisar hur insamlade mängder avfall behandlades 2019. Figur 2 visar en jämförelse av 
hur hushållsavfall som samlats in i Vaxholm 2014 respektive 2019 behandlades. Andelen avfall 
som materialåtervanns ökade något mellan 2014 och 2019. Under 2014 infördes separat 
matavfallsinsamling, vilket medförde att andelen avfall som behandlas genom energiåtervinning 
(förbränning) minskade. Andelen deponerat avfall är litet, för båda åren ca 1 procent.  
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Figur 1 Behandling av hushållsavfall fördelat på olika behandlingsmeteroder utifrån avfallshierarkin 2019. 

 

 

Figur 2 Behandling av hushållsavfall 2014 respektive 2019. Separat matavfallsinsamling infördes 2014. 

Avfall som sorteras ut för en viss typ av behandling innehåller oftast en andel avfall som inte kan 
behandlas på avsett sätt. Ett exempel är matavfall som samlats in för rötning, men som innehåller 
en viss del material, exempelvis felsorterade plastförpackningar, som inte kan rötas. Det avfall 
som inte kan behandlas på avsett sätt kallas rejekt och måste sorteras ut. Av tabell 3 framgår hur 
stora mängder avfall som samlats in för att behandlas på ett visst sätt (rader med blå bakgrund) 
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och hur rejektet från detta avfall därefter behandlades (rader med vit bakgrund).  Vid 
energiåtervinning förbränns avfallet och restprodukter i form av askor uppstår. Bottenaska 
materialåtervinns exempelvis som konstruktionsmaterial. Flygaska och restprodukter utgör till 
stor del farligt avfall och omhändertas bland annat genom deponering. I tabell 3 redovisas även 
uppgifter om hur stora mängder askor som behandlats på olika sätt. 
 
Tabell 3. Fördelning av avfall som samlats in för att behandlas med olika behandlingsmetoder (blå rader) Siffror på 
vita rader visar hur stor mängd som kunde behandlas på avsett sätt och hur rejekt från respektive 
behandlingsmetod har behandlats. Uppgifterna avser 2019.  

Behandlingsmetod Viktsprocent 
(%) kg/person och år3 

Materialåtervinning (mängd rejekt behandlas med 
energiutvinning, konstruktionsmaterial samt 
deponering) 28 % 115 varav 

Mängd kommunalt avfall som materialåtervinns på 
avsett sätt  94 

Mängd kommunalt avfall som materialåtervinns som 
konstruktionsmaterial, återfyllnad eller 

deponitäckning  

4,5 

Mängd utsorterat material från materialåtervinning 
som energiutvinns  

13,5 

Mängd utsorterat material från materialåtervinning 
som deponeras  

3,0 

Rötning 8,5 % 35 varav 

Mängd som rötas på avsett sätt  27 

Mängd utsorterat kommunalt avfall från rötning som 
energiutvinns  8 

Kompostering 1,5 % 7 

Mängd som komposteras på avsett sätt  7 

Energiutvinning  61,5% 256 varav 

Mängd som energiutvinns på avsett sätt  210 

Mängd metall som materialåtervinns ur askan från 
energiåtervinning  

3 

Mängd aska från energiåtervinning som återvinns som 
konstruktionsmaterial  

38 

Mängd aska från energiåtervinning som deponeras  5 

Deponering 0,5% 1,2 

Totalt kommunalt avfall 100% 413 

 

                                                           
3 Uppgifter avseende mängd hushållsavfall per person har justerats med avseende på de fritidshus som finns i 
kommunen 
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4 Avfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar 
Enligt 15 kap. miljöbalken ansvarar kommunen för att kommunalt avfall samlas in och 
bortskaffas. Med kommunalt avfall avses bl. a matavfall och restavfall, förpackningar och 
returpapper, grovavfall som möbler och cyklar, trädgårdsavfall samt farligt avfall inklusive el-
avfall utanför producentansvaret. Latrin och slam från enskilda avlopp samt fett från 
fettavskiljare ingår inte i begreppet kommunalt avfall, men kommunen har ansvar för att samla in 
och behandla även dessa avfallsslag. Avfall som uppstår vid större bygg- och rivningsarbeten i 
den egna bostaden och som främst uppstår på grund av byggverksamheten och inte av boende 
räknas inte som avfall som kommunen har ansvar för. Detta kommer dock att ändras och från 
2023 ansvarar kommunen även för bygg- och rivningsavfall som inte produceras i yrkesmässig 
verksamhet.  
Kommunalt avfall som uppkommer i verksamheter utgörs till exempel av städsopor och 
köksavfall från personalmatsalar och personalutrymmen i kontor, industri och verkstäder, 
restauranger, caféer och butiker.  
Kommunen är också ansvarig för det avfall som uppstår i kommunens verksamheter. Det utgörs 
dels av kommunalt avfall från exempelvis förskolor, skolor, äldreboenden och kommunkontor. 
Det består också av verksamhetsavfall såsom slam och gallerrens från kommunens reningsverk 
samt från dagvattenhantering, avfall från bygg- och anläggningsprojekt som kommunen driver 
samt avfall från drift och underhåll av kommunens verksamheter och anläggningar.  
Förpackningar, returpapper, batterier, el-avfall (inklusive glödlampor och viss 
belysningsarmatur), läkemedel, batterier, däck, bilar och radioaktiva produkter omfattas av 
producentansvar och ingår inte i kommunens ansvar, så länge avfallet inte hamnar i kommunens 
insamlingssystem.  

4.1 Insamlingssystem 

4.1.1 Restavfall 

Beskrivning 
Med restavfall menas det brännbara avfall som återstår när matavfall, förpackningar, returpapper, 
grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall sorterats ut.  

Insamling fastlandet 
Restavfall samlas in i kärl, krantömmande behållare, container eller annan typ av behållare som 
kan användas för denna avfallstyp. På fastlandet sker insamling av mat- och restavfall antingen i 
baklastande tvåfacksfordon för kärl då matavfall töms i det ena av fordonets fack och restavfall i 
det andra, eller med fordon för tömning av krantömmande behållare. I glesbygd med mindre 
vägar är framkomligheten ofta begränsad vintertid. Då får kärlen ställas vid närmsta farbara väg   
till dess det är möjligt att komma fram på de mindre vägarna igen. 

Insamling skärgården 
I skärgården sker insamling av restavfall från öar utan broförbindelse antingen i 
storbehållare/container eller säck. Under sommarhalvåret sker sophämtning främst i säck och 
vintertid används storbehållare på vissa öar. Några öar har storbehållare året runt. Hämtning sker 
med båt som sedan lastar över avfallet i en sopbil på fastlandet. 
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Behandling 
Avfallet töms från respektive fack i sopbilen separat för restavfall respektive matavfall vid 
omlastningen på Hagby avfallsanläggning. Restavfallet transporteras till Stockholm Exergis 
kraftvärmeverk i Brista, Sigtuna kommun för produktion av fjärrvärme och el. Vid förbränningen 
bildas restprodukter såsom bottenaska som används som konstruktionsmaterial samt andra askor 
och produkter som kräver deponier eller fastläggande genom blandning med andra material.  
 
Mängd och sammansättning 
Mängden insamlat restavfall har minskat under de senaste åren och uppgick 2019 mängden till 
drygt 2 000 ton, se tabell 4.  
 
Tabell 4 Insamlade och behandlade mängder restavfall. 

Restavfall till 
förbränningsanläggning 

Totalt (ton) 

2019 2205 

2014 2516 

2011 2777 

 
Plockanalyser av restavfall visar sammansättningen av soppåsen från hushåll och verksamheter. 
Den senaste plockanalysen från hushåll genomfördes 2020 och resultatet visar att soppåsens 
innehåll består av en stor andel förpackningar och tidningar (ca 34 %) och en stor andel matavfall 
(drygt 28 %).  
 

 
Figur 3 Resultat från plockanalys 2020. 

 

4.1.2 Matavfall 

Beskrivning 
Med matavfall avses särskilt utsorterat lättnedbrytbart organiskt avfall som samlas in separat för 
biologisk behandling eller kompostering. Matavfall utgörs av matrester, hushållspapper, 
kasserade livsmedel utan förpackning och liknande avfall. 
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Insamling och behandling 
Insamling av utsorterat matavfall erbjuds till alla hushåll och verksamheter på fastlandet samt öar 
med broförbindelse sedan 2014. Matavfallsinsamling på Tynningö kommer erbjudas från och 
med 2021. Hushåll och verksamheter ska sortera ut matavfallet i särskild papperspåse som 
tillhandahålls av Roslagsvatten. Påsen läggs i brun soptunna alternativt bottentömmande 
behållare. Matavfallet transporteras till Hagby för omlastning och därefter till Uppsala för 
produktion av biogas vid Uppsala vattens anläggning. Resterna från rötningen blir växtnäring 
som kan återföras på jordbruksmark. 
Verksamheter med stora mängder matavfall kan använda en matavfallstank där malt matavfall 
(slurry) samlas och sedan hämtas med sugbil. I dagsläget (hösten 2019) finns inga sådana 
anläggningar i Vaxholm men förväntas installeras i framtiden. Även matavfallssystem, som 
också kallas kombisystem, med seriekopplad fettavskiljare och matavfallstank kan användas, 
men finns ännu inte i kommunen. 
Hushållen kan också efter anmälan till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor sortera ut 
matavfallet i en egen kompost som ger jordförbättringsmedel till  den egna fastigheten. Antalet 
komposter som finns registrerade hos Roslagsvatten är ca 420. För hushåll och verksamheter på 
öar utan broförbindelse erbjuds i dagsläget inte matavfallsinsamling  

Mängd och sammansättning 
2019 uppgick mängden insamlat matavfall till 421 ton som gick till biologisk behandling, se 
tabell 5. Uppskattad mängd som hemkomposterats i godkänd kompostanläggning (ej 
trädgårdskompost) uppgick till 74 ton. Mängderna matavfall som sorteras ut ökar och förväntas 
fortsätta öka kommande år. Informations- och aktivitetsinsatser har genomförts de senaste åren 
för att minska matsvinn och öka utsorteringen av matavfall. 
 
Tabell 5 Insamlade och behandlade mängder matavfall. Matavfallsinsamling infördes 2014. 

Matavfall Biologisk 
behandling (ton) 

Hemkompostering 
(ton) 

2019 421 74 

2014 157 71 

 
Andelen matavfall som finns kvar i soppåsen förväntas minska och utvecklingen kommer följas 
upp genom plockanalyser. 
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4.1.3 Osorterat avfall 

Beskrivning 
Med osorterat avfall avses här säck- och kärlavfall där matavfall inte har sorterats ut. 

Insamling och behandling 
Det finns möjlighet att teckna ett abonnemang där hushåll eller verksamhet lägger mat- och 
restavfall i samma kärl. Det osorterade avfallet samlas in, transporteras, omlastas och behandlas 
på samma sätt som restavfallet. 

Mängd  
Antalet osorterade abonnemang minskar och ett mål under avfallsplaneperioden är att fasa ut 
denna abonnemangsform. 

4.1.4 Grovavfall  

Beskrivning 
Grovavfall är den del av hushållet som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper 
som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.  
 
Insamling fastland 

Grovavfall samlas in vid Eriksö ÅVC eller via fastighetsnära insamling. Vid fastighetsnära 
insamling från småhus hämtas grovavfall i storsäck efter beställning mot avgift.  
 
Bygg- och rivningsavfall kan lämnas på Koviks återvinningsanläggning mot avgift eller på någon 
av SÖRABs anläggningar mot avgift. 

Insamling skärgården 

Grovavfall samlas in på återvinningsfärjan eller efter beställning mot avgift i storsäck eller 
container. Bygg- och rivningsavfall samlas inte in på återvinningsfärjan på grund av platsbrist. 
Möjligheten till beställd hämtning av grovavfall från öar utnyttjas i mycket liten utsträckning.  
 
Behandling 

Grovavfall materialåtervinns, förbränns eller deponeras. Materialåtervinningen består av 
metallåtervinning samt återvinning av wellpapp.  
Deponifraktionen har minskat i Vaxholm de senaste åren. Detta beror främst på en förbättrad 
sortering vid avlämningen av avfallet samt en bättre demontering och eftersortering på 
sorteringsplattan. Ett fortsatt arbete behövs för att möjliggöra utsortering och återvinning av 
exempelvis isolering och planglas för materialåtervinning. Idag läggs dessa typer av material i 
stor utsträckning på deponi. 
Den del av grovavfallet som samlas in via fastighetsnära insamling genomgår numera 
eftersortering på Kovik, vilket har inneburit att andelen grovavfall som deponeras har minskat.  

Mängd och sammansättning 
Mängderna insamlat grovavfall har varierat kraftigt under de senaste 10 åren, se tabell 6.  I de 
redovisade mängderna ingår konstruktionsmaterial som lämnas av hushållen. Med detta avses 
exempelvis porslin, glasull och keramikföremål, dvs avfall som används till sluttäckning av 
deponier m.m.  
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Tabell 6 Insamlade mängder grovavfall från hushåll, inklusive konstruktionsmaterial. 

Grovavfall Insamlat via ÅVC 
och FNI (ton) 

2019 970 

2014 1877 

2011 915 

 

4.1.5 Trädgårdsavfall 

Beskrivning 
Trädgårdsavfall utgörs av gräsklipp och löv, samt växtdelar som blir över vid trädgårdsskötsel 
såsom fallfrukt, ris, grenar och kvistar. 
 
Insamling och behandling 
Insamling av trädgårdsavfall på fastlandet sker på Eriksö ÅVC eller genom fastighetsnära 
insamling. Då beställs hämtning i storsäck eller container Trädgårdsavfall hämtas inte från öar 
utan bro- eller färjeförbindelse. I skärgården kan dock mindre mängder trädgårdsavfall lämnas på 
återvinningsfärjan. Behandlingen av trädgårdsavfall skedde 2019 genom förbränning (91%) och 
biologisk behandling genom central kompostering på Hagby (9%). Dock är den vanligaste 
behandlingen av trädgårdsavfall troligtvis hemkompostering  
 
Mängd och sammansättning 
Mängden insamlat trädgårdsavfall redovisas i tabell 7. Den kraftiga ökningen beror på att 
insamling av trädgårdsavfall i storsäck erbjuds sedan 2018, samt att ris tidvis samlas in i 
container på Eriksö ÅVC.  
 
Tabell 7 Insamlade mängder trädgårdsavfall. Insamlingen startade 2012. 

Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall (ton) 

2019 100 

2014 13,92 

2012 5,24 
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4.1.6 Textilavfall  

Beskrivning 
Insamlat textilavfall består av exempelvis lakan, handdukar, gardiner, kläder och skor. 
 
Insamling och behandling 
Vid produktion av kläder och andra textilier används stora mängder råvaror, energi, vatten och 
kemikalier. Varje svensk konsumerar i snitt 14 kilo textilier per år4 och ökat återbruk och 
materialåtervinning kan innebära stora miljövinster. Textilier läggs dock tyvärr ofta i den vanliga 
soppåsen och medvetenheten om att både användbara kläder och trasiga textilier bör sorteras ut 
för separat hantering behöver öka. Användbara kläder och andra textilier bör lämnas till återbruk, 
men även trasiga textilier som inte kan användas igen kan materialåtervinnas om de sorteras ut. 
För att öka insamlingen av textilier måste det vara lätt att lämna användbara kläder och annat 
som går att använda på nytt till återbruk eller för second-handförsäljning. Det måste också vara 
enkelt för invånarna att lämna uttjänta textilier så att de kan materialåtervinnas. 
På Eriksö ÅVC finns en container för insamling av både hela och trasiga textilier. Textilierna 
läggs i förslutna kassar eller säckar innan de lämnas in. Materialet går sedan till Human Bridge’s 
sorteringsanläggning i Vallentuna. Lämpliga textilier går till försäljning i Lindra Second Hands 
butiker eller till humanitära insatser i främst Afrika, Östeuropa och Mellanöstern. Resterande 
textilier säljs till  den internationella sorteringsindustrin. Allt överskott vid försäljning av textilier 
går till biståndsinsatser i form av leverans av kläder eller iordningställande och leverans av 
sjukvårdsutrustning och handikapphjälpmedel.5  
Större textilier och stoppade möbler såsom madrasser och mattor ska sorteras enligt anvisning på 
ÅVC. Textilier kan även lämnas till vissa butiker. 

 
Mängd och sammansättning 
År 2019 samlades ca 33 ton textilier in till återbruk.  
 
Tabell 8 Insamlad mängd textil. Uppgifter saknas för år tidigare än 2017. 

Textil Återanvändning (ton) Materialåtervinning 
(ton) 

2019 33 - 

2017 16,4 8,2 

 

4.1.7 Farligt avfall  

Beskrivning 
Farligt avfall är sådant avfall som innehåller ämnen eller som har egenskaper som innebär en risk 
för människors hälsa eller miljön. Det kan vara giftigt, cancerframkallande, explosivt eller 
brandfarligt och ska därför hanteras separat från annat avfall. Exempel på farligt avfall är färg- 
och lackavfall, oljeavfall, lösningsmedel, kemikalier och el-avfall.  
 
  

                                                           
4 Hållbara textilier, Naturvårdsverket, naturvardsverket.se 
5 Human Bridge, humanbridge.se 
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Insamling fastlandet 
Farligt avfall från hushållen samlas in på Eriksö ÅVC och i den mobila miljöstationen.  
Den största mängden insamlat farligt avfall samlas in på Eriksö ÅVC där mottagningen är 
bemannad och det även finns kapacitet att lämna större mängder farligt avfall och större el-
avfallsprodukter.  
Sedan 2019 används en mobil miljöstationen för att samla in farligt avfall. Det innebär att en 
lastbil med kemist kommer på bestämda tider och platser och hämtar farligt avfall och smått 
elektronikavfall. Roslagsvatten letar också efter fler platser som kan användas till 
insamlingspunkter för ÅVC-material exempelvis mini-ÅVC.  
I el-avfallsskåpen som står utställda vid butiker kan glödlampor, lågenergilampor, batterier, smått 
elektronikavfall samt lysrör lämnas. Hösten 2020 finns sådana skåp ICA Supermarket i 
Vaxholm, ICA Resarö, Tynningö bygdegård samt vid parkeringen vid Handlar’n på Tynningö.  
El-avfall samlas i vissa fall även in i butik som säljer elektronik. Det mesta el-avfallet som 
uppkommer i hushållen omfattas av producentansvar. Producenterna ansvarar för insamling och 
omhändertagande av el-avfallet. Roslagsvatten är genom nuvarande samarbetsavtal ansvariga för 
att el-avfallet samlas in och därefter hämtar El-Kretsen det för vidare behandling.  
Batterier samlas till största delen in via batteriholkar som finns utplacerade runt om i 
kommunerna och via Roslagsvattens el-avfallsskåp. El-Kretsen ansvarar för insamling och 
behandling (se karta Figur 4).  

Insamling skärgården 
Farligt avfall kan lämnas på den flytande återvinningscentralen. Tryckimpregnerat trä räknas som 
farligt avfall, men kan inte tas emot på den flytande återvinningscentralen på grund av platsbrist.  

Mängd och sammansättning 
Störst andel av det farliga avfallet utgörs av vattenbaserad och lösningsmedelsbaserad färg. 
Tryckimpregnerat trä inkluderas ej. De insamlade mängderna varierar mellan åren.  
 
Tabell 9 Insamlade mängder farligt avfall.  

Farligt avfall Insamlad mängd 
(ton) 

2019 31,7 

2014 24,1 

2011 44,3 

 

4.1.8 Slam från enskilda avloppsanläggningar 

Beskrivning 
Detta avfallsslag består av avloppsslam från avloppsanordningar såsom enskilda tankar, 
slamavskiljare, reningsverk och övriga liknande anordningar som avskiljer slam vid rening av 
avloppsvatten. 
 
Insamling och behandling 
Slam från enskilda avlopp transporteras till avloppsreningsverk där slammet rötas. Tömning av 
slam sker på schema eller efter beställning (budning). Största delen av insamlingen av slam sker 
under de delar av året då små vägar är fria från snö och is och bärigheten är god. 
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Vaxholms kommun arbetar aktivt med miljömålet ingen övergödning, bland annat genom tillsyn 
av enskilda avloppsanläggningar och genom utbyggnad av det kommunala VA-nätet. Inom de 
kommande åren bedöms investeringar i VA-nätet vara fortsatt på en mycket hög nivå och antalet 
fastigheter med enskilda avlopp förväntas minska.  

Toalettavfall från båtar 

Den 1 april 2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar 
och inre vattendrag. Ett krav finns på fritidsbåtshamnar att kunna ta emot toalettavfall från de 
fritidsbåtar som använder hamnen genom en mottagningsanläggning som är utrustad med 
latrinsug eller latrinpump.  
För tömning av toalettavfall från fritidsbåtar finns i Vaxholm för närvarande tre stationer på 
Vaxön. En flytande sugtömningsstation är belägen på norra Vaxön i förlängningen av 
Estlandsvägen/Sågverkskajen och sköts och drivs av staden via entreprenör. I Vaxholms 
gästhamn finns två tömningsstationer kopplade till kommunalt avlopp. De sköts av arrendatorn 
av gästhamnen men är stadens egendom.6 
 
Mängd och sammansättning 
Det finns ca 1 300 enskilda avlopp (2019) i kommunen. Mängden insamlat slam från dessa 
avlopp var under 2019 knapp 6 500 ton.  

4.1.9 Latrinavfall 

Beskrivning 
Med latrinavfall avses en blandning av urin och fekalier från människor. 

Insamling och behandling 
Latrinhämtning sker i huvudsak från fritidshus under sommarmånaderna och i mycket liten 
utsträckning. Roslagsvatten hämtar latrinkärl på fastlandet och i skärgården mot en avgift. 
Hämtning sker efter beställning och utförs på bestämda tider under sommarhalvåret. Allt färre 
hushåll har behov av latrintömning eftersom de övergått till andra lösningar.  
Latrinhanteringen innebär en besvärlig och tung hantering för hämtningspersonalen och 
Roslagsvatten arbetar med att fasa ut latrinhämtningen till förmån för andra VA-lösningar såsom 
enskilt avlopp, förbränningstoalett eller kompostering av latrin. Roslagsvatten informerar på sin 
hemsida om möjligheten till eget omhändertagande av latrin genom kompostering. Kompostering 
av latrin kräver tillstånd från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.  
Insamlat latrin transporteras till Salmunge i Norrtälje kommun där det våtkomposteras. 

Mängd 
Endast 5 latrinkärl samlades in år 2019 och antalet var detsamma under 2018. 

4.1.10 Fettavskiljarslam samt spillfett  

Beskrivning 
Fettavfall från livsmedelsberedning uppstår från t.ex. storkök, caféer, gatukök, restauranger, 
livsmedelsbutiker och vid livsmedelstillverkning. Spillfett är fett från stekbord, frityrolja m.m.  

 
 

                                                           
6 Transportstyrelsen.se, samt hamnkartan.azurewebsites.net 

391

https://hamnkartan.azurewebsites.net/


 

 

20 

 

Insamling och behandling 
Fettutsläpp från bland annat restauranger, storkök och bagerier är ett stort problem i det 
kommunala ledningsnätet. Fettet sätter igen avloppsledningar och eftersom ledningsnätet är 
dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär måste dessa typer av verksamheter 
ha en typgodkänd fettavskiljare installerad som separerar matfettet från avloppsvattnet. I de 
bestämmelser som gäller för ledningsnätet i kommunen (ABVA) föreskrivs att 
fastighetsägare/abonnent inte får släppa ut fett i större mängder. I ledningsnätet sjunker 
vattentemperaturen vilket gör att fettet stelnar i ledningarna och orsakar stopp. Detta kan leda till 
översvämningar eller bräddning av avloppsvatten till sjöar och vattendrag.  
Fettavskiljarslam samlas in och omhändertas av Roslagsvatten, minst fyra gånger per år eller 
enligt annat intervall fastställt av Roslagsvatten. Fettavskiljarslammet behandlas på Uppsala 
Vattens anläggning genom rötning till biogas och rötrest för tillförsel av växtnäring.  
Spillfett samlas in av valfri entreprenör. Majoriteten hämtas av Svensk fettåtervinning för 
återvinning. 

4.2 Arbetsmiljö 

På flera håll förekommer brister i arbetsmiljön på grund av manuell hantering (framför allt i 
skärgården), dålig framkomlighet eller bristfälliga vändmöjligheter. Att komma tillrätta med 
arbetsmiljöfrågor är viktigt för att säkerställa personalens välmående, något som kommunen 
genom Roslagsvatten är skyldig att göra. Ett stort steg för renhållningspersonalens arbetsmiljö är 
att byta till maskinella system såsom bottentömmande behållare istället för kärl och säckar. 
Framkomlighetsproblem förekommer främst i skärgården och på Tynningö men 
framkomlighetsproblem finns över hela Vaxholm, även inne i centrala staden. 

5 Avfall som omfattas av producentansvar 
Producentansvar gäller för åtta produktgrupper: förpackningar, tidningar, el-avfall, batterier, 
däck, bilar, läkemedel och strålkällor. Producentansvaret innebär att alla som tillverkar, 
importerar och/eller säljer dessa produkter på den svenska marknaden ska ansvara och betala för 
insamling, återvinning och hantering av den förbrukade varan.  
Syftet med producentansvaret är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är 
mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. 

5.1 Insamling i kommunen 

El-avfall, batterier,  förpackningar och returpapper kan lämnas på Eriksö ÅVC. Förpackningar 
och returpapper kan även lämnas i återvinningsstationer runt om i kommunen. Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen har ansvar för åtta kompletta återvinningsstationer samt flera singelbehållare 
för returpapper, se figur 4.  
I skärgården samlas förpackningar och returpapper in på den flytande återvinningscentralen. Viss 
insamling av glasförpackningar samt tidningar (returpapper) sker även i begränsad omfattning i 
enskilda behållare i skärgården genom Roslagsvattens försorg.  
I el-avfallsskåpen som står utställda vid butiker kan glödlampor, lågenergilampor, batterier, 
mobiltelefoner och smått elektronikavfall samt lysrör lämnas, se figur 4. Däck, bilar och 
läkemedel lämnas till respektive bransch. 
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Figur 4 Karta över platser där producentansvarsavfall kan lämnas. Eriksö ÅVC (blå), FTI:s återvinningsstationer på fastlandet 
(grön), platser för FTI:s behållare för glas och/eller tidningar (gul), Roslagsvattens behållare för glas och tidningar i skärgården 

Mängder 
Sedan 2008 har den totala mängden insamlat avfall under producentansvar (förpackningar, 
returpapper, elavfall och batterier) minskat med ungefär 15 ton om året.  Detta beror främst på 
den minskade mängden insamlat returpapper men också på grund av minskade mängder insamlat 
elavfall och batterier. Övriga avfallsfraktioner som omfattas av producentansvar har ökat stadigt 
sedan 2008.  
I tabellen nedan finns mängden insamlat avfall under producentansvar år 2019. Eftersom 
uppgifterna i tabellen avser helåret 2019 inkluderas avfall som lämnats av fritidsboende. En 
jämförelse görs också med motsvarande uppgifter för hela landet. 
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Tabell 10 Insamlat avfall under producentansvar helåret 2019. 

Fraktion Vaxholm 

Mängd (ton) 

Vaxholm  
Mängd per person 
(kg) 

Genomsnitt i landet. 
Mängd per person 
(kg) 

Plastförpackningar 97 8,0 9,2 

Pappersförpackningar 231 19,1 17,0 

Metallförpackningar 19 1,6 2,0 

Glasförpackningar 484 40 20 

Returpapper 252 21,0 19,6 

El-avfall* 97 8,1 14,2 

Bärbara batterier 1,2 0,1 0,3 

Bilbatterier 0,3 0,03 0,9 

* Både inom och utanför producentansvaret – endast konsumentelavfall 

 

5.2 Förpackningar och returpapper 

Beskrivning 
Förpackningar av glas, metall, papper, papp, wellpapp, kartong, hårdplast och mjukplast. 
Returpapper utgörs exempelvis av tidningar, tidskrifter, kataloger, pocketböcker, kontorspapper 
och övriga trycksaker.  
 
Insamling och behandling 
Producenterna har gett Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) i uppdrag att ansvara för att 
lämpligt insamlingssystem ska finnas i kommunerna för förpackningar och returpapper. 
Kommunen har ansvar för att informera om var förpackningar och returpapper kan lämnas och 
om resultatet av återvinningen.  
Insamling av förpackningar och returpapper sker i åtta återvinningsstationer, se figur 4, vilket 
motsvarar ca 1 500 invånare/station. För returpapper och glas finns även totalt ca 15 
singelstationer på fastlandet som ägs av FTI AB. Dessutom har Roslagsvatten 5 platser där glas 
och tidningar kan lämnas i skärgården vilket gör tillgängligheten att lämna dessa fraktioner bättre 
än för resterande förpackningar. I en enkätundersökning från 2018 ansåg 66% av hushållen sig ha 
tillräckligt nära till en återvinningsstation. Detta kommer förhoppningsvis att förbättras i 
samband med att de nya förordningarna om bostadsnära insamling träder i kraft 2021. 
Det finns idag ett visst missnöje bland medborgarna kring skötseln av återvinningsstationerna. 
Endast 48% var nöjda med sitt besök 2018 enligt enkätundersökningen. Överfulla behållare och 
nedskräpade stationer är vanligt förekommande, trots en regelbunden dialog mellan FTI och 
Roslagsvatten. FTI städar runt om behållarna på återvinningsstationen och även på intilliggande 
område när det är uppenbart att materialet kommer från återvinningsstationen. Trots att det inte 
faller under kommunalt ansvar får kommunen ofta ta emot klagomålen. 
Fastighetsägare till flerbostadshus kan själv i ordna fastighetsnära insamling av förpackningar 
och returpapper och får i dessa fall stå för transportkostnaden själv. Entreprenören får en 
ersättning för materialet från FTI och FTI ansvar för materialåtervinningen. Idag, 2019, har 
nästan 40 procent av Sveriges hushåll fastighetsnära insamling. 
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Alla förpackningar och tidningar som lämnas på återvinningsstationerna skickas till 
sorteringsanläggningar för återvinning. Det som inte går att materialåtervinna går till 
energiutvinning som ersättning för fossilt bränsle i industrin. 

Mängder 
Mängderna plast-, pappers-, glas- och metallförpackningar som samlades in i Vaxholm 2019 var 
ca 830 ton och den insamlade mängden returpapper var ca 250 ton. Den insamlade mängden 
returpapper har minskat under senare år, troligen som följd av minskad användning av 
papperstidningar och ökad digitalisering.  
 

5.3 Däck 

Beskrivning 
Däck omfattas av producentansvar och Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) organiserar 
omhändertagandet och återvinningen i Sverige. 
 
Insamling, behandling och mängder 
Däcken samlas in via branschen och om däcken sitter kvar på fälgen har verkstaden rätt att ta en 
mindre avgift för att demontera dem eftersom producentansvaret avser däck men inte fälgen. 
Däck kan inte lämnas på Eriksö ÅVC. 
 
Insamlingsgraden är hög och varje år sedan 1995 har mellan 90 och 100 procent av alla uttjänta 
däck i Sverige samlats in. Material från däck efterfrågas från ett antal aktörer inom ett flertal 
tillämpningsområden exempelvis som klipp, granulat och pulver. Granulat används 
huvudsakligen som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner och i asfaltsblandningar. Däckklipp 
efterfrågas för exempelvis dräneringslager.  

5.4 Bilar  

Beskrivning 
I Sverige uppfyller producenterna sitt ansvar genom BIL Sweden, den svenska 
branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. De 
producenter som är medlemmar i BIL Sweden har ett gemensamt rikstäckande mottagningsnät 
genom avtal med BilRetur, som i sin tur är ett nationellt nätverk bestående av auktoriserade 
bildemonterare.   
 
Insamling och behandling 
Producentansvaret för bilar regleras i SFS 2007:185. Det innebär att tillverkaren eller den som 
fört in en bil i Sverige är skyldig att ta emot den gratis (om bilen inte saknar väsentliga delar 
såsom motor, växellåda och katalysator) och att se till att material och komponenter från bilen 
återanvänds, återvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt. 
Producenten ska från och med år 2015 se till att minst 95 procent av bilens vikt återanvänds eller 
återvinns, och minst 85 procent av bilens vikt ska gå till återanvändning eller 
materialåtervinning. Bilar kan kostnadsfritt lämnas till en bilskrot som ska finnas inom ett 
avstånd av 50 km eller inom den egna kommunen.  
Bilägare har ett ansvar att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning. Om en 
bil inte hanteras rätt kan den börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken 
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är det förbjudet och även straffbart att överge en uttjänt bil på ett sätt som kan påverka 
människors hälsa och miljön. Övergivna skrotbilar kan anmälas av allmänheten till kommunen.  

5.5 El-avfall 

Se avsnittet om farligt avfall.  

5.6 Batterier 

Beskrivning 
Knappcellsbatterier, laddningsbara batterier, brunstensbatterier, bilbatterier, industribatterier 
m.m.  
 
Insamling och behandling 
Lagstiftningen delar in batterier i tre grupper: industribatterier, bilbatterier och bärbara batterier. 
El-Kretsen ansvarar för batteriinsamlingen i Sverige.  
Småbatterier, dvs bärbara batterier, samlas in i butiker som säljer batterier, via batteriholkar som 
finns utplacerade runt om i kommunen, via Roslagsvattens el-avfallsskåp samt på Eriksö ÅVC. 
Produkter med inbyggda batterier lämnas tillsammans med annat elavfall.  
På grund av arbetsmiljöproblem tar inte Eriksö ÅVC emot bil/båt- och lastbilsbatterier. 
Roslagsvatten hänvisar istället till återförsäljare av batterier.  
El-Kretsen gör skillnad på portabla och stora industribatterier eftersom de kräver olika hantering. 
Portabla industribatterier samlas i huvudsak in via återvinningscentral. Batteriet är utformat 
uteslutande för industriell eller annan yrkesmässig användning eller för att användas i elektriska 
fordon. Det kan t.ex. vara batterier från elcyklar och elmopeder, industriella verktyg eller 
liknande. 
 

5.7 Läkemedel 

Beskrivning 
Läkemedel i originalförpackning, lösa tabletter, kapslar, ampuller, flytande läkemedelsrester i 
sprutor, färdigberedda lösningar och infusionspåsar etc. 
 
Insamling och behandling 
Sedan 2009 är det producentansvar på läkemedel. Cytostatika är dock undantaget eftersom 
producentansvaret inte omfattar farligt avfall, och ansvaret för denna insamling faller därför på 
kommunen. Insamling av läkemedel sker via apoteksaktörer. Kasserade kanyler som uppstår hos 
hushållen omfattas inte av producentansvaret för läkemedel utan räknas som hushållsavfall. 
Insamling av kanyler i restavfallet är inte lämpligt då det skapar risker i hela 
avfallshanteringsledet. Hushållen kan lämna kasserade kanyler till apotek, enligt avtal med 
Roslagsvatten.  
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6 Avfall från verksamheter som inte omfattas av det 
kommunala renhållningsuppdraget eller 
producentansvar 

6.1 Avfall från kommunala verksamheter 

Kommunen utgör en verksamhet där många olika avfallsfraktioner uppstår. I kapitel 4 nämndes 
kommunalt avfall som utgörs av exempelvis städsopor och köksavfall från personalmatsalar och 
personalutrymmen i kontor. Kommunens verksamhetsavfall utgörs b.la. av slam och gallerrens 
från kommunens reningsverk samt från dagvattenhantering, avfall från bygg- och 
anläggningsprojekt som kommunen driver samt avfall från drift och underhåll av kommunens 
verksamheter och anläggningar. Även avfall som omfattas av producentansvar uppkommer i de 
kommunala verksamheterna och ska sorteras och lämnas till insamlingssystem som tillhandahålls 
av producenterna. 

6.1.1 Avfall från gaturenhållning, snö och sopsand 

Grönytor och papperskorgar 
Kommunen ansvarar för städning och vinterväghållning av kommunens gator, torg, allmänna 
platser, grönytor och fritidsanläggningar och det avfall som uppstår därav, exempelvis från 
papperskorgar. Avfallet från papperskorgar behandlas genom förbränning med energiutvinning. 
Vaxholms stad tömmer papperskorgarna genom funktionsentreprenad vilket betyder att de töms 
vid behov, när mer än halva papperskorgen är full. Under perioden maj till och med augusti sker 
tömning av papperskorgarna minst en gång per dag. Arbetet med att utveckla källsortering på 
offentliga platser i kommunen samt mål och åtgärder för minskad nedskräpning inkluderas i 
denna avfallsplan.  
 
Snöhantering och snötippar 
Snö som samlas upp från vägar, gångvägar och parkeringsytor blir ett avfall om det transporteras 
bort till annan plats. Kommunen behöver därmed årligen utse lämpliga platser för kommunens 
behov för kommande vinter och säkerställa att rutiner för upplag, hantering av smältvatten och 
nedskräpning upprättas tillsammans med entreprenörerna som ska snöröja. Föroreningarna 
kommer i huvudsak från luftföroreningar och slitage på väg från vägtrafik, men även från 
läckage från olyckor. Gammal snö vid hårt trafikbelastade vägar är generellt mer förorenande än 
snö från lågtrafikerade gator eller nysnö. Snö som flyttas inom en fastighet eller samfällighet 
betraktas inte som avfall och är sällan så förorenad att det medför någon risk för förorening av 
mark eller vatten.  
Vid snösmältningen frigörs föroreningar som metaller, oljor, organiska miljögifter t ex PAHer 
och PFAS och näringsämnen som infiltrerar till marken eller rinner till sjö, hav eller vattendrag 
direkt eller via dagvattensystemet. Platser för snöupplag prövas som anmälningspliktiga 
miljöfarlig verksamhet. 
Snön som plogas upp och transporteras bort måste därför fraktas till annan plats utanför 
kommunen. För att minska transporter, risker och klimatpåverkan finns ett stort behov av att 
reservera lokala ytor för snötippar i Vaxholm. Den snö som borttransporteras från gatorna i 
Vaxholm tippas på upplag på land efter beslut/dispens från SRMH som säkerställer att dessa 
platser är tillräckliga avseende infiltration, avstånd till bostäder etc.  
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Sopsand 
Den sand som används för halkbekämpning under vintern och som samlas ihop på våren 
innehåller också föroreningar från vägtrafiken. Det är ett avfall och ska inte utan föregående 
bedömning användas som fyllnadsmaterial för exempelvis gångvägar och parkeringsytor. 
Entreprenören (2019) använder Resarötippen samt sina egna områden för lagring av sopsand. 
Sanden återanvänds och entreprenören bestämmer i samråd med kommunen hur den ska 
hanteras.  

6.1.2 Avfall från marina friluftslivet 

Marint avfall utgörs av skräp som kommer från både land och hav. Skräp kastas och tappas på 
stränderna, längs kuster och i havet. I vegetationsinventeringen 2014 noterades stora mängder 
skräp på havsbottnen i vikar. I vissa områden är risken för skärskador från sönderslagna flaskor 
och metalldelar stor. En stor del avfall begravs så småningom i sedimentet, men det finns 
förmodligen avfall som läcker förorenande eller giftiga ämnen.7  
Fritidsbåtshamnarna är skyldiga att ta emot det avfall som båtarna som använder anläggningen 
har behov av att lämna, även miljöfarligt sådant. Omfattningen styrs av behovet. Hamnarna får 
inte ta ut särskilda avgifter för avfallsmottagning beroende på mängden eller typen av det avfall 
som lämnas. Det betyder att fritidsbåtshamnar inte heller får ta ut någon separat avgift för 
tömning av toalettavfall, det ska ingå i den allmänna hamnavgiften. Den som har en 
mottagningsanläggning men inte definieras som en fritidsbåtshamn, har rätt att ta ut en avgift för 
avfallsmottagningen. En sådan anläggning kan exempelvis tillhöra en bensinmack, kiosk eller 
något annat företag.8  

6.2 Avfall från privata verksamheter 

Verksamhetsavfall uppstår i företag, verksamheter och industrier och beror på typen av 
verksamhet. Vanligt förekommande fraktioner är avfall från industrier, farligt avfall, el-avfall, 
jord- och schaktmassor, bygg- och rivningsavfall samt förpackningsavfall. Avfallet omfattas inte 
av kommunens renhållningsansvar och verksamheterna måste själva se till att ha ett fungerande 
system så att avfallet transporteras och behandlas på ett miljöriktigt sätt. Företagen är skyldiga att 
omhänderta sitt förpackningsavfall separat och leverera det till producenternas insamlingssystem.  
Kunskap om vilket avfall som kommer från företag får kommunen genom tillsynsarbetet. För de 
verksamheter som lämnar årsrapport och har regelbundna tillsynsbesök är avfallsfrågor en 
självklar del av tillsynen. För mindre företag som bedriver miljöfarlig verksamhet sker tillsyn 
och kontakt mera sällan och då ofta i samband med klagomål.  

6.3 Avfall från miljöfarliga verksamheter 

6.3.1 Tillståndspliktiga verksamheter 

Vaxholms kommun har en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet: Blynäs avloppsreningsverk 
som behandlar avloppsvatten från Vaxön samt delar av Resarö och Rindö. Verket har tillstånd för 
att ta emot vatten för 8 000 pe (personekvivalenter) och är dimensionerat för ett flöde på 190 

                                                           
7 Blåplan 2017-2030 Vaxholms stad 
8 Transportstyrelsen. Mottagning av avfall från fritidsbåtar (Utgiven 2013) 
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m3/h. Reningsverket är byggt för rening av fosfor och organiskt material. Recipient för det 
renade vattnet är Norra Vaxholmsfjärden. 
Idag är ca 5 000 permanentboende anslutna till Blynäs reningsverk. Anläggningen behandlar 
huvudsakligen spillvatten från hushåll. Inga stora industrier är anslutna till spillvattennätet. 
Förutom biltvätthallar och 3 tandläkarmottagningar finns ingen övrig verksamhet som bedöms ha 
någon negativ inverkan på det spillvatten som behandlas i anläggningen.9 
Slammet som skiljs av vid reningsverket stabiliseras genom rötning i cirka 25 dygn vid 
temperaturen 30 grader C och avvattning sker genom centrifugering. Avvattnat slam lagras i 
container som töms en gång per vecka. Materialet som används till jordförbättring och näring 
betraktas inte som ett avfall.  

6.3.2 Anmälningspliktiga företag 

I kommunen finns ett tiotal anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter, dels en 
förbränningsanläggning men främst mindre avloppsreningsverk mellan 200-1999 pe samt några 
bensinstationer. Därutöver finns ett antal icke anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter som 
har mindre omfattande verksamheter t.ex. båtvarv, marinor och mindre bilverkstäder. 
Flertalet företag har endast små mängder farligt avfall och genererar till största delen avfall som 
kan jämföras med hushållsavfall, samt emballage som omfattas av producentansvar. 
Verksamheterna är själva skyldiga att se till att verksamhetsavfall, inklusive farligt avfall, 
transporteras och tas omhand på ett miljömässigt riktigt sätt. 

6.4 Schaktmassor och bygg- och rivningsavfall 

Bygg- och anläggningsbranschen genererar såväl schaktmassor som bygg- och rivningsavfall. 
Rena jord- och schaktmassor återanvänds ofta inom byggprojektet eller lämnas till en entreprenör 
som har användning för massorna. Förorenade massor eller överskottsmassor kan behöva 
hanteras som avfall eller farligt avfall och kan tas emot på närliggande sorterings- eller 
avfallsanläggningar.  
Bygg- och rivningsavfall lämnas ofta i container vid större byggprojekt och hämtas av valfri 
entreprenör för sortering och slutlig behandling. Från den 1 augusti 2020 har kraven på att bygg- 
och rivningsavfall ska sorteras i flera fraktioner som hanteras separat skärpts10. Det finns därmed 
ett behov av att i större utsträckning kunna sortera bygg- och rivningsavfall på plats. Avfallet ska 
sorteras åtminstone i följande kategorier:  

• Trä 
• Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten 
• Metall 
• Glas 
• Plast 
• Gips 

Verksamheter kan lämna bygg- och rivningsavfall på Kovik eller Hagbys 
återvinningsanläggningar, för detta tas en avgift ut.  

                                                           
9 Roslagsvatten, Miljörapport för Blynäs reningsverk 2016.  
10 Avfallsförordningen, 3 kap 10, 11 §§ 
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För farligt avfall gäller att verksamheten ska kunna visa hur avfallet har transporterats och till 
vilken mottagare det har gått. Det kan vara svårt att avgöra vilka avfallslämnare som är företag 
och vilka som är privatpersoner och därmed vilka mängder som genereras hos de båda 
grupperna. Mängden bygg- och rivningsavfall som lämnas kan idag inte heller enkelt särskiljas 
från mängden grovavfall och det är oklart hur stor del av grovavfallet som är att betrakta som 
bygg- och rivningsavfall. Förutom hushåll kan småföretag och byggföretag behöva riktad 
information för att höja medvetenheten om hur val av materialslag kan påverka 
avfallshanteringen och hur mängden avfall som går till deponi kan minska.  
Höga transportkostnader och svårigheter att lämna bygg- och rivningsavfall i skärgården har lett 
till ökad nedskräpning och avfallseldning. Det finns därför ett behov av att tydliggöra för 
byggherrar och fastighetsägare hur de kan bli kvitt sitt byggavfall och varför det är viktigt att 
hantera det rätt, se avsnitt 4.1.4 om grovavfall och 4.1.7 om farligt avfall.  
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7 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall 
Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om de anläggningar som kommunen bedömer vara 
nödvändiga för att förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar för. Avfallsplanen 
ska även innehålla uppgifter om anläggningar av betydelse i kommunen för att förebygga och 
hantera det avfall som kommunen inte ansvarar för. Med anläggningar av betydelse bör anses 
tillståndspliktiga anläggningar. 

7.1 Inom kommunen 

7.1.1 Eriksö återvinningscentral 

Roslagsvatten driver Eriksö ÅVC och genomför återvinningsverksamheten med upphandlad 
driftpersonal. Återvinningscentralen tar emot hushållens grovavfall utan kostnad. År 2020 ska 
Eriksö ÅVC byggas ut för att även möjliggöra inlämning till återbruk. Eventuellt kommer även 
byggavfall att tas emot. I samband med ombyggnationen planeras införandet av ett passersystem 
som möjliggör fakturering av verksamhetsavfall. 
På Eriksö ÅVC kan brännbart avfall, textilier, farligt avfall, ljuskällor, trädgårdsavfall, vitvaror, 
elektronikavfall, småbatterier, metall, rent trä, wellpapp, och icke-brännbart grovavfall lämnas. 
Det är också möjligt att lämna förpackningar och tidningar. Det insamlade grovavfallet 
transporteras till Kovik samt Hagby återvinningsanläggning för vidare behandling och 
återvinning. För producentansvar se kap 5.  
Avfall som lämnas på Eriksö ÅVC behandlas av Ragn-sells, SÖRAB, Lantz, Stena och Suez. 

7.1.2 Anläggningar för återanvändning 

Anläggningar för återanvändning är till exempel secondhandbutiker och återbruksbutiker. 
Återanvändning sker även genom annonsering på internet och i lokala tidningar men också 
genom en loppmarknad i regi av Lions club varje helgfri lördag året runt. En målsättning för 
Roslagsvatten och kommunen är att verka för att återanvändningen ökar, bland annat genom flera 
former av återbruk i kommunen. 

7.1.3 Återvinningsstationer 

Insamling av förpackningar och returpapper sker vid åtta återvinningsstationer, se figur 4. 
Information finns även på FTIABs hemsida. För returpapper och glas finns även totalt  
ca 15 singelstationer på fastlandet som sköt av FTIAB. Dessutom har Roslagsvatten 5 platser för 
insamling av glas och returpapper i skärgården. 

7.1.4 Anläggningar för jord- och schaktmassor 

Rena jord- och schaktmassor som uppkommer vid anläggningsarbeten återanvänds oftast för 
anläggningsändamål. Kommunen har ingen egen plats för hantering av massor utan det hanteras 
oftast inom ramen för ett anläggningsprojekt.  
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7.2 Anläggningar utanför kommunen 

Vaxholm har inga egna avfallsanläggningar för biologisk behandling, förbränning eller deponi. 
Avfallet måste därför transporteras till andra anläggningar utanför kommunen. Dessa 
anläggningar är:  

• Hagby återvinningsanläggning, Täby: omlastning av rest- och matavfall genom avtal med 
SÖRAB.  

 
• Biogasanläggningen i Uppsala: Behandling av matavfall genom rötning. Produkten blir 

biogas som till största del används till drivmedel för bilar och stadsbussar i Uppsala samt 
en mindre del till uppvärmning. Av det som blir kvar efter produktionen framställs 
näringsrikt biogödsel. På så sätt kan näringsämnen återföras till odlingsmark och 
energiinnehållet tas omhand. Anläggningen tar också emot insamlat fett från 
fettavskiljare. 

 
• Förbränningsanläggning i Brista: förbränning av restavfall sker i Stockholm Exergis  

kraftvärmeverk i Brista (Sigtuna kommun). Energin används till fjärrvärme och el till 
Sigtunas och Upplands Väsbys invånare och verksamheter. 

 
• Reningsverk i Uppsala: Fett från fettavskiljare behandlas på Uppsala Vattens anläggning 

genom rötning till biogas. Rötresten används som växtnäring.   
 

• Käppalaverket, Lidingö via Bredden, Upplands-Väsby: behandling av slam från enskilda 
avlopp på fastlandet.  

 
• Tjustviks reningsverk, Gustavsberg: behandling av slam från enskilda avlopp i 

skärgården.  
 

• Latrinstation, Salmunge avfallsanläggning: latrin som samlas in transporteras till 
Salmunge avfallsanläggning där kärl och latrin separeras.  

 
• Karby våtkompostanläggning, Norrtälje kommun: behandling av latrin genom 

våtkompostering. 
 

• Koviks återvinningsanläggning, Gustavsberg: på Suez anläggning sker omlastning och 
behandling av trädgårdsavfall till kompostering respektive förbränning, hantering av 
wellpapp, behandling av fyllnadsmassor samt sortering och omlastning av grovavfall. 

 
• Vid Lantz Järn och Metall ABs anläggningar i Sollentuna och Nacka sker 

omhändertagande av kabel.  
 

• Stenas anläggningar finns på flera olika platser: dessa tar emot metallskrot samt farligt 
avfall.  
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Framtida insamlingssystem och anläggningar 
 
Kommunens avsikt med denna avfallsplan och övrigt miljöarbete är att vi ska skapa förutsättningar för 
invånarna och kommunens verksamheter att göra bra miljöval när det gäller konsumtion och 
avfallshantering, samt att bidra till de mål som finns inom EU och nationellt.  
 
I denna bilaga beskrivs de utmaningar som finns och behov av förändringar och utveckling.  
 

Insamlingssystem 
Idag hämtas huvuddelen av rest- och matavfall i kärl, men bottentömmande behållare för mat- och 
restavfall och containrar för restavfall/blandat avfall förekommer också. I skärgården hämtas avfall 
framförallt i säckar. En utförlig beskrivning av insamlingssystemet finns i nulägesbeskrivningen i Bilaga 2. 
Av arbetsmiljöskäl förespråkas maskinella system och andelen bottentömmande behållare, liksom 
matavfallssystem där pumpbart matavfall hämtas med sugbil förväntas öka.  
 
Från och med 2023 ska insamlingen av förpackningar och returpapper skötas av ett tillståndspliktigt 
insamlingssystem (TIS). Detta innebär att 60% av alla bostadsfastigheter ska erbjudas bostadsnära 
borttransport av förpackningsavfall och returpapper och från år 2025 ska alla bostadsfastigheter 
erbjudas detta. Kommunen bär fortsatt ansvaret för att informera hushåll och verksamheter om 
skyldigheten att sortera och ansvarar för tillsynen på insamlingsplatser samt hur företag hanterar sitt 
avfall lokalt. Den som utgör TIS kommer troligtvis påbörja insamling på fastlandet i för att sedan utöka 
insamlingen i skärgården. Det nya insamlingssystemet förväntas bidra till nöjdare kunder, eftersom det 
underlättar för hushåll och verksamheter att återvinna sitt producentansvarsavfall.   
 
Den nya förpackningsförordningen innebär att det kommer att bli lättare för hushållen att återvinna 
mer.1  Tillsammans med utökad information till hushållen ska den ökade tillgängligheten till 
sorteringskärl bidra till ökad återvinning och minskad förbränning av förpackningar. Den bostadsnära 
hämtningen av tidningar och förpackningar medför en förbättrad service för hushållen, som också 
förväntas minskar sina transporter till återvinningsstationerna. Totalt sett  kommer dock transporterna 
förmodligen att öka, vilket innebär ett avsteg från avfallsplanens strävan att nå en mer energieffektiv 
insamling. För närvarande (2020) är det ännu inte klarlagt hur insamlingssystemet kommer att se ut.  
 
En annan förändring som träder ikraft 2021 innebär att samtliga fastighetsägare ska erbjudas separat 
matavfallsinsamling, om inte kommunen har beviljats undantag av Naturvårdsverket.  
 

Ökat behov av gemensamma platser för avfall 
I kommunen förekommer undermåliga vägar där sopbilar förvisso kan komma fram men till priset av en 
dålig arbetsmiljö och hög risk för olyckor. I Skärgården hämtas fortfarande huvuddelen av avfallet i säck 
vilket i sig är ett högriskmoment. Dessutom hämtas säckarna med småbåtar som lägger till vid enskilda 
bryggor eller med fyrhjulingar med släp som tar sig fram på småvägar, stigar och stenhällar. Arbetsmiljön 
för avfallshämtarna måste förbättras på dessa platser. Om inte infrastrukturen ändras drastiskt så att 
hämtningsfordon som kan tömma kärl kommer fram är enda alternativet att etablera gemensamma 
hämtplatser, dvs platser där flera fastighetsägare lämnar sitt avfall. Behovet av gemensamma platser 
bedöms öka i samband med att den nya förpackningsförordningen träder i kraft. Dessa gemensamma 
platser kan också komma att kompletteras med separat insamling av exempelvis textilier, men också av 
material som vi idag inte sorterar ut separat, såsom förpackningar i trä och keramik.   
 

                                                           
1 Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar 
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Behov av lättillgängliga insamlingsplatser för grovavfall m.m.  
Allt avfall kan inte hämtas vid fastigheten men tillgängligheten för att lämna sorterat avfall behöver öka. 
Det ska vara lätt att lämna allt avfall som uppstår i hushållen på rätt plats. Det gäller även sådant som 
inte är förpackningar eller mat- och restavfall. Det bör därför finnas platser för att lämna exempelvis 
farligt avfall i anslutning till platser som invånare besöker regelbundet för att göra andra ärenden. 
Insamling av grovavfall behöver förfinas så att mer möbler och hushållsprylar kan gå till återbruk, lagning 
eller hanteras så att mer av materialet kan gå till återvinning. Detta är en utmaning då vi samtidigt ska 
underlätta för hushållen att lämna det de vill bli av med. Återvinningscentralen på Eriksö är centralt 
placerad och relativt lättillgänglig. En mobil återvinningscentral som ställs upp på olika platser i 
kommunen kommer dessutom att användas som komplement till annan insamling.  

Kommunens ökade ansvar för bygg- och rivningsavfall 
Bygg- och rivningsavfall som inte produceras i yrkesmässig verksamhet kommer att omfattats av 
kommunens avfallsansvar från 1 januari 2023, men på många återvinningscentraler tar kommunerna 
emot denna typ av avfall mot betalning redan idag. På grund av platsbrist har det dock inte varit möjligt 
att göra detta på återvinningscentralen på Eriksövägen. Efter ombyggnad kan förutsättningarna komma 
att ändras. Detta är ett avfallsslag där mängderna är stora och miljöpåverkan kan vara omfattande vid 
felhantering och det är viktigt att kommunen verkar för att en god hantering av byggavfall underlättas.  
Vaxholms kommun har en stor skärgård med många fritidshus, men även ett stort antal 
permanentboende. Det sker en omfattande ny- och ombyggnation på öarna och hanteringen av avfallet 
från dessa byggnationer kan medföra dyra transporter för fastighetsägaren. För att undvika att 
exempelvis tryckimpregnerat trä eldas upp i stället för att tas omhand på rätt sätt behöver möjligheterna 
att hantera byggavfallet på ett miljöriktigt sätt förbättras i skärgården.  
 
Det finns indikationer på att dumpning och eldning av byggavfall och då av specifikt tryckimpregnerat trä 
förekommer i skärgården vilket behöver åtgärdas. En viktig faktor är att följa upp hur avfallet hanteras 
vid rivningar. SRMH och kommunens byggnadsnämnd delar tillsynsansvaret för avfallshantering i bygg- 
och rivningsverksamhet. SRMH ansvarar för operativ tillsyn över hur avfallet hanteras vid bygg och 
rivning, vid transporter och på anläggningar. Byggnadsnämnden utövar tillsyn över hur själva rivningen 
går till och över formella moment i avfallshanteringen, till exempel inlämnande av anmälan om 
rivningsåtgärd och kontrollplan.2 Det är oftast fastighetsägaren eller byggherren som är ansvarig för att 
avfallet hanteras korrekt. En annan viktig åtgärd är att se över och öka informationen till hushåll, 
fastighetsägare och byggherrar om hur man kan bli av med sitt bygg- och rivningsavfall. 
Förutom att möjliggöra lämning på återvinningscentralen på Eriksövägen bör möjligheterna att samla in 
bygg- och rivningsavfall via återvinningsfärjan undersökas. 

Behov av förbättrad hantering av avfall från fritidsbåtar 
Det är angeläget att se över behovet av att ta emot båtars toalettavfall och annat avfall för att minska 
utsläppet av avloppsvatten till Östersjön. Förbättrade möjligheter att lämna avfall från båtar är frågor 
som rör flera kommuner och som därför behöver samordnas. 
 

Anläggningar för omlastning och behandling 
I kommunen saknas anläggningar för omlastning och behandling av mat- och restavfall (april 2020). 
Sådana omlastningsplatser kan dock komma att behövas i framtiden, för att klara en transporteffektiv 
avfallsinsamling. Restavfallet behandlas vid Stockholm Exergis anläggning i Brista i Sigtuna kommun. . 
Matavfall behandlas i Uppsala på Uppsala Vattens anläggning. Behandlingsanläggningar för mat- och 
restavfall finns förutom i Uppsala och Brista även i Högdalen (Stockholms stad), Gladö (Huddinge 

                                                           
2 Naturvardsverket.se,  
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kommun) och i Högbytorp (Upplands Bro). Bristaverket kommer att kompletteras med en automatiserad 
sorteringsanläggning för att öka utsorteringen av plast och metall från restavfallet.  
 
Ökad insamling av förpackningar kommer förmodligen att leda till ökat behov av omlastningsplatser för 
denna typ av avfall under avfallsplaneperioden.  

Återvinningscentraler 
Eriksö återvinningscentral byggs om 2020 och kommer efter ombyggnaden att vara en modern 
återvinningscentral med fokus på återbruk och möjlighet att sortera i fler avfallsslag än tidigare.  
 

Återvinningsstationer 
Idag finns FTI:s återvinningsstationer för förpackningar och tidningar på åtta platser i kommunen. 
Dessutom finns behållare för glas och/eller tidningar på ytterligare 15 platser. När bostadsnära insamling 
införs kommer behovet av återvinningsstationer att förändras. De kommer förmodligen att finnas kvar 
under många år, eftersom införandet av bostadsnära förpackningar kommer att ske successivt, men de 
kommer inte att behöva ha lika stor kapacitet som idag. Även när bostadsnära insamling är fullt utbyggd 
kommer det att behövas återvinningsstationer där så kallade skrymmande sällanförpackningar kan 
lämnas, exempelvis stora mängder wellpapp. 
   

Framtida avfallsmängder 
Befolkningen i Vaxholm förväntas öka de kommande tio åren. År 2019 uppgick invånarantalet till ca 
12 000 fastboende och enligt kommunens befolkningsprognos förväntas antalet invånare vara ca 15 800 
år 2030. Tillväxten sker framförallt på Rindö, Resarö och Vaxön.3  En ökad befolkning leder till ökade 
avfallsmängder, även om målsättningen är att avfallsmängderna per person ska minska. Ett ökande 
nyttjande av fritidshus genom permanentning och förlängd säsong kan också komma att leda till ökade 
avfallsmängder. 
 
Mat- och restavfall 
Årlig statistik avseende insamlade mängder rest- och matavfall i Vaxholm finns i Avfall Sveriges databas 
AvfallWeb för åren från 2007 och framåt. Under 2007-2011 har de totala mängderna insamlat mat- och 
restavfall i kommunen varierat, men under föregående avfallsplaneperiod (2012-2020) har de totala 
mängderna minskat relativt stadigt. Eftersom befolkningen har ökat under perioden har avfallsmängden 
per person och år minskat ännu mer.  
 
Utvecklingen avseende avfallsmängder för åren 2007-2018 framgår av Figur 1. Den gröna prickade linjen 
visar utvecklingen fram till 2030 om mängderna minskar i samma takt som det senaste decenniet. För att 
nå målet att mängden mat- och restavfall ska minska med 30 % krävs dock en minskning av mängderna 
enligt den svarta streckade linjen. Den orange prickade linjen visar ett scenario där mängderna avfall är 
densamma som 2019.  
 
År 2019 samlades 2 700 ton mat- och restavfall in i Vaxholm. Om målet att minska mängderna med 30 % 
per invånare uppnås kommer mängden mat- och restavfall vara drygt 150 kg per person och år, dvs 
totalt ca 2 400 ton, beräknat på 15 800 invånare.  
 
 

                                                           
3 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020  
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Figur 1 Insamlade mängder mat- och restavfall per person och år. Svart linje visar hur utvecklingen måste ske för att målet att 
minska avfallsmängderna med 30 % mellan 2020 och 2030 ska nås. Grön linje visar utvecklingen om den sker i samma takt som 
tidigare. Orange linje visar hur det ser ut om avfallsmängderna inte minskar utan ligger kvar på 2018 års nivå. 

Grovavfall 
Mängderna grovavfall som samlas in på ÅVC har under den senaste avfallsplaneperioden varit ca 140 kg 
per person och år. I de flesta närliggande kommuner är motsvarande siffra ännu högre. Under 2019 
samlades en lägre mängd, ca 90 kg per person in. Mängderna som samlas in i Vaxholm varierar dock 
ganska kraftigt mellan åren och det är dessutom oklart om ombyggnaden av ÅVC på Eriksö kommer att 
påverka de insamlade mängderna. Det är därför viktigt att följa upp hur mycket som samlas in under de 
kommande åren och att fortsätta arbeta för att mängderna ska minska.  
 

Material till återbruk 
En viktig förutsättning för att möjliggöra att mängden grovavfall minskar är att användbara föremål 
lämnas till återbruk i stället för till grovavfallsinsamlingen. Det ställer krav på ökade utrymmen för 
återbruk på ÅVC och att återbruksmaterial kan lämnas på mobil ÅVC. Det finns även behov av att 
förbereda grovavfall för återanvändning i ökad utsträckning. Att förbereda avfall för återvinning är en 
typ av avfallshantering som genom kontroll, rengöring eller reparation gör att produkter eller 
komponenter som blivit avfall kan återanvändas.  Även detta kräver utrymme på återvinningscentralen, 
eller i dess närhet. Möjligheten att demontera grovavfall för att kunna separera olika materialslag för 
ökad materialåtervinning ställer också krav på att såväl utrymme som personal finns tillgänglig på ÅVC:n  

Fett från fettavskiljare m.m. 
Fett från fettavskiljare hämtas av entreprenör och behandling sker vid Uppsala vattens anläggning. Avtal 
finns fram till 2021-12-31. Enligt beslut i Mark- och miljööverdomstolen i mars 2020 utgör fett från 
fettavskiljare verksamhetsavfall och omfattas därmed inte av kommunalt ansvar. Huruvida hantering av 
fett från fettavskiljare och spillfett från restaurangers stekbord m.m. kommer att omfattas av 
kommunens insamlingsansvar när begreppet hushållsavfall ersätts av begreppet kommunalt avfall är 
dock ännu inte avgjord. Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten i respektive kommun avgör huruvida ett 
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visst avfallsslag är att betrakta som avfall som kommunen ansvarar för, men domen kommer att vara 
vägledande och kan innebära förändringar. Oavsett vem som ansvarar för insamling och behandling är 
det viktigt att fettavskiljare töms regelbundet för att undvika igensättning av avloppsledningsrör som kan 
orsaka översvämningar och andra problem. Verksamheter kan idag (oktober 2019) anlita valfri 
entreprenör för insamling av spillfett.  
 

Avfallsplanens koppling till Översiktsplanen och andra styrdokument 
 
Vaxholms stads gällande översiktsplan är från 2013 och arbetet med att ta fram en reviderad 
översiktsplan påbörjades 2018.  
I Vaxholms nuvarande översiktsplan anges under rubriken Riktlinjer för planering att  

• Planering av nya bebyggelseområden ska beakta kommunens avfallsplan och möjliggöra en 
effektiv och långsiktigt hållbar avfallshantering.  

• En minskning av avfallet och en ökad återanvändning ska underlättas genom att skapa fler 
återvinningsstationer.   

 
I översiktsplanen anges att kommunen bl.a. behöver avsätta mark för återvinningsstationer för att öka 
insamlingen av förpackningar. Planen anger också att lämpliga platser för återvinningsstationer ska 
beaktas i kommande planering på mer detaljerad nivå och i samråd med Roslagsvatten AB. 
Återvinningsstationer ska vara lättillgängliga, iordningställda och skyltade för att förenkla och förbättra 
insamlingen.  
 
I översiktsplanen anges vidare att framtida lösningar och platser för avfallshantering med hänsyn till 
framkomlighet ska samrådas med Roslagsvatten AB och beaktas i kommande detaljplanering av ny och 
befintlig bebyggelse. insamlingsplats eller vid fastigheten. 
 
Av översiktsplanen framgår också att kommunen ska verka för att främja regionala lösningar för 
avfallshanteringen med andra kommuner och berörda aktörer.  
 
I kommunens Blåplan 2017-2030 anges dessutom följande:  

• Kommunen ska verka för att minska andelen marint skräp och mikroplaster  

• Skräprensning bör utföras i kommunens vattenområden.  

• Vid revidering av den kommunala avfallsplanen identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan 

bidra till att minska uppkomsten av marint skräp och mikroplaster samt sätta upp målsättningar 

för ett sådant arbete. 

Dessutom definieras följande utredningsbehov:  
Inventering av hur avfallshanteringen sker i fritidsbåtshamnar och marinor i syfte att belysa behovet av 
fler åtgärder för omhändertagande av skräp som t ex fler återvinningsstationer, ökad tömningsfrekvens 
och möjlighet att lämna grovavfall till en mobil tömningsstation. 
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Styrmedel  
I detta avsnitt beskrivs de styrmedel som används i syfte att nå avfallsplanens mål.  

Renhållningsordningen – avfallsplan och avfallsföreskrifter 
Enligt Miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som antas av 
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och lokala föreskrifter för 
hantering av avfall.  

Avfallsföreskrifterna är ett av de viktigaste styrmedlen för den kommunala avfallshanteringen och de 
innehåller lokala bestämmelser för hantering av hushållsavfall. I föreskrifterna beskrivs bland annat 
vilka skyldigheter fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare har för det avfall de genererar. Där 
beskrivs även hur avfall ska sorteras och lämnas. I föreskrifterna finns också undantagsregler, 
exempelvis avseende eget omhändertagande av avfall och uppehåll i sophämtningen. 
Avfallsföreskrifterna är ett komplement till gällande lagstiftning på området och det dokument som 
ligger till grund för hur frågor hanteras i det dagliga arbetet och vid tvister. Avfallsföreskrifterna bör 
ses över regelbundet och revideras vid behov. 

Avfallstaxa 
Den kommunala avfallshanteringen finansieras helt genom den avgift som tas ut av abonnenterna. 
Avgiftens storlek regleras i avfallstaxan som liksom renhållningsordningen antas av 
kommunfullmäktige.  Likställighetsprincipen är en viktig grund för taxan och den innebär att alla 
kommuninnevånare ska behandlas på samma sätt. Exempelvis ska en viss typ av sophämtningstjänst 
kosta lika mycket oavsett var i kommunen invånaren bor.  

Avfallsavgiften består av en fast avgift (grundavgift) och en rörlig avgift. Den fasta avgiften finansierar 
kostnader för kundservice, information, planering och utveckling, registerhållning m.m. Även 
Återvinningscentralerna där hushållen kan lämna grovavfall, farligt avfall m.m. finansieras via 
grundavgiften.  Den rörliga avgiften finansierar insamling och behandling av avfallet, samt kärl m.m.  

Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren har möjlighet att påverka sina kostnader för 
avfallshanteringen genom att själv välja storlek på kärl och hur ofta avfallet ska hämtas.  

Taxan ska vara konstruerad enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att de avgifter som totalt 
sett tas ut för hantering av hushållsavfall inte får vara större än de totala kostnaderna. Avgifterna kan 
ändå vara ett viktigt ekonomiskt styrmedel för att påverka invånare och verksamheter att exempelvis 
sortera ut matavfall för separat hämtning.  Enligt miljöbalken får avfallstaxan vara miljöstyrande och 
enligt avfallsföreskrifterna ska avgifterna tas ut på ett sätt så att ska tas ut på ett sådant sätt att 
återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. I praktiken innebär 
det exempelvis att fastighetsägare och verksamhetsutövare som sorterar ut matavfall för separat 
hämtning betalar en lägre sophämtningsavgift än de fastighetsägare som inte sorterar.  

Avfallstaxan bör ses över årligen och revideras vid behov.  

Tillsyn 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor är den kommunala tillsynsmyndigheten som utövar 
tillsyn över företag och andra verksamheter i Vaxholm, inklusive återvinningscentralen. 
Tillsynsmyndigheten hanterar också anmälningar från fastighetsägare som vill kompostering av 
matavfall och fattar beslut om undantag från avfallsföreskrifterna, exempelvis kompostering av latrin 
och uppehåll i hämtning.  Tillsynsmyndigheten kan ge råd angående avfallshantering, men vid behov 
också förelägga verksamhetsutövare att förbättra sin avfallshantering. Tillsynsmyndigheten hanterar 
också anmälan om snöupplag och har tillsynsansvar för förorenad mark, inklusive nedlagda deponier.  

Fysisk planering 
Genom att avfallsfrågor lyfts tidigt i den kommunala planprocessen säkerställs att avfallsfrågor 
beaktas under planering av nya områden och vid ny- och ombyggnad. Eftersom det kommunala 
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ansvaret för insamling och behandling av hushållsavfall ligger hos Roslagsvatten behöver kommunen 
ha rutiner för att involvera Roslagsvatten i den fysiska planeringen i skälig omfattning och 
Roslagsvatten är en viktig remissinstans i bygglovsärenden.  

Upphandling 
Offentlig upphandling och inköp är viktiga styrmedel där kommunen har stora möjligheter att 
påverka leverantörer. Genom att ställa miljökrav vid upphandlingar och inköp till kommunens 
verksamheter kan resursförbrukningen minska och därmed också avfallsmängderna.  

Kommunikation och information 
Väl fungerande kommunikation och information innebär både att invånare och verksamhetsutövare 
enkelt ska kunna få svar på sina frågor och att de får den information de behöver för att kunna 
hantera sitt avfall på rätt sätt. Det är viktigt att informationen är lätt att förstå för de olika 
målgrupperna.   

Roslagsvattens webbplats är en viktig informationskanal, där aktuell information om sortering, 
öppettider m.m. finns. Sociala medier och möjligheten att skicka riktade sms till invånare om akuta 
händelser är andra sätt att sprida information. Utöver detta kan kommunikationsinsatser och 
informationskampanjer i lokaltidningar, utskick m.m. genomföras för att påverka invånare och 
verksamhetsutövare att hantera sitt avfall på ett miljöriktigt sätt. Här finns potential för ökat 
samarbete med andra kommuner och andra aktörer för att exempelvis genomföra gemensamma 
regionala kommunikationsinsatser.  

Kundservice är förstås också en viktig informationskanal, där fastighetsägaren informeras via 
personlig kontakt via telefon eller mejl. I denna kontakt kan kundservice exempelvis upplysa om vilka 
avfallstjänster som passar respektive fastighetsägare. Vid mer komplicerade fall som rör flera 
fastighetsägare kan det även vara nödvändigt med möten mellan Roslagsvattens personal och 
fastighetsägare. 

Andra åtgärder som syftar till förändrat beteende, nudging 
Utöver kommunikation och information finns andra åtgärder som syftar till att nå en 
beteendeförändring. Det kan exempelvis handla om att underlätta för invånarna att fatta bra beslut 
genom att göra det enkelt att lämna material för återvinning och återanvändning. Ett exempel är att 
anpassa återvinningscentralen så att det är enkelt för besökaren att lämna användbara saker, möbler 
m.m. för återanvändning. Positiv återkoppling kan också användas i syfte att nå och behålla bra 
beteenden, exempelvis en hög utsorteringsgrad av matavfall. Kommunen har också möjlighet att 
initiera projekt med andra aktörer, exempelvis restauranger och butiker i syfte att underlätta för 
invånarna att fatta miljöriktiga beslut angående exempelvis avfallsminimering och återanvändning av 
fungerande saker.  
 
Ett annat exempel på åtgärder som kan leda till beteendeförändringar är att låta barn och ungdomar 
delta i kampanjer som exempelvis Håll Sverige rent och Städa Sverige. Genom skräpplockandet 
skapas en förståelse för hur det egna agerandet kan minska nedskräpningen. 
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Bilaga 5 Nedlagda deponier 
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1 Nedlagda deponier i Vaxholms stad 
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (2017:2) ska en avfallsplan innehålla uppgifter om 
nedlagda deponier, dvs deponier som inte längre tillförs avfall eller som inte längre används för 
detta ändamål. För varje sådan deponi ska en bedömning av risken för olägenheter för 
människors hälsa eller miljön redovisas. Detta gäller för de deponier där kommunen varit 
verksamhetägare såväl som för industrideponier. För de deponier där kommunen har varit 
verksamhetsutövare ska planen även innehålla uppgifter om planerade och vidtagna åtgärder 
sedan deponin lades ned för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.  
Med nedlagd deponi avses en deponi där alla åtgärder för utsläppsbegränsning och kontroll efter 
deponins aktiva fas är avslutad. I den aktiva fasen ingår förutom driftfas även 
efterbehandlingsfasen. Efterbehandlingsfasen omfattar tiden för aktiva åtgärder för 
utsläppsbegränsning och kontroll efter driftfas och påförd sluttäckning, se vidare  
3 d § förordningen (2001:512) om deponering av avfall.  
Nedlagda deponier kan också klassas som pågående miljöfarlig verksamhet och omfattas därmed 
av kap 9 i miljöbalken. Även om deponin är sluttäckt så pågår verksamhet, 
efterbehandlingsfasen, så länge den påverkar omgivningen genom utläckage av miljöfarliga 
ämnen. För äldre upplag är bestämmelserna i miljöbalkens 10 kap om förorenad mark mera 
tillämpliga. Det finns nedlagda deponier som behöver ytterligare efterbehandling och då bedöms 
de inte som aktiva utan hanteras enligt MIFO-metodiken, som ett förorenat område enligt 10 kap 
i miljöbalken. Det innebär att tillsynsmyndigheten prioriterar arbetet med undersökningar och 
åtgärder utifrån lokaliseringen eller en översiktlig bedömning av miljörisken i jämförelse med 
annan förorenad mark. 
Nedlagda deponier i Vaxholms stad finns sammanställda i tabell 1. Av tabellen framgår 
platsnamn, vad som deponerats, objekts id enligt länsstyrelsen, EBH objekt-id, 
fastighetsbeteckning, verksamhetsutövare, tillsynsansvar, riskklass etc. Innehållet i tabellen 
baserar sig främst på information som finns sammanställd i länsstyrelsens databas över 
förorenade områden, EBH-stödet (efterbehandlingsstödet) samt information från 
Försvarsmakten. Viss information är också hämtat från länsstyrelsens inventering 1993 då en 
första översiktlig miljöriskklassning genomfördes (Länsstyrelsen Stockholms län, 1993). 
Deponierna utgörs främst av kommunala upplagsplatser för hushållssopor och slam samt vissa 
anläggningar för industriavfall. Försvarets verksamhet på Rindö har gett upphov till tre nedlagda 
deponier som Försvarsinspektören för miljö- och hälsa har tillsynsansvaret över. Flera av 
deponierna ligger i anslutning till bostäder eller där bostäder och exploatering planeras eller har 
planerats. Det är därför viktigt att beakta dessa områden i tidiga skeden av den fysiska 
planeringen. 

1.1.1 Metodik för inventering av förorenade områden 

För att bedöma och riskklassa förorenade områden används Naturvårdsverkets 4918 Metodik för 

inventering av förorenade områden (Naturvårdsverket, 1999). Den första delen utgörs av 
bedömningsgrunder och innehåller en metodik för riskbedömningar. Den andra delen är en 
vägledning för insamling av underlagsdata. I en tredje fristående del redovisas analysmetoder 
(Rapport 4947, Naturvårdsverket, 1999). Även SIG:s publikation 14 Inventering, undersökning 

och riskklassning av nedlagda deponier, Information och råd (SIG, 2014) används. I dessa 
handlingar finns vägledningsmaterial för hur riskbedömningar ska göras.  
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Arbetet med riskbedömning inleds med en inventering av potentiellt förorenade områden såsom 
nedlagda deponier. Identifieringen innebär att hitta områden där det funnits en verksamhet som 
skulle kunna förorenat området. Ett identifierat potentiellt förorenat område behöver inte vara 
förorenat i praktiken eller komma att kräva efterbehandlingsåtgärder. Intervjuer med närboende 
eller personer som har verkat på platsen blir en viktig del av att lokalisera platsen och få en bild 
av den verksamhet som förekommit. 
 
Därefter inträder inventeringsfasen som genomförs enligt MIFO-metodiken. MIFO Fas 1 innebär 
identifiering av objektet och omfattar en orienterande studie som resulterar i en första 
riskklassning. Underlaget utgörs oftast av arkivmaterial, intervjuer och fler platsbesök.  
MIFO Fas 2 omfattar en översiktlig miljöteknisk undersökning för att undersöka områdets 
förutsättningar för föroreningsspridning. En provtagningsplan upprättas och provtagning 
genomförs. Om fas 2 visar att risken för spridning eller exponering av farliga ämnen är 
oacceptabelt stor behöver en huvudstudie och en åtgärdsutredning göras för att avgränsa 
riskområdet med stöd av en fördjupad riskbedömning. Därefter projekteras och genomförs de 
riskreducerande åtgärderna. Alla efterbehandlingsåtgärder behöver anmälas till 
tillsynsmyndigheten. När åtgärderna genomförts görs en ny riskklassning. Ansvar för att bekosta 
undersökningar och åtgärder kan behöva utredas inför varje fas allteftersom kunskapsläget 
förbättras. 
I och med riskklassningen görs en bedömning av risker för människors hälsa och miljön som det 
förorenade området kan innebära idag och i framtiden. En riskbedömning görs som del av varje 
undersökningsfas. Från MIFO fas 2 och framåt behövs erfarna miljötekniska och geotekniska 
experter för att bedöma stabilitet, innehåll, lakning, spridning och exponeringsrisker. Arbetet sker 
i flera steg och efter varje steg utvärderas riskerna och behov av fortsatta undersökningar och 
åtgärder.  
De fyra riskklassningarna är: 
• Riskklass 1 – Mycket stor risk 
• Riskklass 2 – Stor risk 
• Riskklass 3 – Måttlig risk 
• Riskklass 4 – Liten risk 

1.1.2 Vaxholms stad 

För inledande identifiering och ansvarsutredning av nedlagda deponier i Vaxholms stad ansvarar 
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH). SRMH har inte ansvar för 
undersökningar utan enbart tillsynsansvaret för förorenade områden, vilket inkluderar nedlagda 
deponier. I sin roll kan SRMH ställa krav på ansvariga, kommunen eller annan 
verksamhetsutövare, att utföra undersökningar och vidta åtgärder. Tillsynsmyndigheten kan 
aldrig kan vara den ansvariga verksamhetsutövaren. Dock finns enligt kommunens 
tillsynsmyndighet ett behov av att bedriva tillsyn på nedlagda deponier i Vaxholm genom att 
ställa krav på den som är ansvarig, exempelvis verksamhetsutövaren eller markägare beroende på 
ansvarsfrågan, att genomföra provtagning och därefter eventuella åtgärder. Ett arbete kommer 
påbörjas under hösten 2020. 
Skulle det bli aktuellt att genomföra MIFO och dess ingående faser utifrån dagsläget så som det 
är beskrivet i EBH-stödet, så utförs det av den som är ansvarig alternativt bekostas av bidrag. 
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1.1.3 Ansvarsfrågan 

Det kan vara svårt att fastställa vem som är ansvarig för undersökningar och åtgärder vid en 
nedlagd deponi. Det är i första hand den som deponerade avfallet som ska vidta åtgärder. Om det 
inte går att hitta den som ansvarade för deponeringen av avfallet kan markägaren bli ansvarig för 
att åtgärda deponin. Vid sådana oklara förhållanden ska en ansvarsutredning göras innan krav på 
utredningar och åtgärder kan ställas. 
När det gäller gamla, avslutade kommunala deponier ansvarar kommunerna för att undersöka 
dem och bedöma deras risker. För deponier som är nedlagda före 1 juli 1969 gäller samma regler 
som för annan förorenad mark, det vill säga att staten i vissa fall kan ta på sig kostnaden för 
sanering. 
För äldre deponier finns det sällan uppgifter om vilket typ av avfall som har deponerats och 
därmed är det svårt att veta vilka typer av föroreningar som kan finnas på platsen. Generellt sett 
har de deponier där industriavfall deponerats en högre risk än deponier som använts för 
deponering av hushållsavfall.  
Vid ändrad markanvändning och inför en exploatering på eller nära ett nedlagt deponiområde bör 
alltid en fördjupad mark- och vattenundersökning samt riskbedömning göras då detta medför en 
ökad risk för spridning av föroreningar och kontakt med förorenade massor.  

1.1.4 Fortsatt arbete 

För nedlagda deponier där kommunen har varit verksamhetsutövare gäller att avfallsplanen ska 
innehålla uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder för att förebygga olägenheter för 
människors hälsa eller miljön. Handlingsplanen till avfallsplanen innehåller mål om hur giftfria 
kretslopp ska uppnås, se målområde 4.  
Prioriteringar i arbetet med nedlagda deponier/förorenade områden sker utifrån riskklass och 
inför exploatering som innebär förändrad markanvändning med ökad risk för människors hälsa 
eller miljön. Det är viktigt att utreda vilken enhet inom kommunen som ansvarar för att tillsätta 
resurser för att genomföra undersökningar och åtgärder vid nedlagda deponier som kommunen 
ansvarar för enligt MB kap 10. Detta bör göras för de platser som redan är kända samt löpande 
under planperioden om nya platser skulle hittas. För de deponier där kommunen inte är 
verksamhetsutövare gäller att undersökningar och miljökontrollprogram upprättas på ansvarigs 
bekostnad.  
Nedlagda, pågående eller nya deponier och mellanlagringsplatser för avfall ska inte ge negativ 
påverkan på grundvattnet. Behov finns av att utreda och sammanställa nuläget dvs i vilken 
utsträckning grundvattnet är påverkat och om spridning pågår vid respektive plats. Vid behov 
upprättas/fastställs ett kontrollprogram och/eller spridningsreducerande åtgärder. SRMH ansvarar 
för tillsynen av deponierna. Vid påvisad påverkan behövs ett löpande kontrollprogram för 
mätningar och analyser för att undersöka spridning och risker över tid till dess att tillräckliga 
åtgärder har vidtagits. Tätande och stabiliserande åtgärder kring läckande deponier kan behövas 
för att minska risken för kontakt (exponering) med farliga ämnen och minska pågående spridning 
av farliga ämnen och omgivningspåverkan i t.ex. grundvatten, närliggande brunnar och 
recipienter, byggnader eller upptag i växter. 
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Tabell 1. Nedlagda deponier i Vaxholms kommun        

Platsnamn 
Fastighets-
beteckning 

Objekts-id 
(Länsstyrelsens 
databas) EBH objektid 

Ansvarig verksamhets-
utövare Tillsynsansvar Deponering av avfallsslag 

Tidsperiod då 
deponin var i drift 

Översiktlig 
miljörisk-klassning, 
19931 

Undersökningsstatus 
och riskklassning 

Engarn Engarn 1:12 Uppgift saknas Uppgift saknas 
Vaxholms Stad tekniska 
kontor SRMH Schaktmassor 

Var i drift t.o.m 
1989 enl. uppgift i 
rapport från 1993. 

Ej tillämplig då 
deponin fortfarande 
var i drift. Uppgift saknas 

Genomförda/planerade 
åtgärder: Uppgift saknas 

Tallarö  

Bävern 1  
Mården 1  
Vaxön 1:26 Uppgift saknas 130619 Vaxholm Stad SRMH 

Deponering av 
hushållsavfall och avfall 
från kommunens 
industrier:  industriavfall, 
papper, latrin, slam 1946-1963 

Riskgrupp 4, se 
referens i fotnot 1 Mifofas 2 

Genomförda/planerade 
åtgärder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅF har under 2016 genomfört miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inom fastigheten Vaxholm 1:26 på uppdrag av Vaxholms Stad.  
Syftet med undersökningen var att utreda förutsättningarna för bostadsbebyggelse på del av fastigheten 1:26.  
Enligt rapport ”Miljöteknisk markundersökning av fastighet Vaxön 1:26 på Vaxholm”, ÅF, 2016-07-28 :  Sammanvägning av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt 
känslighet och skyddsvärde motiverar att Vaxön 1:26 erhåller riskklass 2. Utredningar har också genomförts för Bävern 1 (utredning ej tillgänglig i EBH-stödet).  
 
Enligt protokoll Kommunstyrelsen, Vaxholms stad 2019-05-02: Detaljplanearbetet för del av Vaxön 1:26 och Bävern 1, Dp 414, avslutas.  Stadsbyggnadsförvaltningen fick i mars 2016 i uppdrag av 
kommunstyrelsen att påbörja detaljplanering för del av Vaxön 1:26, KS 2016-03-23 §25. Syftet med detaljplaneringen var att bygga små bostäder som bland annat skulle kunna användas för nyanlända. 
Planområdet innehåller föroreningar från en före detta deponi/soptipp, varför ett flertal miljötekniska markundersökningar har gjorts och en rapport med fördjupad riskbedömning med åtgärdsförslag 
tagits fram. Enligt rapporten skulle det vid exploatering av området behövas en schaktsanering av både del av Vaxön 1:26 och Bävern 1. Den totala kostnaden för detta beräknas till närmare 16,8 miljoner 
kronor. I det fall detaljplanearbetet avslutas och inga markarbeten sker, så behöver fastigheterna inte saneras enligt rapporten med åtgärdsförslag. Ett kontrollprogram där provtagningar för grundvatten 
görs med jämna mellanrum behöver upprättas. Sammantaget bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen att kostnaderna för sanering är alltför höga för att motivera möjligheten att bygga 20-25 småbostäder 
och att möjliggöra för annan markanvändning där dagens kommunhus står. Därför föreslår Stadsbyggnadsförvaltningen att planarbetet avslutas och att fastigheterna inte ska exploateras vidare.  
 
Identifiering avslutad, inventering ej påbörjad enligt länsstyrelsens notering, EBH-stödet, 2014-05-22. 

Rindö-Byviken 
Byvikstippen Rindö 3:225 F0187-0181 130620 

Stockholms Kust- och 
Artilleriförsvar 

SRMH/Försvars-
inspektören för 
hälsa och miljö 

Hushållsavfall, 
industriavfall, grovsopor, 
bilar. Yta ca 0,8 ha Uppgift saknas 

Riskgrupp 4, se 
referens i fotnot 1 

Inventeringsfas  
MIFO 1 

Genomförda/planerade 
åtgärder: 
 

Identifiering avslutad, inventering ej påbörjad enligt länsstyrelsens notering, EBH-stödet, 2014-05-22. Markundersökning genomförd av Niras på uppdrag av Miljöprövningsenheten, Försvarsmakten under 
2013. Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) gällande främst metaller överskrids ställvis. Rapportens rekommendation: synligt avfall bör omhändertas, täckskikt bör 
anläggas för att minska åtkomligheten, lokalisering bör markeras på kommunal översiktsplan och restriktioner inför framtida markanvändning bör införas. 

Rindö, Harrys tipp Rindö 2:256 Uppgift saknas 
Ej inkluderad 
oktober 2020 

Stockholms Kust- och 
Artilleriförsvar 

SRMH/Försvars-
inspektören för 
hälsa och miljö 

Blandat, okänt innehåll: 
grovsopor, kylskåp, 
motordelar, metallskrot, 
tegel, bildäck. Yta 0,9 ha Uppgift saknas Uppgift saknas Uppgift saknas 

Genomförda/planerade 
åtgärder: 
 

Markundersökning genomförd av Niras på uppdrag av Miljöprövningsenheten, Försvarsmakten under 2013. Deponin har vid tidigare undersökningar före 2013 konstaterats läck zink och bly till närliggande 
ytvatten. Vid provtagning av grundvatten i en punkt vid ett undersökningstillfälle noterades att samtliga halter var under riktlinjer för dricksvattenutnyttjande. Naturvårdsverkets riktvärden för mindre 
känslig markanvändning (MKM) gällande främst metaller överskrids ställvis. Rapportens rekommendation: synligt avfall bör omhändertas, täckskikt bör anläggas för att minska åtkomligheten, lokalisering 
bör markeras på kommunal översiktsplan och restriktioner inför framtida markanvändning bör införas. 

Rindö 
Myttingetippen Uppgift saknas Uppgift saknas 

Ej inkluderad 
oktober 2020 

Stockholms 
Kust- och 
Artilleriförsvar 

SRMH/Försvars-
inspektören för 
hälsa och miljö 

Hushållsavfall, 
industriavfall, grovsopor, 
bilar. Yta ca 0,3 ha Uppgift saknas Uppgift saknas Uppgift saknas 

Genomförda/planerade 
åtgärder: 

Markundersökning genomförd av Niras på uppdrag av Miljöprövningsenheten, Försvarsmakten under 2013. Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) gällande främst 
metaller överskrids ställvis. Rapportens rekommendation: synligt avfall bör omhändertas, täckskikt bör anläggas för att minska åtkomligheten, lokalisering bör markeras på kommunal översiktsplan och 
restriktioner inför framtida markanvändning bör införas. 

416



 

 

6 

 

Platsnamn 
Fastighets-
beteckning 

Objekts-id 
(Länsstyrelsens 
databas) EBH objektid 

Ansvarig 
verksamhetsutövare Tillsynsansvar Deponering av avfallsslag 

Tidsperiod då deponin 
var i drift 

Översiktlig miljörisk-
klassning, 19931 

Undersökningsstatus 
och riskklassning 

Tynningö Tynningö 1:605 F0187-0182 130621 Vaxholms Stad SRMH Hushållsavfall Uppgift saknas 
Riskgrupp 4, se 

referens i fotnot 1 
Inventeringsfas  
MIFO 1 

Genomförda/planerade 
åtgärder: 

Identifiering avslutad, inventering ej påbörjad enligt länsstyrelsens notering, EBH-stödet, 2014-05-22. 
 

Söderkullasundet Vaxön 1:14 F0187-0183 130622 Vaxholms Stad SRMH 

Hushållsavfall, latrin och 
slam. Det finns även 
uppgift om att 
förbränning ägt rum.  Uppgift saknas 

Riskgrupp 4, se 
referens i fotnot 1 

Inventeringsfas  
MIFO 1 

Genomförda/planerade 
åtgärder: 
 

Identifiering avslutad, inventering ej påbörjad enligt länsstyrelsens notering, EBH-stödet, 2014-05-22. 
 

Rindö by Rindö 3:238 F0187-0184 130623 Privat fastighetsägare SRMH 
Deponering av 
hushållsavfall. Grovsten.  Uppgift saknas 

Riskgrupp 4, se 
referens i fotnot 1 

Inventeringsfas MIFO 
1 

Genomförda/planerade 
åtgärder: 
 

Identifiering avslutad, inventering ej påbörjad enligt länsstyrelsens notering, EBH-stödet, 2014-05-22. 
 
 

Söderby gård 

Del av Bogesund 
1:1 
Avregistrerade: 4:1, 
och 10:1 F0187-0185 130624 Privat fastighetsägare SRMH Gårdsavfall Uppgift saknas 

Riskgrupp 4, se 
referens i fotnot 1 

Inventeringsfas MIFO 
1 

Genomförda/planerade 
åtgärder: Uppgift saknas 

Avfallsdeponi, 
Holminge, Bogesund 
 
 
 
 
  

Bogesund 1:1>1 
 
 
 
 
 
  

Uppgift saknas 
 
 
 
 
 

  

193591 
 
 
 
 
 

  

Markägare: Statens 
fastighetsverk 
 
 
 
 
  

SRMH 
 
 
 
 
 
  

Blandat avfall från SLU har 
deponerats sen 1950-
talet: skrot och tunnor, 
bildelar, kylskåp, 
plastpåsar med okänt 
innehåll. Yta ca 500 m2.  
Uppskattningsvis har mer 
än 1000 m3 avfall tippats. 

Uppgift saknas 
 
 
 
 
 
  

Var ej med i 
rapporten 

 
 
 

 
 

. 

MIFO 2 
 
 
 
 
 
  

Genomförda/planerade 
åtgärder: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information från rapport "Utredning och åtgärdsplan avseende äldre tippområde, Holminge, Bogesund, Miljöteknisk markundersökning", Tyréns, 2013-11-18. Beställare av rapporten: Statens 
Fastighetsverk. Vissa saneringsåtgärder är högst skäligt att utföra, såsom att åtgärda föroreningskällan, se rapport i EBH-stödet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sopstation Resarö 
  

Överby 2:85 
  

F0187-0253 
  

130682 
  

Vaxholms Stad 
  

SRMH 
  

Allmän avfallsstation: 
soporna dumpas i kärret 
(information i EBH-
stödet). 

1945 till 60-talet, ca 20 
år totalt. Nedlagd före 
1969.2 
 

Var ej med i 
rapporten. 
  

Uppgift saknas 
 
  

Genomförda/planerade 
åtgärder: 

Identifiering avslutad, inventering ej påbörjad enligt länsstyrelsens notering, EBH-stödet, 2014-05-22. Information i MIFO-blankett i EBH-stödet från översiktlig inventering av Vaxholm 2006. Information 
från muntliga källor. 

          
1. Länsstyrelsen i Stockholms län 1993, Miljöpåverkan från avfallsanläggningar, Rapport 1993:14, Miljövårdsenheten     
2. Deponier avslutade före 1969: staten kan i vissa fall kan ta på sig kostnaden för sanering.      
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1 Miljöbedömning – undersökning av betydande 
miljöpåverkan   

Avfallsplaner omfattas av reglerna för miljöbedömning enligt Miljöbedömningsförordningen och 
Miljöbalkens kapitel 6. Av reglerna framgår att en strategisk miljöbedömning ska göras i det fall 
genomförandet av avfallsplanen innebär betydande miljöpåverkan.  

Av 2 § och 6 § miljöbedömningsförordningen framgår att om en avfallsplan anger förutsättningar för att 
bedriva tillståndspliktiga anläggningar innebär det att planen har betydande miljöpåverkan. Enligt 2 § 
föreligger betydande miljöpåverkan också om omständigheter enligt miljöbedömningsförordningens 
bilaga är uppfyllda. Om planen inte anger dessa förutsättningar eller uppfyller omständigheterna enligt 
bilagan ska en undersökning genomföras, för att identifiera omständigheter som talar för eller emot en 
betydande miljöpåverkan (Miljöbalken 6 kap 6 §). Hur undersökningen ska gå till regleras i 
Miljöbedömningsförordningens 10-13 §§. Om undersökningen visar att planens genomförande innebär 
betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras. Beslut om betydande miljöpåverkan 
ska fattas av kommunen i särskilt beslut (Miljöbalken 6 kap, 7 §). 
 
Avfallsplanen för Vaxholm anger inte nya förutsättningar för kommande tillståndspliktiga anläggningar. 
Planen uppfyller inte heller förutsättningarna för betydande miljöpåverkan enligt 
miljöbedömningsförordningens bilaga.  En undersökning enligt ovan har därför genomförts, för att ta 
reda på om planens genomförande ändå innebär betydande miljöpåverkan.  I denna bilaga redovisas 
resultatet av undersökningen.   
 
Vid undersökningen har hänsyn tagits till verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper, 
verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande 
egenskaper (Miljöbedömningsförordningen 10 §). 
 

Miljöpåverkan kan vara såväl positiv som negativ och sammanfattningsvis bedöms genomförandet av 
avfallsplanen medföra en positiv miljöpåverkan. Planen syftar till att förebygga avfall, öka cirkulationen 
av material och samtidigt verka för giftfria kretslopp. Dessutom ska nedskräpning förebyggas och 
avfallssystemen anpassas för en god hantering för både den som lämnar och den som hämtar avfallet. 
Avfallsplanens inriktning ansluter väl till nationella och globala miljömål och avfallsplanens totala effekt 
kommer att bidra till en förbättrad avfallshantering och en förflyttning uppåt i avfallshierarkin. 
Avfallsplanens koppling till globala och nationella mål framgår av måldokumentet. Avfallsplanens 
handlingsplan preciserar de åtgärder som ska genomföras för att nå avfallsplanens mål. Många åtgärder 
ska genomföras av kommunens enheter och bolag. Handlingsplanen ska revideras vartannat år för att 
åtgärder och ansvar, liksom budget för genomförande, ska hållas aktuella inom kommunens olika 
enheter och bolag.  

En kortfattad bedömning av avfallsplanens miljöpåverkan för respektive målområde redovisas nedan, för 
att visa vilka miljöeffekter respektive målområde väntas medföra.  

1.1 Uppkomsten av avfall ska förebyggas 

Målområdet syftar till att minska avfallsmängderna, öka återanvändningen och styra inköp mot hållbara 
produkter. Minskade avfallsmängder leder till att transport- och behandlingsarbetet minskar. Detta 
leder i sin tur till minskade mängder luftföroreningar, minskad klimatpåverkan och minskad spridning av 
miljöskadliga ämnen. Målområdet väntas därmed ge positiva miljöeffekter. Samtidigt väntas 
befolkningen öka och därmed kommer minskningen av de totala avfallsmängderna att vara begränsad. 

Genomförande av målområdet bedöms därmed inte innebära betydande miljöpåverkan.  
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1.2 Matsvinn ska minimeras och matavfall ska nyttjas som en resurs 

Syftet med att minska matsvinnet är framförallt att hushålla med de resurser som används för 
livsmedelsproduktion. En effekt av minskat matsvinn är också att avfallsmängderna kan minska. Ökad 
sortering av matavfall gör att mängden matavfall i restavfallspåsen, som går till förbränning, minskar. 
Samtidigt ökar mängderna matavfall som behandlas genom rötning till biogas och biogödsel. Detta leder 
till minskad klimatbelastning, eftersom biogasen uppgraderas till fordonsgas som användas som 
ersättning av fossila drivmedel. Dessutom kan rötresten, biogödslet, användas i stället för konstgödsel 
på produktiv mark. 

Genomförandet av målområdet leder till en positiv miljöpåverkan. Effekten innebär dock inte betydande 
miljöpåverkan.  

1.3 Material ska cirkulera 

Målområdet syftar till att öka resursutnyttjandet genom att öka återanvändningen av användbara 
produkter. Detta innebär en minskad miljöpåverkan då energi- och materialresurser från produktion 
minskar. I de fall återanvändning inte är möjlig ska materialåtervinning ske och en viktig målsättning är 
att mängden återvunna förpackningar och tidningar ska öka. Detta innebär en minskad 
resursförbrukning och minskade mängder restavfall. Utökad bostadsnära insamling av förpackningar och 
tidningar kan dock innebära att antalet transporter ökar och att behov av omlastningsplatser inom 
kommunen uppkommer. Fördelarna, dvs ökade mängder insamlade förpackningar som kan återvinnas, 
bedöms dock uppväga de nackdelar som de ökade transporterna innebär. Effekten av den ökade 
insamlingsgraden är dock okänd.  

Arbetet inom målområdet bedöms leda till ökad återanvändning och materialåtervinning och medföra 
en positiv miljöpåverkan. Effekten innebär dock inte betydande miljöpåverkan.  

1.4 Kretslopp ska vara giftfria 

Målområdet syftar bland annat till att uppnå en hantering av farligt avfall, snö och massor som är säker 
för människor och miljö.  Detta är av stor vikt för att undvika spridning av skadliga ämnen och undvika 
risk för negativ påverkan på människor och miljö.   

Arbetet inom målområdet bedöms ha en positiv miljöpåverkan genom att mängderna farligt avfall som 
hanteras på ett miljöriktigt sätt ökar. Effekten innebär dock inte betydande miljöpåverkan. 

1.5 Nedskräpning ska förebyggas 

Målen och åtgärderna inom målområdet syftar till att nå en trivsam och trygg miljö på land såväl som i 
vatten. Målen har en positiv miljöpåverkan genom minskad nedskräpning och spridning av förorenande 
ämnen i miljöer på land och i vatten. 

De effekter som förväntas uppnås är positiva för människor och miljö. Effekten innebär dock inte 
betydande miljöpåverkan. 

1.6 Det ska vara lätt att göra rätt 
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Målområdet syftar till att möta behoven hos dem som bor och verkar i kommunen och samtidigt skapa 
bästa möjliga förutsättningar för att omhänderta avfallet på rätt sätt. I detta ingår att informera om och 
skapa förståelse för avfallsfrågor. Målområdet väntas ge en positiv miljöpåverkan genom förbättrad 
planering för avfallshantering och ökade krav på att transporter ska vara fossilfria och energieffektiva.  
Effekten innebär dock inte betydande miljöpåverkan. 

1.7 Slutsats och behov av strategisk miljöbedömning 

Transporter kan komma att öka då bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar införs i stor 
skala. I övrigt innebär den nya avfallsplanen inte någon negativ ny miljöpåverkan jämfört med 
föregående avfallsplan (2014-2020). Mängderna insamlat material för återvinning kommer att öka och 
den effekten bedöms överväga de negativa effekterna av ökade transporter. Omfattningen av 
miljöeffekterna av den ökade bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar är dock okänd. En 
annan effekt av den nya lagstiftningen är att platser för omlastning av förpackningar och tidningar kan 
komma att behövas inom kommunens gränser. Dessa platser kommer förmodligen inte att vara 
tillståndspliktiga, men anmälningspliktiga, och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Varken 
dessa platser eller andra åtgärder för att nå avfallsplanens mål bedöms påverka naturområden eller 
andra områden så att negativa effekter uppstår.  

Som visats ovan medför arbetet inom samtliga målområden en positiv miljöeffekt. Omfattningen 
bedöms dock inte innebära betydande miljöpåverkan i juridisk mening. Sammantaget görs därmed 
bedömningen att avfallsplanen inte medför betydande miljöpåverkan och någon strategisk 
miljöbedömning behöver därför inte göras. 
 
Undersökningssamråd enligt Miljöbalkens 6 kap 6 § har genomförts med Länsstyrelsen den 12 juni 2020. 

Beslut om att planen inte innebär betydande miljöpåverkan har fattats av Kommunstyrelsen den xx yy 
2021.  
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1 Samråd och remiss 
Innan kommunen antar renhållningsordningen (avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering) ska 

kommunen, enligt 15 kap 42 § miljöbalken: 

• på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och 

myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen, och 

• ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor. 

Kommunen ska informera om utställningen på sin webbplats före utställningstidens början. 

Informationen ska innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom 

vilken tid och till vem som synpunkter ska lämnas. 

Enligt 15 kap 43 § miljöbalken ska kommunen när den antar renhållningsordningen ta hänsyn till de 

synpunkter som har kommit fram i samrådet.  

Denna bilaga utgör en redogörelse över hur samråd har genomförts och hur inkomna synpunkter har 

hanterats i samband med upprättande av avfallsplanen för Vaxholms stad.  

1.1 Samråd – genomförande 

De övergripande målområdena formulerades i ett tidigt skede och beslut om att anta dem fattades 

samtidigt som Kommunstyrelsen gav stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny 

avfallsplan 2019-03-21. Vaxholms stad gav därefter Roslagsvatten i uppdrag att ta fram ett förslag till 

avfallsplan.  

Roslagsvatten tog i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen under våren 2020 fram ett förslag till 

avfallsplan. Förslaget remitterades till kommunen som inkom med synpunkter. Samtliga synpunkter 

besvarades och vissa ändringar av texterna gjordes. En ny version av avfallsplanen togs fram och 

Kommunstyrelsen fattade i juni 2020 beslut om att ställa ut förslaget till plan för allmänheten.  

1.2 Kungörande och utställning 

Beslut om utställning fattades av Kommunstyrelsen 2020-06-04 och förslaget ställdes därefter ut för 

allmänhetens granskning under perioden 2020-07-06 till 2020-08-24. Under utställningsperioden 

fanns avfallsplanen tillgänglig för nedladdning på kommunens respektive Roslagsvattens webbplats. 

Avfallsplanen fanns också tillgänglig i kommunhusets entré och på Vaxholms stadsbibliotek.  

1.3 Samråd med Länsstyrelsen 

Enligt NFS 2020:6 ska Undersökningssamråd enligt miljöbalkens 6 kap 6 § ska hållas med 

Länsstyrelsen. Undersökningssamråd genomfördes 2020-06-12. Eftersom avfallsplanen i detta skede 

var redo för utställning omfattade mötet även samråd enligt 15 kap 42 § (se inledande stycke ovan).  

Länsstyrelsen konstaterade vid samrådet att Roslagsvatten följt gällande regler och riktlinjer i 

bedömningen om betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen konstaterar också att Roslagsvatten 

bedömt att den nya avfallsplanen i Vaxholm respektive Österåker inte innebär betydande 

miljöpåverkan. Kommunfullmäktige ska fatta beslut i frågan om betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsens yttrande från 2020-08-11 finns längst bak i denna bilaga. 
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1.4 Remissinstanser 

Följande aktörer fick förslaget till avfallsplan på remiss: 

• Länsstyrelsen i Stockholms län 

• Statens fastighetsverk 

• Trafikförvaltningen SLL 

• Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

• Naturskyddsföreningen 

• Företagarföreningen 

• Villaägarföreningen 

• Kommunens förvaltningar 

• Kanalen, Mitt i Södra Roslagen, Skärgården 

1.5 Remissvar 

Synpunkter har inkommit från följande externa aktörer:  

• Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) 

• Statens fastighetsverk 

• Naturskyddsföreningen 

Synpunkterna finns i sin helhet sist i denna bilaga. 

Dessutom har kommunledningskontoret inkommit med ett yttrande där synpunkter inhämtats från 

stadsbyggnadsförvaltningen, bygglov, planenheten, tekniska enheten, fastighetsenheten och 

kommunledningskontoret. I yttrandet förs önskemål fram om att kommunen ska få möjlighet att 

granska planen innan den går till politiskt antagande.  

Yttrandet återges i sin helhet sist i denna bilaga.  

1.6 Förändringar efter utställning och samråd 

1.6.1 Synpunkter från SRMH 

Synpunkter från SRMH ledde till förändringar av målformuleringen om nedlagda deponier. Mål 4.4 

(Alla deponier som kommunen har tillsyn över ska vara inventerade och riskklassade) ströks i sin 

helhet och åtgärder i handlingsplanen för mål 4.5 formulerades om enligt förslag som tagits fram av 

kommunens hållbarhetsenhet i samarbete med SRMH. Målnumreringen avser utställningsversionen 

av avfallsplanen.  

1.6.2 Synpunkter från Statens fastighetsverk 

Statens fastighetsverk (SFV) anser att planen är väl genomarbetad och stödjer förslaget till 

avfallsplan. SFV ser positivt på de förslag som berör SFV i egenskap av fastighetsägare. SFV förde inte 

fram några synpunkter som ledde till förändringar av avfallsplanen.  

1.6.3 Synpunkter från Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen efterfrågar en tydligare koppling mellan de åtgärder som ska genomföras 

inom avfallsplanen.  Eftersom handlingsplanen kommer att lyftas ut ur avfallsplanen görs dock inga 
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justeringar inför antagandet av planen. En översyn kan i stället göras då handlingsplanen ska 

revideras.  

Naturskyddsföreningen har som förslag att hantering av trädgårdsavfall flyttas till annan plats för att 

avlasta återvinningscentralen på Eriksövägen, exempelvis till värmeverket på Kullö. Det är ett 

intressant förslag som kan komma att undersökas.  

Naturskyddsföreningen efterlyser en risk- eller sårbarhetsanalys och en prioritetsklassning. En 

översiktlig prioritetsklassning finns i handlingsplanen i och med att tidpunkt för att genomföra 

åtgärder redovisas. När det gäller risk- och sårbarhetsanalys kan avfallsplanen eventuellt 

kompletteras med en sådan vid första revidering.  

De synpunkter som Naturskyddsföreningen förde fram angående nedlagda deponier medförde en 

förnyad genomgång och uppgifter hämtades in från Länsstyrelsens EBH-stöd.  

Svar på Naturskyddsföreningens synpunkter:  

• Felaktig fastighetsbeteckningen har uppdaterats enligt motsvarande information i EBH-

stödet. 

• Det finns behov av att bedriva tillsyn på nedlagda deponier i Vaxholm genom att ställa krav 

på markägare att genomföra provtagning och därefter eventuella åtgärder.  

SRMH har inte haft tillräckliga resurser för detta arbete. Under hösten 2020 planeras detta 

arbete att tas upp igen. 

• Tabellen har kompletterats med den information som är känd i dagsläget (svar på synpunkt 

angående år då deponierna lades ner.) 

• En inventering och översiktlig miljöriskklassning genomfördes 1993. Därefter har visst arbete 

skett enligt information i EBH-stödet samt i tabell 1 i bilaga 5. 

• En avstämning har gjorts mot informationen i EBH-stödet under oktober 2020 och bilaga 5 är 

uppdaterad (svar på synpunkt om alla deponier ingår i tabellen).  

1.6.4 Yttrande från kommunledningskontoret 

Yttrandet och synpunkter som har lämnats separat har lett till att följande mål har tagits bort ur 

avfallsplanen (numreringen avser utställningsversionen av avfallsplanen): 

• Mål 1.6 - användningen av engångsartiklar ska minimeras 

• Mål 5.4 - Nedskräpningen ska minska 

• Mål 5.5 – Krav ska ställas på redovisning av hantering av avfall vid rivnings- och bygglov 

Följande mål har formulerats om (målnumreringen avser utställningsversionen): 

Mål nr Tidigare formulering Ny formulering 

1.7 Avfall från kommunens verksamheter 
ska minska med 40 % per 
heltidsanställd. 

Avfall från kommunala verksamheter ska 
minska.  

1.8 En plan för ökad lokal hantering av 
massor tas fram. 

Kommunen ska arbeta för att öka lokal 
användning av massor.  

2.3 Matsvinnet från de kommunala 
verksamheterna ska minska till 
maximalt 20 gram per serverad 
portion. 

Matsvinnet från de kommunala skolorna och 
förskolorna ska vara maximalt 20 gram per 
serverad portion.  
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4.3 Hanteringen av snö från 
vinterväghållningen ska ske på ett 
miljösäkert sätt.  

Upplag av snö från vinterväghållningen ska ske 
på ett miljösäkert sätt. 

5.2 Invånarnas och verksamhetsutövarnas 
kunskap om hur utsläpp av 
mikroplaster kan undvikas ska öka.  

Invånarnas och verksamhetsutövarnas kunskap 
om hur uppkomst av mikroplaster kan undvikas 
ska öka. 

5.3 Kommunen ska säkerställa att 
kustlinjen och vattendrag på 
kommunal mark städas regelbundet.  

Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete med 
att minska och förebygga nedskräpning på land 
och längs kustlinjen.  

6.6 Avfallshanteringen ska vara en 
självklar del av den kommunala 
planeringen och en långsiktigt hållbar 
infrastruktur för avfallsflöden, 
återbruk och återvinning ska säkras.  

Avfallshanteringen ska vara en självklar del av 
den kommunala planeringen. 

 

Utöver detta har texter justerats enligt kommunledningskontorets förslag i följande dokument: 

• Inledning  

• Vision och mål 

• Bilaga 2 - Nulägesbeskrivning 

• Bilaga 3 – Framtida insamlingssystem och avfallsmängder 

• Bilaga 4 – Styrmedel 

• Bilaga 5 – Nedlagda deponier 

• Handlingsplanen (som också utgår ur själva avfallsplanen) 

1.6.5 Länsstyrelsens yttrande 

I sitt yttrande hänvisar Länsstyrelsen till NFS 2020:6 som trädde ikraft 1 augusti 2020. Eftersom 

avfallsplanen togs fram och samråd hölls innan detta datum har avfallsplanens arbete utgått från NFS 

2017:2, som gällde fram till 1 augusti 2020. Detta har även diskuterats med Länsstyrelsen, som 

menar att yttrandet är generellt och innehåller synpunkter att ta hänsyn till inför kommande 

revideringar. Länsstyrelsens yttrande har därmed inte lett till några förändringar i avfallsplanen.  
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Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor 
 

Besöksadress 
Kemistvägen 8, Täby 
 

 
Postadress 
183 80 Täby 
 

Växel 
08-578 663 00 
 

 
Hemsida 
www.srmh.se  
 

E-post 
miljokontoret@srmh.se 

 
 

 

Dnr: SRMH-2020-1607.5519 2020-08-31 
   

 
Inspektör 
miljokontoret@srmh.se 

 

 

 

Remiss - Övrig remiss - Avfallsplan för Vaxholms stad 
2021-2030 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att tillstyrka förslag 
till Avfallsplan för Vaxholms stad 2021-2030 men med beaktande av följande 
synpunkt: 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är en tillsynsmyndighet och 
kontorets verksamhet utgår från lagstadgad beslutad behovsutredning och 
tillsynsplan antagna av nämnden. Avfallsplanen kan inte i detalj ange vad 
nämnden ska göra eftersom detta måste bestämmas av nämnden själv.  

Sammanfattning 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (hädanefter förkortad SRMHN) 
har mottagit remiss för Avfallsplan för Vaxholms stad/Roslagsvatten 2021-
2030.  

Kontoret har granskat avfallsplanen och har synpunkter på handlingsplanen 
avseende ”Målområde 4 – Kretslopp ska vara giftfria” där SRMHN är angiven 
som ansvarig för flera åtgärder/aktiviteter vad gäller deponier.  

SRMHN är en tillsynsmyndighet. Avfallsplanen kan inte i detalj ange vad 
SRMHN ska göra eftersom detta måste bestämmas av SRMHN. 

I övrigt har kontoret inga synpunkter. 

Beskrivning av ärendet 

En avfallsplan är ett viktigt styrdokument som ska visa riktningen för arbetet 
inom avfallsområdet i kommunen. Avfallsplanen riktar sig till alla som bor och 
verkar i kommunen. Syftet med en avfallsplan är att minska mängden avfall 
och avfallets miljöpåverkan vilket leder mot ett hållbart samhälle. 

Avfallsplanen består av tre delar: 

- Del 1 är en inledning som bland annat inkluderar syfte, organisation och 
ansvar.  

- Del 2 beskriver de sex olika målområdena för avfallshanteringen. Målens 
syfte är att material ska cirkulera genom återanvändning av produkter och 
återvinning av material, och att avfallsmängden ska minska. 

Beslutsdatum: 2020-09-21 Dnr: SRMH-2020-1607.5519 427



2(2) 

Dnr: SRMH-2020-1607.5519
- Del 3 är handlingsplanen där aktiviteter för respektive mål finns beskrivna 

med vem eller vilka som är ansvariga, tidplan för åtgärder och vilka 
resurser som behövs för olika åtgärder. 

- Till avfallsplanen hör 8 st bilagor. 

Kontoret har efter granskning av avfallsplanen följande synpunkter: 

I handlingsplanen (del 3) ”Målområde 4 – Kretslopp ska vara giftfria”, anges 
att SRMHN är ansvarig för vissa mål samt ansvarig för genomförande, 
samordning och uppföljning av åtgärder. Vidare anges att nämnden tillsätter 
resurser efter behov och prioriteringar.  

SRMHN har tillsynsansvaret för förorenade områden, inklusive deponier, men 
det innebär inte att SRMHN ansvarar för exempelvis undersökningar. SRMHN 
kan dock ställa krav på ansvariga att utföra undersökningar och vidta 
åtgärder.  

Deponier finns med i SRMHN:s behovsutredning och tillsynsplan.  

SRMHN är en tillsynsmyndighet och kontorets verksamhet utgår från 
lagstadgad beslutad behovsutredning och tillsynsplan antagna av nämnden. 
Uppföljning sker också i nämnden.  

SRMHN anser givetvis att arbete med deponier är mycket viktigt. Däremot 
kan inte avfallsplanen i detalj ange vad SRMHN ska göra eftersom detta 
måste bestämmas av nämnden själv.  

Ovan nämnda synpunkter lyftes av kontoret i januari 2020 i samband med att 
Roslagsvatten skickade en ”förremiss”, men skrivningen är fortfarande 
densamma. 

I övrigt har kontoret inga synpunkter.  

Vissa redaktionella synpunkter har kontoret kommunicerat med Roslagsvatten 
och tas därför inte upp i detta tjänsteutlåtande. 

Kontorets bedömning/synpunkter 

Kontoret anser efter granskning av utställningsversion att Avfallsplan för 
Vaxholms stad 2021-2030” kan tillstyrkas, men med beaktande av att SRMHN 
är en tillsynsmyndighet vars verksamhet och budget styrs av lagstadgat 
beslutad behovsutredning och tillsynsplan. 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

 

 

Bilagor:   Utställningsversion av avfallsplan 2021-2030 
    

Expedieras till:   Vaxholms stad 

  Roslagsvatten   
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Förslag till Avfallsplan 2021-2030, synpunkter 

 

Naturskyddsföreningen i Vaxholm har tagit del av rubricerade förslag till avfallsplan och lämnar härmed 

sina synpunkter. 

Naturskyddsföreningen välkomnar den nya avfallsplanen som på ett systematiskt sätt presenterar åtgärder 

för att nå målen för avfallshanteringen i Vaxholm. Vi är positiva till att avfallsfrågorna behandlas ur flera 

olika perspektiv. Detta återspeglas av de många bilagorna, som dock ger en något splittrad bild då 

beskrivning av mål, åtgärder och uppföljning återfinns på olika ställen. 

Det övergripande målet i avfallsplanen från 2013 var: ”År 2020 ska avfallshanteringen i Vaxholms kommun 

vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga 

resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett 

miljöproblem.” Detta mål är långt ifrån uppfyllt, trots att en hel del av delmålen har fått ”grön gubbe”. Det 

är tydligt att det var ett stort glapp mellan genomförandet av många av åtgärderna och deras betydelse för 

möjligheten att nå det övergripande målet. 

I den nya avfallsplanen är målet istället uppdelat på sex mer konkreta och mätbara delmål. Detta, 

tillsammans med att uppföljning kommer att utföras 2022 och 2026, kommer förhoppningsvis att leda till 

en bättre måluppfyllelse. 

Däremot borde kopplingen mellan olika åtgärder framgå tydligare, då vissa åtgärder är tänkta att ha en 

faktisk effekt på avfallssituationen, medan andra är tänkta att mäta effekterna. Den senare typen av åtgärd 

är således beroende av att den första blir genomförd. 

I planen nämns på ett par ställen att återvinningscentralen (ÅVC) vid Eriksö planeras att byggas ut. Hur 

den utbyggda ÅVC:n ska vara utformad och när den beräknas vara klar framgår inte. 

Naturskyddsföreningen kan dock konstatera att den nuvarande utformningen av ÅVC:n är bristfällig. Om 

dessutom nya fraktioner ska introduceras riskerar funktionen hos ÅVC:n att ytterligare försämras vilket 

kan befaras motverka flera av planens delmål. 

En åtminstone tillfällig dellösning kunde vara att flytta hanteringen av trädgårdsavfall till en annan plats, 

förslagsvis vid närvärmeverket på Kullö, då materialet i så fall där kunde omvandlas till flis och 

komposteras eller komma värmeverket till nytta, utan transporter. 

I bilaga 5 listas nedlagda deponier. Naturskyddsföreningen kan konstatera att den i princip är identisk med 

motsvarande tabell i avfallsplanen från 2013 (inklusive felaktig fastighetsbeteckning för Rindö 3:225), dvs 

ingenting har hänt i denna fråga. Vi hävdar liksom då att året när de olika deponierna lades ner är en 

relevant uppgift att tillföra tabellen. Det verkar från tabellen som att objekten redan har inventerats 

eftersom de tilldelats en riskklass. Enligt Länsstyrelsen är dock inget av dessa objekt inventerade. 

Naturskyddsföreningen är också lite undrande till om samtliga nedlagda deponier i kommunen verkligen 

har identifierats i denna lista. 
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Planen innehåller många delmål vilka om de uppfylls kommer att leda till ett väsentligt steg mot 

minskande avfallsmängder och förbättrad avfallshantering. Det kan dock finnas många hinder på vägen 

och Naturskyddsföreningen efterlyser en sårbarhets- eller riskanalys som kan belysa behov av 

förebyggande åtgärder. Det skulle också behövas någon form av prioritetsklassning. 

Vaxholm 1/9 2020 

Naturskyddsföreningen i Vaxholm 

 

Jan Holmbäck (ordf.) 
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Yttrande
 

1 (1)

Datum
2020-08-11
 

Beteckning
566-46586-2020
 

Enheten för miljöskydd
Fredrik Stohm Kronfeld

Roslagsvatten
Dennis.Olsson@roslagsvatten.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Undersökningssamråd, Vaxholms kommun 
Länsstyrelsen roll i den kommunala avfallsplaneringen är bl.a. att verka för att 
kommunerna fokuserar på åtgärder som bidrar till att nå de nationella målen inom 
avfallsområdet. Länsstyrelsen ska även verka för att planen får det innehåll som 
krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) om kommunala 
avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall och att vi sedan får de 
uppgifter som enligt 22 och 23 §§ samma föreskrift ska kunna lämnas ut på 
begäran till Naturvårdsverket.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen anser att avfallsplanen i huvudsak är väl utförd med relevant 
innehåll. Miljöbedömningen kan dock i större utsträckning kopplas till de globala 
miljömålen för att säkerställa att dessa kommer att efterlevas.
Ett av syftena med de nya EU direktiven på avfallsområdet är främjandet av 
Cirkulär ekonomi, och det bör tydligt framgå att bolagets verksamhet främjar 
Cirkulär ekonomi. 
Vidare anser Länsstyrelsen att avfallsplanen även bör omfatta en bedömning av 
framtida avfallsflöden samt de insamlingssystem och anläggningar som behövs 
för att genomföra planen. Således bör även miljöbedömningen utgå från de 
konsekvenser insamlingssystemet och anläggningarna får. Miljöbedömningen ska 
även innehålla konsekvenser av åtgärder och styrmedel som enligt NFS 2020:6 4-
9 § ska finnas med i en avfallsplan.
Avfallsplanen bör även innehålla information om;

 Hur schakt- och avfallsmassor bör hanteras i kommunen. Hantering av så 
kallat sulfidberg bör också ingå i miljöbedömningen.

 Hur arbete med förorenad mark/område sker samt hantering av bygg och 
rivningsavfall, nedskräpning och illegal/otillåten verksamhet i naturen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av t.f. miljöskyddschef Lars Åkerblad med miljöhandläggare 
Fredrik Stohm Kronfeld som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

437



Tjänsteutlåtande
2021-02-22

Änr KS 2015/242.214
1 av 4

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Detaljplan för Domaren 15, Dp 416 – granskning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar att samrådsredogörelse godkänns, samt ger 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra granskning för Förslag till detaljplan för Domaren 
15, Dp 416.

Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Domaren 15 och 18, 
enligt beslut av kommunstyrelsens planeringsutskott (KSPLU) 12 oktober 2016 § 52. Under arbetets 
gång har det bedömts lämpligast att det nya förslaget endast ska innefatta fastigheten Domaren 15.

Planområdet ligger centralt på Vaxön, mellan Hamngatan och Kapellgatan. Fastigheten Domaren 15 ägs 
av Fastighets Ab Domaren 15 AB som ingår i koncern med moderbolaget FAD fastigheter AB.

Syftet med planarbetet för fastigheten Domaren 15, är att pröva lämpligheten att bygga ett nytt 
flerbostadshus inom fastigheten. Planförslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från 
fastighetsägaren.

Förslaget innebär ett tillskott av ett flerbostadshus med ca 11 lägenheter. Parkering för den nya 
byggrätten samt för grannfastigheten Domaren 18 bedöms kunna lösas inom fastigheten Domaren 15:s 
garage under mark och i markplan. En del av bottenvåning mot Kapellgatan får användas för 
centrumändamål av mindre störande karaktär. Den planerade bebyggelsen ska utföras med en hög 
arkitektonisk kvalitet och anpassning till befintlig miljö.  Detaljplanens genomförande bidrar till en 
utemiljö som upplevs som tryggare då fler boende kommer att röra sig i området. Planförslaget ökar 
reseunderlaget för kollektivtrafiken, tillkommande bebyggelse kan ansluta till befintlig infrastruktur och 
bidrar till en effektiv markanvändning.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 22 november – 13 december 2018 enligt beslut i KSPLU 14 
november 2018 § 40. Under samrådet inkom totalt 31 yttranden, varav 10 från boende i området. 
Inkomna yttranden och synpunkter, samt förslag till ändringar av planförslaget som föreslås efter 
samrådet, framgår av samrådsredogörelsen. En ny detaljplan för Domaren 15 beräknas preliminärt 
kunna antas under 2022. Tidplanen är preliminär.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Farnaz Wigh
Planarkitekt
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Bakgrund
Planuppdraget initierades av beslut om positivt planbesked i kommunstyrelsen 28 april 2016 § 40. 
Sökande var FAD fastigheter AB. Den 8 december 2016 skrev FAD fastigheter AB och Vaxholms stad ett 
planavtal.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av KSPLU 12 oktober 2016 § 52 att upprätta förslag till 
detaljplan för fastigheterna Domaren 15 och 18. Under arbetets gång har det bedömts lämpligast att det 
nya förslaget endast ska innefatta fastigheten Domaren 15.

För fastigheten Domaren 15 gäller idag detaljplan Dp 301 för kv. Vaktkarlen och en del av kv. Domaren 
mm. Dp 301 vann laga kraft 25 mars 1987. I planen anges berört område som handel och/eller garage 
(HG), respektive bara garage under överbyggd gård (G).

Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i Vaxöns stadskärna, mellan Kapellgatan och Hamngatan.

Bild. Planområdets läge på Vaxön

Bild: Planområdets omfattning markerat i gult.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt flerbostadshus inom fastigheten 
Domaren 15. Granskningsförslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från FAD fastigheter AB. 
Förslaget innebär ett tillskott av ett flerbostadshus med ca 11 lägenheter. 
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Planbestämmelserna i det nya förslaget är utformade för att medge bostäder med en byggrätt för ca 11 
lägenheter. Parkering för den nya byggrätten bedöms genom bestämmelser kunna lösas inom 
fastigheten i markplan samt i garage under mark. En del av bottenvåning mot Kapellgatan får användas 
för centrumändamål av mindre störande karaktär. Den planerade bebyggelsen ska utföras med en hög 
arkitektonisk kvalitet och anpassning till befintlig miljö. Detaljplanens genomförande bidrar till en 
utemiljö som upplevs som tryggare då fler boende kommer att röra sig i området. Planförslaget ökar 
reseunderlaget för kollektivtrafiken, tillkommande bebyggelse kan ansluta till befintlig infrastruktur och 
bidrar till en effektiv markanvändning.

Markanvändningen är reglerad så att dagvattenbelastningen i närområdet minimeras.

 

Exempel på möjlig situationsplan och fasad mot gatan.
 Illustration: Nordisk arkitekter.

Bedömning
Förslaget har stöd i översiktsplanen, Vaxholm 2030, där Vaxön ska utvecklas till en tät, nära, grön och 
blandad stadsmiljö. Planområdet ligger inom Vaxholms stadskärna. En miljöbedömning har gjorts som 
visar att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. En ny detaljplan för Domaren 15 
beräknas preliminärt kunna antas under 2022.

Måluppfyllelse
Detaljplaneringen och utbyggnaden av området ska uppnå följande mål:

Livsmiljö: En kommande detaljplan ska möjliggöra nya bostäder.
Kvalitet: Detaljplanen ska möjliggöra nya bostäder i Vaxholms stadskärna.
Ekonomi: Nya bostäder innebär tillkommande invånare i Vaxholms stad.

Finansiering
Planarbetet bekostas av fastighetsägaren. Planavtal tecknades 2016-12-08, mellan Fastighetsägaren för 
Domaren 15 och Vaxholms stad. 
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Förslagets konsekvenser
Detaljplanen möjliggör cirka 11 nya bostäder vilket är positivt med tanke på bostadsunderskottet i 
regionen. De nya bostäderna får stora kvaliteter i form av goda solförhållanden och trygg utemiljö med 
närhet till park, service, skola/förskola, lekplatser och kollektivtrafik. 

Planens genomförande bidrar till en utemiljö som upplevs som tryggare eftersom fler boende kommer 
att röra sig i området. Planförslaget ökar reseunderlaget för kollektivtrafiken, tillkommande bebyggelse 
kan ansluta till befintlig infrastruktur och bidrar till en effektiv markanvändning.

’’De direkta effekterna är att en f.d. parkering tas bort och bebyggs med en 2,5 våningar hög 
bostadsbyggnad. Inga träd, naturmark eller vegetation tas i anspråk. De direkta effekterna blir att en 
parkering anlagd på 1960-talet rivs. Förlusten av parkeringen bedöms medföra små negativa 
konsekvenser. ’’Antikvarisk utlåtande 2020-09-14

Uppföljning och utvärdering
Förslaget till detaljplan kommer att gå ut på granskning. Synpunkter som kommer in under granskningen 
kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande och återrapporteras till KSPLU.

Handlingar i ärendet
0. Tjänsteutlåtande, 2021-02-22
1. Plankarta, 2021-02-22
2. Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-02-22
3. Samrådsredogörelse, 2021-02-22
4. Behovsbedömning, 2021-02-18
5. Dagvattenutredning, Geosigma, rev 2021-01-15
6. Miljöteknisk markundersökning, ÅF, 2017-10-03
7. Antikvarisk Förstudie, Vaxholms stad, 2018-10-22
8. Trafikbullerutredning Struktur, 2020-09-14
9. Trafikutredning Vaxön 2014, Sweco (från gällande öp)
10. Trafikutredning schablon, Trafikplanerare Vaxholm, 2021-01-27
11. Antikvarisk utlåtande-Konsekvensbedömning avseende kulturmiljö, WSP, 2020-09-14
12. Gestaltningsprogram, Nordisk kombination arkitekter AB, 2020-10-29
13. Solstudie, Nordisk kombination arkitekter AB, 2020-09-11

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Farnaz Wigh, Stadsbyggnadsförvaltningen

441



Granskningshandling
2021-02-22

Änr 2015/242.214

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Förslag till Detaljplan för Domaren 15, Dp 416
Vaxholms stad, Stockholms län

Plan- och genomförandebeskrivning

    Planområdets läge vid Kapellgatan. Planområdet är markerat med rött.
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Domaren 15, Dp 416

Planhandlingar

 Plankarta med bestämmelser
 Plan- och genomförandebeskrivning, inkl. miljöbedömning

Planeringsunderlag – bilagor

 Miljöteknisk markundersökning, ÅF, 2017-10-03
 Behovsbedömning- Inverkan på miljön 2021-02-18
 Dagvattenutredning, Geosigma, Rev 2021-01-15
 Antikvarisk Förstudie, Vaxholms stad, 2018-10-22
 Trafikutredning Vaxön 2014, Sweco (från gällande översiktsplan Vaxholm 2030)
 Trafikutredning schablon, Trafikplanerare Vaxholm, 2021-01-27
 Trafikbullerutredning, Struktur, 2020-09-14
 Antikvarisk utlåtande-Konsekvensbedömning avseende kulturmiljö, WSP, 2020-09-14
 Gestaltningsprogram, Nordisk kombination arkitekter AB, 2020-10-29
 Solstudie, Nordisk kombination arkitekter AB, 2020-09-11
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Planens bakgrund, syfte och huvuddrag

Syfte 
Syftet med planarbetet för fastigheten Domaren 15 är att pröva en ändring av detaljplanen för att 
medge byggnation av ett flerbostadshus med hög arkitektonisk kvalitet och anpassning till befintlig 
miljö. 
Förslaget innebär ett tillskott av ett flerbostadshus med ca 11 lägenheter. Parkering för den nya 
byggrätten samt för grannfastigheten Domaren 18 bedöms kunna lösas inom fastigheten Domaren 
15’s markplan och i ett garage under mark. En del av bottenvåning mot Kapellgatan får användas för 
centrumändamål av mindre störande karaktär. 

Utbredning i plan med förskjutna volymer och höjder på huset är reglerat i plankartan för att huset 
ska anpassas till befintlig bebyggelse i kvarteret och omgivning. Markanvändningen är reglerad så 
att dagvattenbelastningen i närområdet minimeras. 

Planen ska ändra ändamålet från handel och garage (HG) till att tillåta bostäder i alla plan ovan 
mark, centrumändamål i markplan på Domaren 15 (BC1).

Huvuddrag 
Fastighetsägaren FAD fastigheter AB fick positivt planbesked enligt beslut i Kommunstyrelsen den 
28 april 2016 §40. 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens planeringsutskott den 12 oktober 
2016 §52 att upprätta förslag till detaljplan för fastigheterna Domaren 15 och 18. Under arbetets 
gång har det bedömts lämpligast att det nya förslaget endast ska innefatta fastigheten Domaren 15.
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Plandata

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger i Vaxöns stadskärna, mellan Kapellgatan och Hamngatan. Infart sker från 
Kapellgatan. Fastigheten Domaren 15 ligger inom kvarteret Domaren som består av 6 fastigheter: 
Domaren 8, 14, 15, 16, 17 och 18.  Fastigheten Domaren 15 avgränsas i öster till Domaren 18, i 
väster till Domaren 16, i söder till Kapellgatan och i norr till Domaren 8 och 14. 

Fastigheten Domaren 15 har arean 762 kvm. 

Planområdet består av fastigheten Domaren 15 som ägs av privata fastighetsägare (FAD fastigheter 
AB). FAD fastigheter AB även äger anslutande fastighet Domaren 18.

Bild 1. Planområdets läge på Vaxön
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  Bild2: Planområdets omfattning.

Förenlighet med miljöbalken

Förslaget till detaljplan är förenligt med bestämmelserna i miljöbalkens tredje kapitel avseende 
lämplig användning av mark och vattenresurser. Några riksintressen enligt fjärde kapitlet berörs 
inte.

Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap
Vid planering ska kommuner och myndigheter säkerställa vissa miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalkens 5 kap. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är föreskrifter om kvaliteten 
på mark, vatten, luft och miljön i övrigt som behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller 
miljön. 

Vattenmyndigheten beslutade den 16 december 2016 om ny förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer 
och åtgärdsprogram för perioden 2017–2021, enligt 5 kap. 1 § miljöbalken och 4 kap. 8 § 
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Vattenförekomsten Södra 
Vaxholmsfjärden är huvudsaklig recipient och dess ekologiska status är klassad som 
otillfredställande (2017-02-23).  

Miljökvalitetsnormen har satts till god ekologisk status med tidsfrist till år 2027. Åtgärderna för 
denna vattenförekomst, behöver emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska 
kunna nås till 2027. De huvudsakliga miljöproblemen i Södra Vaxholmsfjärden är övergödning och 
syrefattiga förhållanden samt miljögifter

Den kemiska statusen är redan idag god, med undantag för överallt överskridande ämnen. 
Undantaget gäller bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. De nuvarande 
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halterna (december 2015) får dock inte öka. Kvalitetskravet är att god kemisk status, utan överallt 
överskridande ämnen ska bibehållas.

Föreslagen detaljplan för Domaren 15 bedöms inte innebära sådana ingrepp att 
miljökvalitetsnormerna överskrids. Exploateringen kommer enligt genomförd dagvattenutredning 
medföra en liten procentuell ökning av dagvattenflöden och till viss del, större mängd av kväve i 
jämförelse med innan. Det ökade flödet samt föroreningsmängderna kommer att omhändertas 
lokalt, renas och fördröjas. Föreslagen dagvattenlösning leder till en minskning av 
föroreningshalterna och föroreningsbelastningen jämfört med dagens läge för alla studerade 
ämnen förutom för kväve. Kvävehalten ligger dock under riktvärdet från RTK (Regionplane- och 
trafikkontoret). 

Planerade åtgärder kommer att bidra till att dagvattenflöde och föroreningsmängder minskar i 
jämförelse med dagens utsläpp, vilket i sin tur bidrar till att miljökvalitetsnormen för Södra 
Vaxholmsfjärden på sikt kan uppnås. Dagvattenhanteringen styrs genom kravställande på 
fastighetsägaren samt genom planbestämmelser.

Enligt Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund är luftkvaliteten i Vaxholm god och inga 
normer överskrids. Kommunen har få utsläppskällor och förhållandevis begränsad trafik i 
stadskärnan. Planförslaget medför ingen påverkan på gällande luftkvalitetsnormer och ligger i 
kollektivtrafiknära läge vilket bidrar till hållbart resande.  

Tidigare ställningstagande

Riksintresse
Domaren 15 ingår i riksintresseområdet Kulturmiljövård (3 kap 6 § MB) Norra Boo-Vaxholm-
Oxdjupet-Lindalssundet.

I ett område av riksintresse får områdets värde eller betydelse inte påtagligt skadas av annan 
tillståndspliktig verksamhet. Riksintresset väger alltid tyngre än ett eventuellt motstående lokalt 
allmänintresse och områden av riksintresse ska prioriteras i den fysiska planeringen. 

Riksintresset för kulturmiljövården syftar till att skydda inseglingsleden mot Stockholm och dess 
speciella bebyggelsemiljö̈ av sekelskifteskaraktär som har bedömts vara av riksintresse. 

Uttryck för riksintresset kan kortfattat beskrivas som den brokiga skärgårdsmiljö som finns idag med 
en blandad struktur av gårdar, bryggor, hamnlägen och bebyggelsegrupper som speglar 
skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser. Riksintressets särprägel kan tolkas som samspelet 
mellan dels skärgårdsbefolkningens vardagsmiljö och dels den vackra farleden in till Stockholm. 

Det som särskilt viktigt är att man ur kulturmiljöperspektiv motiverar varför man föreslår åtgärder, 
och att man visar hur man tar hänsyn till kulturmiljön. I detta planområde kan det handla om hur ny 
bebyggelse förhåller sig till den i närområdet. 

Ett antikvarisk utlåtande har tagit fram efter samråd och sammantagen bedömning är:
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’’• Detaljplanen medför ny byggrätt på Kapellgatan i centrala Vaxholm. Stadsrummet ingår i 
riksintresset Vaxholm. I anslutning till den aktuella tomten finns ett flertal värdefulla 
bebyggelsemiljöer som bedöms utgöra fysiska uttryck för riksintresset.

• Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet och byggnaden har bl.a.
sänkts och justerats i anslutning till den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det
öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. Den del av byggnaden som tidigare var 
sammankopplad med nuvarande vårdcentral/f.d. lastkaj har utgått. Byggnaden har förskjutits 
längre in på tomten, på så sätt har mer förgårdsmark tillskapats och möjlighet finns att stärka det 
äldre planmönstret med öppet byggnadssätt och grön förgårdsmark.
• De direkta effekterna är att en f.d. parkering tas bort och bebyggs med en 2,5 våningar hög
bostadsbyggnad. Inga träd, naturmark eller vegetation tas i anspråk. De direkta effekterna blir
att en parkering anlagd på 1960-talet rivs. Förlusten av parkeringen bedöms medföra små negativa 
konsekvenser. Effekterna är främst kopplade till den visuella påverkan av stadsrummet vid 
Kapellgatan. Byggnadens takfot är trots sänkning högre än intilliggande byggnaders på 
Kapellgatans östra sida men korrelerar med fastigheten mittemot som är byggd på 1950-talet.
• Längs Kapellgatan varierar bebyggelsens ålder, skala och karaktär kraftigt och det kulturhistoriska 
innehållet berättar om flera epoker i Vaxholms bebyggelseutveckling. Den äldre intilliggande 
småskaliga träbebyggelsen invid Kapellgatan/Rådhusgatan bedöms utgöra värdebärande fysiska 
uttryck för riksintresset. Den mindre träbyggnaden på fastigheten Domaren 18 är belägen mittemot 
nuvarande vårdcentral. Intill denna småskaliga äldre träbebyggelse står ett relativt storskaligt 
bostadshus från 1950-talet. Då bebyggelsemiljön längs Kapellgatan är varierad i ålder, skala, 
rumslighet och karaktär bedöms den aktuella tomten vara relativt tålig för varsamma tillägg.
• Den visuella påverkan på den äldre träbebyggelsens skala och rumslighet bedöms bli liten-måttlig.
• Detaljplanen bedöms sammantaget innebära små negativa konsekvenser för kulturmiljövärden 
kopplade till riksintresset Vaxholm.’’ Sida 3.Konskvenser avseende kulturmiljö

Översiktsplan
Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. I översiktsplan för Vaxholm – 
Vaxholm 2030 anges bland annat:

Den karaktäristiska stadskärnan med närhet till parker och grönområden ska erbjuda en variation 
av handel, upplevelser, aktiviteter och service inom promenadavstånd. En tätare bebyggelsestruktur 
på främst Vaxön skapar förutsättningar till resurseffektivitet, ökad tillgänglighet, lokalt företagande 
och en livskraftig stadskärna. Nya bostäder ska placeras i lägen med bra kommunikationer och 
pendlingsmöjligheter. Vaxholm ska erbjuda ett variationsrikt och unikt utbud i en attraktiv miljö 
med goda kommunikationer. (S 11)

Stadskärnan i Vaxholm har stora kulturhistoriska värden och omfattas av riksintresse för 
kulturmiljön. Skalan och karaktären i stadsmiljön med bebyggelse och gatustruktur är värdefull och 
bör beaktas inför kommande bebyggelseutveckling. Vaxön med stadskärnan ska utvecklas med 
bostäder och verksamheter. Ny bebyggelse bör t.ex. ta hänsyn och bidra till att stärka stadsbilden 
och karaktären från vattnet. (S 64)
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Stadskärnan ska utvecklas till en levande mötesplats året runt och ge utrymme för utökning av 
handeln. Vid detaljplanering i stadskärnan ska möjlighet att inrymma lokaler i markplan främjas. 
(S81)

En ökad befolkning och utveckling av stadskärnan ger goda förutsättningar och fler 
sysselsättningstillfällen samt för att kunna erbjuda boende och besökare bättre service året runt. 
(S82)

Planering och gestaltning av framtida bebyggelse ska stärka Vaxholms karaktär och erbjuda en 
variation av boendemiljöer.

Planprogram
Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens intentioner och planområdet omfattar endast 
en fastighet. Ett planprogram har inte bedömts behöva upprättas. 

Detaljplan, fastighetsplan, förordnanden och måldokument
Gällande detaljplan, Dp 301, för kv. Vaktkarlen och en del av kv. Domaren mm, vann laga kraft 25 
mars 1987. Genomförandetiden för Dp 301 har gått ut. 

Figur 1. Detaljplan 301

Enligt detaljplanen är fastigheten Domaren 15 planlagd som handel och/eller garage (HG) 
respektive bara garage under överbyggd gård (G). 
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Angränsande fastigheter inom Dp 301 är planlagda som Centrumbebyggelse med särskilt 
miljöhänsyn (Chq), Byggnadskvarter: bostäder och handel (BH), Handel och garage (Hg), 
Specialområde- gatutrafik (Ta) och Parkering (Tp).

Byggnadshöjden för huvudbyggnaden i Domaren 15 anges till högst + 12,8 meter över kommunens 
nollplan vilket ger högst två våningar och inredd vind. 

Fastigheten Domaren 15 ingår i verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Planarbetet för en ny 
detaljplan som ska  medge nya markanvändningar för bostäder och för centrumändamål i markplan 
ska ske med standardförfarande enligt plan- och bygglagen, PBL 2010:900. 

1998 ändrades en del av Dp 301 till att medge nya bestämmelser för fastigheten Domaren 8 (Dp 
353). Det finns en plan från 1964 för hela Kvarteret Domaren (Dp 162).  

Fastighetsplan
Det finns ingen fastighetsplan för fastigheten Domaren 15.

Planprocessen och förfarande
Med hänsyn till att planen innebär en utökad byggrätt på kvartersmark handläggs planen med 
standardförfarande. Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900), i dess 
lydelse från 2 januari 2015.

Miljöbedömning

Följande bedömning utgår från att detaljplanen har påbörjats före den 1 januari 2018 och innebär 
att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för handläggningen och bedömningen enligt PBL 
(Övergångsbestämmelser PBL 2017:965).

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan 
eller ett program ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg, behovsbedömning, ska 
avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens genomförande medför en betydande 
miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Om en verksamhet enligt 
7 kap. 28 a § miljöbalken kräver tillstånd eller om planen förutsätter verksamhet enligt förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar bilaga 2, 3 och 4 antas planen alltid medföra betydande 
miljöpåverkan. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att 
bedömningarna måste omvärderas. Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt enligt bilaga 4 till 
förordningen om MKB 1998:905 ifall behov föreligger att göra en miljöbedömning och upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Behovsbedömningen har haft en checklista med kriterierna i MKB förordningen bilaga 4 som 
utgångspunkt. I alla planer och program ska miljöaspekter integreras så att hållbar utveckling 
främjas (MKB förordning, bilaga 4). Planen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kommer därmed inte att upprättas. Värden och risker för olika 
miljöaspekter har identifierats och beskrivits samt positiva och negativa effekter tydliggjorts. 

Bedömningen av planens inverkan på miljön har utgått från planens syfte att pröva en ändring av 
detaljplanen för att medge möjlighet byggnation av bostäder i alla plan ovan mark och mindre icke 
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störande centrumändamål i markplan, samt parkeringsplatser i ett garage i 2 våningar, varav en 
våning under mark. 

Detaljplanen medför både positiva och negativa effekter. Effekterna är samverkande och har en 
kumulativ påverkan när bland annat grönområde tas i anspråk för hårdgjord yta och 
dagvattenflödet ökar. Detaljplanen kommer att ha en liten styrande effekt på trafikmönster och 
flöden. Den nya trafiken kommer varken att förändra flödet eller bullernivåerna märkbart. Den 
totala effekten av planförslaget bedöms vara övervägande positiv. Flera miljöaspekter kräver 
hänsyn och att åtgärder vidtas vid genomförandet. Under förutsättning att detta följs är den 
samlade bedömningen att miljöeffekterna bedöms bli positiva på lokal nivå.

Förutsättningar 

Naturvärden
Växt- och djurliv
Marken inom planområdet sluttar svagt mot norr och Hamngatan ligger 2,6 meter lägre än 
Kapellgatan. På Domaren 15 finns idag inga träd eller grönt eller vattenområde. 

Geotekniska förhållanden
Enligt SGUs Geologiska kartblad utgörs planområdet i huvudsak av berg i dagen samt fyllning på 
postglacial lera. 

 

Figur 2: Utdrag från karta över jordarter. (Källa: www.sgu.se)
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Förorenad mark
Som underlag inför detaljplaneprövningen har en miljöteknisk markundersökning gjorts inom 
planområdet. Syftet var att översiktligt undersöka de geotekniska förhållandena för nybyggnation 
av flerbostadshus samt översiktligt undersöka förekomst av eventuella markföroreningar.

Markytan i det undersökta området består i huvudsak av parkeringsmark. Miljöteknisk 
markundersökning visar att det finns ställvis förorenade fyllnadsmassor. För att säkerställa att 
marken saneras till godkända nivåer för känslig markanvändning införs en administrativ 
bestämmelse om ändrad lovplikt på plankartan som anger att marksanering ska vara genomförd 
innan startbesked ges.

SRMH är stadens tillsynsmyndighet och de svarar: ’’ Allt jordmaterial ska avlägsnas på fastigheten. I 
samband med schakt och transport av jordmassor krävs att man utför miljökontroll så att 
förorenade massor hanteras på rätt sätt och transporteras av godkända transporter till godkänd 
mottagningsanläggning.

Transportsedlar och mottagningsbevis ska sammanställas och rapporteras till Södra Roslagens miljö 
och hälsoskyddsmyndighet.
Resultatet från utförd miljöteknisk markundersökning ska enligt Miljöbalkens upplysningsplikt
redovisas till Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsmyndighet.
Anmälan om efterbehandlingsåtgärder enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (SFS 1998:899) ska utföras i god tid innan markarbeten påbörjas på fastigheten
Domaren 15. Anmälan ska göras till Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsmyndighet.’’

För att säkerställa att marken saneras till godkända nivåer för känslig markanvändning införs en 
administrativ bestämmelse om ändrad lovplikt på plankartan som anger att marksanering ska vara 
genomförd innan startbesked ges.

Strandskydd 
Planområdet ligger 250 meter från havet och berörs därmed inte av strandskyddet.

Kulturvärden 
Fornlämningar
Några kända fornminnen finns inte inom planområdet.

Bebyggelseområde
Planområdet är en del av kvarteret Domaren. På fastigheten Domaren 15 finns markparkering, inom 
fastigheten Domaren 18 finns Vaxholms vårdcentral och Coop konsum i 2 ½ våningar. På fastigheten 
Domaren 8 finns bostadshus i tre våningar och butik i bottenvåningen. Vid Kapellgatan i Domaren 
16 finns en mindre hyreslokal, och längs Hamngatan på Domaren 14 och 17 finns bostadshus i tre 
våningar samt affärer, lokaler och stadsbibliotek. Alla byggnader i kvarteret byggdes i mitten av 
1900-talet.

Skyddsrum
För Domaren 15 är det inte aktuellt att ställa krav på skyddsrum i området. 
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I Domaren 18 finns ett skyddsrum under mark i sydöstra hörnan. MSB önskar i ett tidigt skede 
uppmärksamma på att det i samband med en nybyggnation på grannfastigheten potentiellt kan 
tillföras nya raslaster som kan komma att påverka funktionen på skyddsrummet. 

Antikvarisk förstudie
Kvarteret har sedan mitten av 1700-talet varit bebyggt med hus i gatulinjen mot Hamngatan. 1967 
revs det sista spåret av den äldre bebyggelsen, en med mycket rik snickarglädje och glasverandor 
försedd byggnad, ’’Gamla apoteket’’.  Byggnadsbeståndet i kvarteret består numera av typiska 
flerfamiljshus från mitten av 1900-talet. Byggnaderna används idag som affär, vårdcentral, 
kontorslokaler, bibliotek och bostäder.
Planområdets angränsande bebyggelse är mycket varierad beträffande byggnadstyper, 
våningsantal, byggnadshöjder och byggnadsareor. Våningsantalet är dock övervägande 2 till 3 
våningar med inredd vind. Många byggnader har dessutom kommersiell verksamhet i gatuplanet. 
Fasader utgörs av trä eller puts. 
Domaren 15 omfattas av bevarandeplan för Vaxholm som antogs av kommunfullmäktige den 18 
juni 1979 och som ger riktlinjer för planering och bevarande i Vaxholms stadskärna. I
bevarandeplanen står att ”1967 rivs stor del av bebyggelsen på södra sidan av Hamngatan 
(kvarteren Domaren och Repslagaren). Nya 3-våningshus med lokaler och bostäder uppföres. Denna 
förändring samt nybyggnaden av Domusbutiken 1963 sker under en period av aktiv kommunal 
markpolitik då man kan ana en stark vilja till förändring av stadskärnan.”
Denna historik ingår i planhandlingen och ska vara med som ett underlag vid bedömningen av 
kommande bygglov. Kommunens antikvarie har tagit fram en antikvarisk förstudie i samband med 
planarbetet. Den antikvariska förstudien beskriver kvarterets historia i dess helhet och de befintliga 
byggnaderna på Domaren 15 och 18, samt tidigare bebyggelse på kvarteret Domaren. Dessutom 
görs en kulturhistorisk värdering av kvarteret. 

Antikvariskt utlåtande och Konsekvensbedömning avseende kulturmiljö
’’Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet och byggnaden har bl.a.
sänkts och justerats i anslutning till den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det
öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. Den del av byggnaden som tidigare var 
sammankopplad
med nuvarande vårdcentral/f.d. lastkaj har utgått. Byggnaden har förskjutits längre in på tomten, 
på så sätt har mer förgårdsmark tillskapats och möjlighet finns att stärka det äldre planmönstret 
med öppet byggnadssätt och grön förgårdsmark.

       -De direkta effekterna är att en f.d. parkering tas bort och bebyggs med en 2,5 våningar 
högbostadsbyggnad. Inga träd, naturmark eller vegetation tas i anspråk. 

       -De direkta effekterna blir att en parkering anlagd på 1960-talet rivs. Förlusten av parkeringen 
bedöms medföra små negativa konsekvenser. Effekterna är främst kopplade till den visuella 
påverkan av stadsrummet vid Kapellgatan. Byggnadens takfot är trots sänkning högre än 
intilliggande byggnaders på Kapellgatans östra sida men korrelerar med fastigheten mittemot som 
är byggd på 1950-talet.
-Längs Kapellgatan varierar bebyggelsens ålder, skala och karaktär kraftigt och det kulturhistoriska 
innehållet berättar om flera epoker i Vaxholms bebyggelseutveckling. Den äldre intilliggande 
småskaliga träbebyggelsen invid Kapellgatan/Rådhusgatan bedöms utgöra värdebärande fysiska 
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uttryck för riksintresset. Den mindre träbyggnaden på fastigheten Domaren 18 är belägen mittemot 
nuvarande vårdcentral. Intill denna småskaliga äldre träbebyggelse står ett relativt storskaligt 
bostadshus från 1950-talet. Då bebyggelsemiljön längs Kapellgatan är varierad i ålder, skala, 
rumslighet och karaktär bedöms den aktuella tomten vara relativt tålig för varsamma tillägg.

-Den visuella påverkan på den äldre träbebyggelsens skala och rumslighet bedöms bli liten-måttlig.
-Detaljplanen bedöms sammantaget innebära små negativa konsekvenser för kulturmiljövärden
kopplade till riksintresset Vaxholm.’’ Antikvarisk utlåtande WSP 2020-09-14
Bild 3.Analys från antikvarisk utlåtandeWSP 
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Social värden
Service 
Offentlig och kommersiell service finns på nära avstånd till planområdet. Inom planområdet finns 
ingen byggnation. 
Planområdet ligger i Vaxholms stadskärna med närhet till servicehus, vårdcentral, tandläkare, 
matbutiker, apotek, banker, bibliotek, restauranger och annan kommersiell verksamhet. I 
planområdets närhet finns förskolor, grundskola för årskurserna F-6 och 7-9.

Friytor, Lek och rekreation
Det närmaste grönområdet är Officersparken. Parken ligger under 175 meter från kvarteret 
Domaren. Inom fastigheten Domaren 15, på baksidan finns lite lek yta för mindre barn. Även i 
Vaxholms stadskärna finns tillgång till flera park- och grönområden inom gångavstånd.

Avståndet ner till vattnet vid Söderhamnen är ca 250 meter.

Infrastruktur
Biltrafik
Biltrafik i området sker på befintliga lokalgator. Norr om kv. Domaren går Hamngatan och öster om 
kv. Domaren går Rådhusgatan. Söder om planområdet går Kapellgatan som har en 
hastighetsbegränsning på 30 km/h.

Enligt den övergripande trafikutredningen för Vaxön (2014) visar kapacitetsberäkningar att väg 274 
har god framkomlighet nu och även efter den föreslagna bebyggelseutvecklingen på Vaxön. Den 
trafik som byggnation och verksamhet inom planområdet genererar bedöms inte påverka 
framkomligheten.

De kapacitetsberäkningar som gjorts i utredning från 2014 visar inte på några kapacitetsproblem i 
korsningarna med väg 274 Stockholmsvägen trots ökad trafikmängd.

En schablonmässig trafikutredning har tagits fram för planförslaget. Utredningen visar att 11 
lägenheter x 3,5 boende per lägenhet (högt räknat) x 3,2 resor per dag i snitt (3,1–3,2 är normal 
schablon) x 0,8 andel bil (högt räknat) / 1,2 antal personer per bil i snitt (lågt räknat) = 82,1 nya 
bilresor per dag som de nya lägenheterna genererar. Detta motsvarar ungefär 8 bilar till i 
maxtimmen och är en knappt märkbar trafikmängd. 
Den trafik som byggnation och verksamhet inom planområdet genererar bedöms inte påverka 
framkomligheten på väg 274. 

Den 18 juni 2018 tog kommunfullmäktige beslut om översiktsplanens aktualitet. Vaxholms 
översiktsplan, Vaxholm 2030, bedöms vara i huvudsak aktuell. Till grund för bedömningen av 
översiktsplanens aktualitet ligger även en sammanfattande redogörelse med synpunkter från 
länsstyrelsen. 

” Den tillkommande trafikalstringen på grund av den planerade exploateringen på Vaxön kommer 
inte att påverka framkomligheten i trafiksystemet på Vaxön negativt. De kapacitetsberäkningar som 
gjorts i denna utredning visar inte på några kapacitetsproblem i korsningarna med väg 274 
Stockholmsvägen trots ökad trafikmängd. Kapaciteten i kollektivtrafiken förväntas inte heller 
påverkas negativt av det ökade antalet kollektivtrafikresenärer. Belastningsgraderna på 
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korsningarna med dagens trafikflöden är mycket låga, vilket gör att korsningspunkterna har hög 
kapacitet. I vardera riktningen skulle det vara möjligt att ha ca tre till fyra gånger så höga 
trafikflöden innan korsningen får kapacitetsproblem.” 
Ur: Trafikutredning till Översiktsplan Vaxholms 2030, Trafikutredning Vaxön inklusive väg 274, 
Sweco, 2014. Sid 19.

De prognosår som tillämpats i gällande översiktsplan är 2030. För att möta upp nya krav har vi tagit 
fram kapacitetsberäkningar och prognoser med hänsyn till prognosår 2040.

Den trafikbullerutredning som tagit fram efter samråd (Struktur 2020-09-10) visar bullernivåerna 
från trafiken från de närmaste gatorna. Den dygnsekvivalenta ljudnivån beräknas uppgå till som 
högst 53 dBA vid fasad. Därmed uppfylls riktvärdet vid bostadsfasad, utan särskilda 
bullerskyddsåtgärder.

Gång- och cykelvägar
Gångtrafik i området sker på befintliga gångbanor utmed lokalgator. Cykeltrafik sker på befintliga 
lokalgator. 

Kollektivtrafik
Busstrafik finns med tät turtrafik vid Västerhamnsplans busshållplats ca 180 meter från 
planområdet. Väg 274 trafikeras av stombuss 670 (Vaxholm-Tekniska högskolan) som har god 
turtäthet. Vidare trafikerar Waxholmsbolaget under större delen av året Vaxholms hotellkaj. SL 
trafikerar sedan hösten 2020 en pendelbåtslinje mellan Vaxholm och Strömkajen.

Parkering
Idag används Domaren 15 till privatmarkparkering för totalt 32 bilplatser, varav 4 platser för 
hemtjänsten, 6 platser för Coop, 2 plaster för vårdcentralen, 10 platser är hyrda av boende i 
kvarteret omkring och 10 platser för besökare av kommunen.

Förändringar

Ny bebyggelse och markanvändning
Inom planområdet finns ingen byggnad. Den nya detaljplanen medger ändrad användning från 
Handel- och Garage under mark till Bostadsbebyggelse med ny byggrätt på fastighet Domaren 15.

Planförslaget innebär att det aktuella området i huvudsak avsätts för bostadsändamål B. I 
bottenplan mot kapellgatan möjliggör dessutom icke störande centrumanvändning, C1. Tänkta 
användningsområden är mindre verksamheter så som t.ex. gym, frisör, café, butik, mindre 
restaurang och förenings- och samlingslokal.

Parkering för den nya byggrätten samt för grannfastigheten Domaren 18 bedöms kunna lösas inom 
fastigheten Domaren 15’s markplan och i ett garage under mark. En del av bottenvåning mot 
Kapellgatan får användas för centrumändamål av mindre störande karaktär. 

Taklutning ska vara mellan 25–35 grader och högsta nockhöjd +19,60 meter över nollplanet. 
Nockhöjder är satta så att det nya huset ska hålla sig inom samma skala som intilliggande 
bostadshus i närområdet men samtidigt markera att det är ett nytt hus.
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Prickad mark 
De obebyggda delarna av fastigheten har försetts med prickmark, vilket har innebörden att byggnad 
inte får uppföras. U-område ska vara tillgängligt för ledningar. 

Parkering och bakgården
För att möjliggöra parkering i garage under mark och samtidigt skapa förutsättningar för ett litet 
grönt gårdsrum, är marken reglerad med ringbeteckning för ett planterbart bjälklag. På marken 
över garaget medges, balkonger, uteplatser, lekplatser och väderskyddad cykelparkering. 

Planförslaget möjliggör 7 parkeringsplatser på markplanet som man når från Kapellgatan. I ett 
garage under huset möjliggör 15 parkeringsplatser som man når via ramp från vägen mellan 
Domaren 15 och 16. Planbestämmelsen garagenedfart anger på plankartan för att garagenedfart 
ska finnas. Ringmark reglerar också avstånd till intilliggande hus och Kapellgatan (2 meter bredd) 
med hänsyn till kulturmiljö och befintlig bebyggelsekaraktär. 

Planbestämmelse f1 medger möjlighet för balkonger men de får maximalt kraga ut 1,5 m över 
planterbart bjälklag med minst 3 m fri höjd över mark. f2 begränsartakkupor. de får utföras med en 
maximal bredd på 1,8 meter. Takkupor får sammanlagt inte uppta mer än halva takfallens längd.

  Situationsplan. Nordisk Kombination arkitekter AB.
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Plan -1, Nordisk Kombination arkitekter AB.

Plan 0, Nordisk Kombination arkitekter AB.
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Våningsplan: Nordisk Kombination arkitekter AB.

Fasad mot väster. Illustration: Nordisk Kombination arkitekter AB.

Fasad mot söder. Illustration: Nordisk Kombination arkitekter AB.

459



GRANSKNINGSHANDLING 
2021-02-22

 Änr 2015/242.214
19 av 36

Fasad mot norr, Nordisk Kombination arkitekter AB.

Fasad möt öster, Nordisk Kombination arkitekter AB.
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Skyddsrum
Tillgängligheten till det befintliga skyddsrummet i området är viktig och ska inte begränsas under 
byggnation. Skyddsrummet ligger på fastigheten Domaren 18.

Sol och skuggstudier

Illustrationerna redovisar hur ljusförhållandena påverkar de fastigheter som ligger i nära anslutning 
till det planerade området. Solstudien visar byggnadernas ungefärliga skuggning utifrån månaderna 
mars, juni och december och klockslagen 09:00, 12:00, 15:00 och 17:00. Observera att denna studie 
visar ett ungefärligt resultat. För varje tidpunkt finns en bild som belyser hur situationen blir med 
den tilltänkta byggnaden. Med utgångspunkt i denna utredning redovisas de slutsatser som dragits 
under respektive datum.

20 MARS 
Solens uppgång i Vaxholm är ca kl. 05:43 och nedgång ca kl. 18:02. Solens totala uppe-tid är ca 6h 
19m. Omkringliggande bebyggelse påverkas delvis av den nya byggnaden. På förmiddagen faller de 
på gavelfasaden av Domaren 16 och vägen öster om det planerade området. På eftermiddagen 
skuggar på del av södra fasaden av Domaren 8.

Solförhållanden, föreslagen bebyggelse (20 mars). Illustration: Nordisk Kombination arkitekter AB.
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21 JUNI 
Solens uppgång i Vaxholm är ca kl. 03:29 och nedgång ca kl. 22:06. Solens totala uppe-tid är ca 18h 
22m. Den nya byggnaden påverkar de omkringliggande byggnaderna i viss grad. Detta, i 
kombination med att solen vid denna tid på året står som högst, gör att skuggorna mindre når fram 
till de befintliga husen.

    

Solförhållanden, föreslagen bebyggelse (21 juni). Illustration: Nordisk Kombination arkitekter AB.

21 DECEMBER 
Solens uppgång i Vaxholm är ca kl. 08:43 och nedgång ca kl. 14:45. Solens totala uppe-tid är ca 6h 
2m. Som framgår av illustrationen ligger de befintliga fastigheterna, norr om det planerade 
området, i skugga större delen av den ljusa tiden på dygnet. Detta gör de även med befintliga 
förhållanden då skuggorna under denna tid på året är långa.

462



GRANSKNINGSHANDLING 
2021-02-22

 Änr 2015/242.214
22 av 36

Solförhållanden, föreslagen bebyggelse (21 december). Illustration: Nordisk Kombination arkitekter AB

Sociala värden
Tillgänglighet
Utformningen av entrén ska ha god tillgänglighet för de boende samt för besökare som kommer till 
fots, med cykel eller bil. Byggnaden ska vara tillgänglig enligt de krav som framgår av plan- och 
bygglagen, PBL och Boverkets byggregler (BBR). Enligt Boverkets byggregler ska minst en entré till 
varje bostad vara tillgänglig. Tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser möjliggörs i 
parkeringsgaraget samt inom 25 m från entréer. 

Trygghet
Bostadsändamål innebär en bättre frekvens av människor i fastigheten över dygnet. Det ger en 
tryggare utemiljö.
Byggnaden är utformad och placerad så att man inte kan gömma sig eller begå brott på 
insynsskyddade ställen. 
För att öka upplevelsen av trygghet har trafiksystemen koncentrerats genom att olika trafikslag, 
såsom bilar, cyklar och gående, har samlats intill varandra i parallella stråk. 

Förbindelse mellan kollektivtrafik och bostad, arbete och service bör ske längs bostadsbebyggelse.
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Entréer, närvaro och ökat flöde av människor är faktorer som är positivt ur ett trygghetsperspektiv. 
Det bidrar till en informell kontroll över platsen. Nya bostäder innebär ett ökat flöde av människor. I 
plankartan föreslås också centrumverksamhet i bottenplan mot kapellgatan för att bidra till detta. 

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.

Centrumverksamhet ger en blandad bebyggelse, d v s arbetsplatser och bostäder i samma område. 
Detta gör att området är befolkat dygnet runt med informell social kontroll.

Barnkonsekvenser
I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets 
rättigheter till svensk lag. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 
rättigheter träder i kraft den 1 januari 2020. 
Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt och ställs tydliga krav på 
kommunen att bland annat tydliggöra barnperspektivet i den kommunala planeringen. 

Planförslaget bedöms inte innebära omedelbara förändringar sett från barnens perspektiv. 

Friytor, Rekreation, lek och naturmiljö
Planen medger en lekplats för mindre barn inom fastigheten på baksidan.

Service och arbetsplatser
Planen medger icke störande mindre verksamhet. En verksamhet bidrar till en levande stad med 
möjlighet till arbetstillfällen om än i mindre skala.

Infrastruktur
Biltrafik
En schablonmässig trafikutredning har tagits fram för planförslaget. Utredningen visar att den trafik 
som förslaget med ca 11 nya lägenheter innebär, varken kommer att förändra flödet eller 
bullernivåerna märkbart.

11 lägenheter x 3,5 boende per lägenhet (högt räknat) x 3,2 resor per dag i snitt (3,1–3,2 är normal 
schablon) x 0,8 andel bil (högt räknat) / 1,2 antal personer per bil i snitt (lågt räknat) = 82,1 nya 
bilresor per dag som de nya lägenheterna genererar. Detta motsvarar ungefär 8 bilar till i 
maxtimmen och är en knappt märkbar trafikmängd.

Parkering
För planområdet gäller Parkeringsnorm Vaxholms stad, zon A. Parkeringsnormen för bil är uppdelad 
i zoner baserat på kollektivtrafiktillgänglighet. Angivna normer gäller för boende/verksamma och 
besökare. För planområdet innebär normen 9 bilplatser och 20-30 cykelplatser per 1000 m2 BTA. 
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Bil- och cykelparkering för boende och besökare ska tillgodoses inom respektive fastighet, på 
kvartersmark.  För att lösa behovet av parkering inom fastigheten medges därför byggrätt för 
garage i entréplan samt under mark. 

För att uppnå detta är källarplanet under mark byggt ända ut till tomtgräns. Underjordiskt garage 
får inte planeras under den yta som är avsedd för utjämningsmagasin för dagvatten. 
Man kan med fördel hänvisa 12 parkeringsplatserna för Coop, hemtjänst och vårdcentral till 
källarvåningen då fastigheten Domaren 18 är tillgängligt via trappa/hissen inuti och därifrån går ut 
via Kapellgatan. Bostad och mindre verksamhetsparkeringen, 10 platser är möjliga att fördela över 
de båda parkeringsvåningarna då man har access till båda via hiss. 

Befintliga parkeringar på Kv Domaren 15 består av:
 Coop 6pl
 Vaxholms kommun (Hemtjänst) 4pl
 Vårdcentralen 2pl
 Hyresparkering 10 pl
 Allmänparkering 10 pl

Den nya byggrätten innebär ett behov av ca 10 nya bilparkeringsplatser och ca 23 cykelplatser. 
Parkeringen för bilar är tänkt att lösas i garage i entréplan samt under mark. Cykelparkering är tänkt 
att lösas i garage och i entréplan. 

Totalt blir detta 22 parkeringsplatser enligt följande:

 6pl Coop 
 4pl Vaxholms Kommun (Hemtjänsten)
 2pl Vårdcentralen
 10pl Nya lägenheter och en mindre icke störande verksamhet

Exempel på möjlig lösning för garage, sektion. Illustration: Nordisk Kombination arkitekter AB.

Risker för människor hälsa och miljö
Översvämningsrisk
Enligt en tidigare översvämningsutredning från Tyréns (2013) riskerar Domaren 15, vid mycket 
kraftiga regn, att ligga i ett stråk för ytavrinning från Domaren 14 över parkeringsytan mot lastytan 
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som ligger nedanför parkeringsytan. Utredningen anger ett scenario där ytavrinning sker till följd av 
att dagvattenledningarna är överbelastade. 

Vid extremregn kommer föreslagna dagvattenlösningar att brädda och dagvattnet avleds via 
sekundära avrinningsvägar. Genom att säkerställa att ytavrinning från Kapellgatan förhindras 
genom kantstenen som avgränsar parkeringsplatsen mot gatan förhöjs, alternativt att man skapar 
en förhöjning i asfalten vid entrén till infartsvägen. Garagerampens asfalt bör höjas upp med till 
exempel ett fartgupp för att förhindra att ytavrinning kan nå garageplanet. Det bör även 
säkerställas att det för dagvattnet från Domaren 14 finns en väg för vattnet att passera mellan 
skärmtaket, garagerampen och innergården och slutligen nå lastytan. I de fall makadammagasinet 
blir överbelastat kan dagvattnet tillåtas passera samma väg. Vid extremregn leds alltså det 
dagvatten som dagvattennätet inte klarar av att hantera mot lastytan och vidare till Hamngatan. 
Detta leder inte till en försämring jämfört med dagsläget. 

Vägtrafikbuller 
Detaljplanen medger bygga ett nytt hus på parkeringsmark och garage i två våningar varav är under 
mark. Området bedöms inte vara bullerstört.

Radon
Berggrunden inom planområdet klassas som normalriskområde beträffande radon. Generellt gäller 
att byggnader ska uppföras radonskyddande/radonsäkra.

Transporter med farligt gods
Området ligger 150 meter från väg 274 som är en primär transportled för farligt gods, vilket innebär 
att det inte ligger inom riskzonen. 

Brand
Vaxholms stad saknar idag höjdfordon. Vid brand är det endast räddningstjänstens utskjutsstegar 
som kan användas för utrymning och de är 11 m lång vilket motsvarar 4 våningar. Framkomlighet 
och åtkomst för stegfordon bedöms kunna anordnas enligt planförslaget då hela kvarteret 
angränsar till Kapellgatan eller Hamngatan. Föreslagen bebyggelse är relativt låg och kravet på max 
11 meter upp till översta fönsterkarmen bedöms klaras. Om någon våning inte skulle klara kraven 
för stegutrustning krävs annan lösning, exempelvis Tr2trapphus eller två separata trapphus. Detta 
måste beaktas i bygglovskedet.

Förslag till åtgärd
Brandavstånd till intilliggande hus ska vara minst 8 meter. Med hänsyn till det regleras 
utbredningen av byggrätten i plankartan.

Risk för ras och skred
Grundläggning av huset bedöms kunna utföras på lera. Jordens sammansättning och djup har 
kontrollerats i den miljötekniska markundersökningen. Geotekniska risker såsom sättningar och 
stabilitet har beaktats i rekommendationer för grundläggning i bygg- och bruksskedet.  Planområdet 
ligger över den lägsta grundläggningsnivån som Länsstyrelsen rekommenderar på +2,7 meter över 
nollplanet i höjdsystem RH 2000.
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Teknisk försörjning av förslaget
Vatten och spillvatten
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. Byggnaden ansluts till befintligt vatten och 
spillvatten.

Dagvatten
Geosigma (2021-01-14) har tagit fram en dagvattenutredning som ger förslag på den framtida 
dagvattenhanteringen inom planområdet. Dagvattenutredning uppdaterades med nytt förslag efter 
samråd och reviderade enligt yttranden från remissinsatser. Hela planområdet ligger inom 
verksamhetsområde för dagvattengata. 

Enligt dagvattenutredningen är den 
befintliga dagvattenhanteringen 
inom planområdet är kopplat till 
den allmänna anläggningen. Det 
finns flera synliga gallerbrunnar 
som samlar upp dagvattnet. 
Byggnaderna på fastigheter som 
omgärdar planområdet har alla 
stuprör för sitt takvatten som antas 
vara kopplade till den kommunala 
dagvattenledningen. Den planerade 
exploateringen innebär att den 
befintliga parkeringsplatsen 
kommer att ersättas med 
bostadshus. Valet av 
beläggningsmaterial på ytorna i 
planområdet avgör om 
dagvattenflödet från planområdet 
kommer att minska eller öka efter 
exploateringen. En anslutning till 
det kommunala dagvattensystemet 
medför eventuellt en ökad 
flödesbelastning som kan leda till 
bräddning av obehandlat dagvatten 
genom överläckage och 
bräddningar vid kraftiga skyfall. Det 
är ur det perspektivet viktigt att 
dagvatten från hårdgjorda ytor, såsom tak och parkering, tas omhand inom området i den 
utsträckning det är möjligt.

Det är ur det perspektivet viktigt att dagvatten från hårdgjorda ytor, såsom tak och parkering, tas 
omhand inom området i den utsträckning det är möjligt. Bedömningen av lämplig dagvattenlösning 
grundar sig på de lokala markförhållandena, dimensionerande dagvattenflöden, samt dagvattnets 
föroreningsgrad.

Figur 1: Ungefärliga flödesriktningar (blå pilar) för ytvatten vid 
extremregn då det lokala dagvattennätet är överbelastat.
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Enligt beräkningarna i dagvattenutredningen ökar dagvattenflödet vid ett 10-årsregn med 10 
minuters varaktighet med cirka 17 % till följd av byggnationen. Enligt dagvattenutredningen sker det 
endast en mindre ökning av dagvattenflödena efter byggnation. Idag finns det inte någon känd 
fördröjning av dagvattnet inom planområdet. Det medför att förbättringar genom fördröjning och 
rening är nödvändiga för att följa dagvattenpolicyn och uppfylla miljökvalitetsnormerna. För att 
fördröja 20 mm regn inom planområdet krävs det en fördröjningsvolym på cirka 15 m3. Detta skulle 
medföra en ungefärlig halvering av dagvattenflödet i förhållande till dagens nivåer vid ett 10-
årsregn. 

Vid dagens markanvändning 
visar beräkningar i 
dagvattenutredningen att 
föroreningskoncentrationen 
potentiellt ligger över de 
rekommenderade 
riktvärdena för bly, koppar, 
zink och suspenderad 
substans. Den planerade 
exploateringen leder i 
allmänhet till en minskning i 
föroreningskoncentrationen 
i dagvattnet Dock så ökar 
koncentrationen potentiellt 
för kväve samt att 
riktvärdet för kadmium 
överskrids om inga 
reningsåtgärder införs. Med 
rening i brunnsfilter minskar 
föroreningsbelastningen för 
alla ämnen förutom för 
kväve. Kvävebelastningen 
påverkas inte av reningen i 
brunnsfiltret och 
reningseffektivitet för kväve 
i makadammagasin är 
relativt låg. Kvävehalten 
ligger dock under riktvärdet 
från RTK (Regionplane- och 
trafikkontoret). 
Sammantaget sker klara förbättringar med avseende på dagvattnets föroreningskoncentration och 
föroreningsbelastningen från dagvatten på recipienten. 

Stora delar av planområdets yta kommer efter exploatering att vara hårdgjord och/eller 
underbyggd och infiltrationsförutsättningarna för dagvatten blir därmed obefintliga. I gällande VA-
plan anges det dock att infiltration av dagvatten inom Vaxholms täta stadsbebyggelse är olämplig i 

Figur2: Förslag på placeringar av lösningsförslagen för den planerade 
markanvändningen enligt gällande planförslag.
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större skala. Möjligheterna till öppen avledning (diken, rännor eller liknande) av dagvattnet är också 
begränsade eftersom den befintliga bebyggelsen inte tillåter det utan mycket stora insatser. 

För planområdet föreslås det att dagvatten som bildas på takytan samlas upp via stuprör och ledas 
via markförlagda ledningar till ett makadammagasin för fördröjning och rening som kombineras 
med ett brunnsfilter (se figur3) som ligger i anslutning till norra delen av planområdet. Det finns 
flera olika fabrikat av brunnsfilter och de anpassas efter de lokala förhållandena. 

För att det ska ske en förbättring av 
dagvattensituationen i förhållande till dagens läge 
bör det finnas en fördröjning och rening av 
dagvattnet på platsen. Det rekommenderas att 
dagvattnet från den nya vägen fördröjs och renas i ett 
makadammagasin inom planområdet innan 
bortledning till det kommunala dagvattensystemet. 
Magasinsvolymen utgörs av porvolymen i 
makadamen. Stenkistor byggs upp av makadam av en 
grov och välsorterad fraktion under en permeabel yta 
som möjliggör att dagvattnet tillrinner 
makadammagasinet. Den permeabla ytan behöver 
dock underhållas för att dess infiltrationskapacitet ska 
upprätthållas. Makadammagasin kan även förses med 
en dräneringsledning i botten av anläggningen samt möjlighet till ytlig bräddning till omgivande 
mark vid extrema regn. 

Innergården beläggs lämpligen med ett betongraster som tillåter dagvattnet att infiltrera. I lagret 
under rasterytan läggs strypta dräneringsledningar med påkoppling på dagvattenledningen i 
Hamngatan. Utan dränering på innergården riskerar vatten att bli stående på taket till garaget vilket 
inte är lämpligt. För att undvika ytavrinning som når garageplanet bör infartsrampen förses med en 
förhöjning i asfalten som fungerar som ett fysiskt skydd mot ytavrinningen. Ett annat möjligt 
alternativ till lösning är genom linjeavvattning som samlar upp dagvatten och avleder det mot 
dagvattenledning på Hamngatan. Garageplanen ska vara avloppslösa om möjligt och i första hand 
ska städning ske genom torrstädning. Avdunstningsrännor installeras för att ta hand om mindre 
mängder smältvatten som kan förekomma. 

Vid extremregn (t.ex. 30- och 100-årsregn) kommer föreslagna dagvattenlösningar att brädda och 
dagvattnet behöver sekundära avrinningsvägar. För att förhindra ytavrinning från Kapellgatan vid 
extremregn bör kantstenen som avgränsar parkeringsplatsen mot gatan i dagsläget förhöjas, 
alternativt att man skapar en förhöjning i asfalten vid entrén till infartsvägen. Garagerampens asfalt 
bör höjas upp med till exempel ett fartgupp för att förhindra att ytavrinning kan nå garageplanet. 
För att inte orsaka en försämring av dagvattensituationen på Domaren 14 vid extremregn bör det 
finnas en väg för vattnet att passera mellan skärmtaket, garagerampen och cykelparkering och 
slutligen nå lastytan. I de fall makadammagasinet blir överbelastat måste dagvattnet tillåtas passera 
samma väg mellan skärmtaket, garagerampen och innergården. Vid extremregn leds alltså det 
dagvatten som dagvattennätet inte klarar av att hantera mot lastytan och vidare till Hamngatan. 
Detta leder inte till en försämring jämfört med dagsläget. 

Figur 3: Illustration av principen för ett 
brunnsfilter (Stormtac).
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Planbestämmelse som föreslås för omhändertagande av dagvatten på plankartan är E1, Mark för 
Infiltration av dagvatten. Fördröjningen som ska klaras är minst 15 m3, b2 anger att 
fördröjningsmagasin för en volym om 10 m3 får anläggas. Planbestämmelse b3 medger att 
fördröjningsmagasin för en volym om 35 m3 får anläggas. Fördröjning och rening är tänkt att 
hanteras med växtbäddar. För att vatten inte ska ansamlas vid byggnader höjdsätts marken vid 
infart till garage och marken vid gatan. På så sätt skevas marken och dagvatten inom området leds 
till bort från garage till föreslagen dagvattenanläggning med rening och fördröjning. b1 föreslås på 
plankartan för att säkerhetsställa hårdgjord yta på marken max 70%.

Värme
Nätägaren till fjärrvärmenätet inom Vaxholms stad, E.ON. Elnät Sverige AB, försörjer kvarteret med 
fjärrvärme. Eventuella ändringar på fjärrvärmeledningar ska vara i dialog med nätägaren och 
bekostas av fastighetsägaren. Fastigheten Domaren 15 är idag inte ansluten till fjärrvärme. Ny 
bebyggelse har möjlighet att ansluta till befintligt fjärrvärmenät. Bostadsbebyggelsen ska 
uppvärmas miljövänligt.

El, tele och bredband
Bebyggelse ansluts till befintligt elnät och har möjlighet att ansluta till telenät och bredband. Ingen 
transformatorstation finns idag inom området. Fastighetsägaren ombesörjer och bekostar 
erforderliga ledningar för optofiber inom området. TeliaSonera Sverige AB äger genom Skanova 
telenätet.

Avfall
Inom området finns en återvinningsstation. Återvinningsstationen för Domaren 15 står idag på 
Domaren 15 och hämtning sker från parkeringsmarken. Denna lösning blir inte acceptabel eftersom 
det planeras att byggas ett flerbostadshus på marken. Förslagsvis flyttas placeringen av 
återvinningsstationen, i samråd med FTI till annan plats. Kommunal sophämtning ska ske från ett 
miljörum och det ska placera inom ny byggnad närmare Kapellgatan. 

Genomförandebeskrivning
Organisatoriska frågor
Tidsplan

 Samråd av detaljplan – nov 2018 
 Granskning av detaljplan – feb 2021
 Exploateringsavtal – hösten 2021
 Antagande av detaljplan – 2022

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen får laga kraft. Ändras eller upphävs planen 
under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. 
Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller 
upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som gått förlorade.
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Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Allmänna platser
Planområdet består endast av kvartersmark.

Påverkan utanför planen.
De 20 befintliga parkeringsplatserna på Domaren 15 som försvinner vid detaljplanens 
genomförande bedöms rymmas inom befintlig gatuparkering i Stan. 

Vatten, spillvatten och dagvatten  
Roslagsvatten AB:s dotterbolag Vaxholmsvatten AB är kommunens huvudman för det allmänna 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. Huvudmannen äger och ansvarar för 
utbyggnad samt framtida drift och underhåll av allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 
Huvudmannen ansvarar för att VA-ledningar och anslutningspunkter upprättas till och vid 
fastighetsgräns. 

Fastighetsägaren ansvarar för VA- och dagvattenutbyggnad inom den egna fastigheten. Ansvar och 
kostnadsfrågor regleras i ett VA-exploateringsavtal mellan fastighetsägaren och Vaxholmsvatten AB. 

Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad av erforderliga dagvattensystemen i enlighet med 
framtagen dagvattenutredningen. Dagvattnet hanteras i största möjliga mån inom egen fastighet. 
Från anvisad förbindelsepunkt ansvarar VA-huvudmannen för omhändertagandet av dagvatten via 
dagvattennätet som finns i Kapellgatan. Fastighetsägaren ansvarar också för drift och skötsel av 
dagvattenanläggningen.

El
E.ON Elnät Stockholm AB är nätägare inom Vaxholms stad och ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av elnätet. 

Det lokala elnätet för befintlig parkeringsplatsbelysning korsar planområdet och kommer att behöva 
flyttas eller tas bort vid en exploatering av området. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar 
eventuella åtgärder eller ledningsflytt efter överenskommelse med ledningsägaren i samband med 
genomförandet av detaljplanen.

Tele
TeliaSonera Sverige AB äger genom Skanova telenätet och ansvarar för utbyggnad samt framtida 
drift och underhåll av telenätet. Fastighetsägaren ansvarar för nödvändiga kontakter med ägare av 
telenätet samt ansvar för anläggande och framtida drift av enskilda ledningar in till det egna huset, 
det s.k. fastighetsnätet. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar eventuella åtgärder eller 
ledningsflytt efter överenskommelse med ledningsägaren i samband med genomförandet av 
detaljplanen.

Värme
E.ON. Elnät Sverige AB är nätägare till fjärrvärmenätet inom Vaxholms stad och ansvarar för 
utbyggnad samt framtida drift och underhåll. En fjärrvärmeledning korsar området från Kapellgatan 
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mellan fastigheterna Domaren 14 och 16, och leder vidare till Domaren 15. Fastighetsägaren 
ansvarar för och bekostar eventuella åtgärder eller ledningsflytt efter överenskommelse med 
ledningsägaren i samband med genomförandet av detaljplanen.

Avtal
Planavtal och exploateringsavtal
Planavtal har upprättats 2016-12-08 mellan FAD fastigheter AB och Vaxholms stad. 
Planavtalet reglerar övergripande frågor kopplade till framtagandet av detaljplanen 
bland annat fördelningen av parternas åtaganden och kostnader. 

Exploateringsavtal som reglerar genomförandet av detaljplanen ska upprättas mellan 
fastighetsägaren och Vaxholms stad. Ett av fastighetsägaren undertecknat avtal ska föreläggas 
kommunfullmäktige innan detaljplanen läggs fram för antagande. Exploateringsavtalet ska reglera 
ansvaret för kostnader och genomförandefrågor för bland annat:

 Bygg- och anläggningstekniska åtgärder
 Dagvattenhantering
 Tidsplan för genomförandet av exploateringen
 Påverkan inom och utanför planområdet under byggtiden, exempelvis att tillgängligheten 

till befintligt skyddsrum på Domaren 18 inte får påverkas under byggtiden
 Avfallshantering
 Fastighetsägarens ansvar att bekosta eventuella åtgärder eller ledningsflytt efter 

överenskommelse med ledningsägaren i samband med genomförandet av detaljplanen. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Det finns ingen fastighetsplan för fastigheten Domaren 15.

Fastighetsgräns mellan Domaren 15 och Domaren 18 har delvis osäkert läge runt trapphuset på 
Domaren 18. Fastighetsägaren till Domaren 15 ansvarar för att ansöka om fastighetsbestämning 
och eventuell nödvändig fastighetsreglering hos Lantmäteriet. 

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter
Fastigheten Domaren 15 deltar i nuläget inte i någon gemensamhetsanläggning. 

Nya gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningar kan inrättas för anläggningar på kvartersmark som är till nytta för flera 
fastigheter. På Domaren 15 föreslås nya gemensamhetsanläggningar bildas för gemensam väg och 
parkeringsgarage. På plankartan införs bestämmelsen g som anger att marken ska vara tillgänglig 
för gemensamhetsanläggningar. Gemensamhetsanläggningar bildas genom en 
anläggningsförrättning. Varje deltagande fastighet tilldelas ett andelstal. Bildandet av 
gemensamhetsanläggning och eventuell samfällighetsförening för anläggningens förvaltning, drift 
och underhåll sker på initiativ av och bekostas av fastighetsägaren till Domaren 15. 

För parkeringsgaraget fastighetsägaren avser uppföra på Domaren 15 ska en 
gemensamhetsanläggning bildas för de fastigheter som ska nyttja parkeringsplatserna i garaget på 
markplan och under mark.  Parkeringsbehovet för den nya byggrätten på Domaren 15 samt 
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befintligt parkeringsbehov för grannfastigheten Domaren 18 bedöms kunna lösas inom fastigheten 
Domaren 15.

Exempel på möjlig lösning för garage, sektion. Illustration: Nordisk Kombination arkitekter AB.

Gemensamhetsanläggning kan med fördel inrättas för väg, som ersättning för befintligt servitut till 
förmån för Domaren 14, se nedan. 

Servitut
Ett servitut från 2010-05-07 ger Domaren 14 rätt att ta väg för in och utfart över Domaren 15, 16 
och Vaxön 1:81. Detta servitut föreslås ersättas av en gemensamhetsanläggning i planområdets 
västra kant. Domaren 18 behöver även använda denna väg för att nå parkeringsgaraget på 
Domaren 15. Domaren 18 föreslås därför delta i gemensamhetsanläggningen, alternativt kan rätten 
lösas genom ett servitut. 

Eventuellt avtalsservitut ska inskrivas hos inskrivningsmyndigheten för att rätten ska vara 
säkerställd mot tredje man. 

Ett servitut från 1968-11-06 ger Domaren 15 rätt att uppföra stödmur mellan Domaren 15 och 16. 
Befintlig stödmur ska i enlighet med servitutet kvarstå och får inte skadas under genomförandet av 
detaljplanen.   

Ledningsrätter

Ledningsrätt (0187-03/16.1), till förmån för Kullö 1:14, och som belastar Domaren 15, ska 
omprövas, för att säkerställa rätten till fjärrvärmeledningar från panncentralen på Kullö 1:14. 
Ändring av denna ledningsrätt ska ske på initiativ av exploatören/ledningshavaren. Ledningsrätten 
är från år 2003.

Ledningsrätt (0187-07/1.1), till förmån för Energi System i Sverige AB, och som belastar Domaren 
15, ska omprövas, för att säkerställa rätten till optoledningar och övriga anordningar som är 
nödvändiga för dess ändamål. Ändring av ledningsrätt ska ske på initiativ av 
exploatören/ledningshavaren. Ledningsrätten är från år 2007. 

Ledningsrätterna inom planområdet behöver omprövas. Vid eventuell omläggning av ledningar i 
samband med exploateringen ska ledningens läge omprövas så ledningens nya läge gäller. Avtal om 
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eventuell ledningsomläggning bör tecknas mellan fastighetsägaren och ledningshavaren. Bildande 
av nya ledningsrätter genomförs på initiativ av ledningsägaren. 

Ekonomiska frågor
Fördelning av kostnaderna för framtagande av detaljplanen regleras i planavtal som har tecknats 
2016-12-08 mellan Vaxholms stad och fastighetsägaren. Avtalet innebär huvudsakligen att 
fastighetsägaren ersätter kommunen enligt löpande räkning för kommunens samtliga verifierade 
kostnader förenade med framtagande av detaljplaneförslaget. 

Fördelning av kostnaderna för planens genomförande regleras i exploateringsavtal mellan Vaxholms 
stad och fastighetsägaren. Exploateringsavtalet tas fram i enlighet med kommunens riktlinjer för 
exploateringsavtal. Alla erforderliga kostnader förknippade med exploateringen bekostas av 
fastighetsägaren. Fastighetsägaren ansvarar också för erforderliga ansökningar kopplade till 
exploateringen. 

Avgifter och taxor
Vatten- och avlopp
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tas ut enligt vid tiden gällande taxa. För närmare 
upplysningar om taxan kontaktas Roslagsvatten AB. Kontaktuppgifter till Roslagsvatten AB samt 
gällande VA-taxa återfinns på Roslagsvatten AB:s webbplats.  

Bygglov, bygganmälan och planavgift
För bygglov och bygganmälan erläggs avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. 
Kostnader för detaljplanens framtagande är reglerat i planavtal mellan Vaxholms stad och 
exploatören. Planavgift enligt taxa kommer därför inte att tas ut. 

Lantmäteriförrättning
För åtgärder som utförs av fastighetsbildningsmyndighet såsom avstyckning, fastighetsreglering, 
anläggningsåtgärd och ledningsrättsförrättning erläggs avgift enligt lantmäteritaxan. Utöver taxan 
kan förrättningarna medföra beslut om ersättning mellan respektive markägare samt mellan 
markägare och ledningsägare. Exploatören ansvarar för ansökan och bekostar samtliga nödvändiga 
förrättningsåtgärder som behöver ske i samband med exploateringen. 

Tekniska frågor
Tekniska undersökningar
 Dagvattenutredning, Geosigma, rev 2021-01-15
 Miljöteknisk markundersökning, ÅF, 2017-10-03
 Antikvarisk Förstudie, Vaxholms stad 2018-10-22
 Trafikbullerutredning Struktur 2020-09-14
 Trafikutredning Vaxön 2014, Sweco (från gällande öp)
 Trafikutredning schablon, Trafikplanerare Vaxholm, 2021-01-27
 Antikvarisk utlåtande-Konsekvensbedömning avseende kulturmiljö, WSP, 2020-09-14
 Gestaltningsprogram, Nordisk kombination arkitekter AB, 2020-10-29
 Solstudie, Nordisk kombination arkitekter AB, 2020-09-11
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Tekniska anläggningar
Vägar
I anslutning till planområdet finns utbyggda, kommunala vägar. Samtliga arbeten som berör eller 
sker i samband med anslutning till kommunala vägar ska godkännas av Vaxholms stad. 

Inom fastigheten Domaren 15, intill gränsen mot Domaren 16, kommer en väg att byggas som 
ansluter till en ramp ner i det planerade parkeringsgaraget. Denna väg kan med fördel inrättas som 
gemensamhetsanläggning för väg även till Domaren 14.

Vatten, spillvatten och dagvatten
Vaxholmsvatten ansvarar för utbyggnad av det allmänna VA-nätet, exploatören för utbyggnad av 
VA-anläggning inom exploateringsfastigheten. VA-nätet dimensioneras även för 
brandvattenförsörjning. 

Utbyggda vatten- och spillvattenledningar finns i fastighetsgräns. Modellering och beräkningar har 
utförts som visar att tillräcklig kapacitet finns. Nya förbindelsepunkter med större dimensioner 
behöver byggas ut. Beroende på husplacering kan även förbindelsepunkterna behöva flyttas. 

Utbyggda dagvattenledningar finns i fastighetsgräns. Fördröjning krävs inom kvartersmark. En ny 
förbindelsepunkt kan behöva byggas ut, alternativt kan befintlig förbindelsepunkt renoveras. 
Beroende på husplacering kan även förbindelsepunkten behöva flyttas. I enlighet med gällande 
dagvattenpolicy förespråkas att dagvatten omhändertas lokalt. Flöden och föroreningar ska minska 
ut från planområdet efter genomförd byggnation.

En dagvattenutredning har tagits fram. Exploatören ansvarar för att anlägga dagvattenanläggning 
och leda dagvattnet till befintligt dagvattennät. 

Exploatören ansvarar för att anlägga de dagvattenanläggningar som krävs inom planområdet i 
enlighet med förslag i dagvattenutredningen innan det fördröjda och renade dagvattnet leds till 
befintligt dagvattennät.

Brandvatten
Vaxholmsvatten ansvarar för att VA-nätet är dimensionerat för brandvattenförsörjning. 
Exploatören ansvarar för att bekosta erforderlig brandvattenförsörjning.

Värme
Fastighetsägaren ansvarar genom avtal med E.ON Elnät Sverige AB för att bygga ut fjärrvärmenätet 
inom fastigheten.

Bredband/kanalisation
Fastighetsägaren ansvarar för att lägga ner fiberkabel i samband med övriga schaktningsarbeten. 
Kommunens målsättning är att alla nya bostadsområden ska erbjudas bredband.

Skydd mot olyckor
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Idag finns ingen förhöjd olycksrisk inom planområdet.

Konsekvenser av planens genomförande

Område och landskapsbild /Naturvärden, Sociala värden och kulturvärden
Planens genomförande kan ge positivt bidrag till bättre förutsättningar för stadsmiljö, service och 
handel i området, samt en utemiljö som upplevs som tryggare eftersom fler boende kommer att 
röra sig i området.

Konsekvenser för landskapsbilden blir främst lokala. Utblickar mot vattnet påverkar främst boende i 
flerfamiljshusen inom kvarteret Domaren. Utblickarna från vattnet kommer inte påverkas i någon 
större utsträckning av bebyggelsen. 

Bostäder och verksamheter

Planen möjliggör cirka 11 nya bostäder vilket är positivt med tanke på bostadsunderskottet i 
regionen. De nya bostäderna får stora kvaliteter i form av goda solförhållanden och trygg utemiljö 
med närhet till park, service, skola/förskola, lekplatser och kollektivtrafik. 

Den nya byggnaden kommer samtidigt att skugga och förändra utsikten för befintliga bostäder. 
Framförallt skuggas det befintliga huset öster och norr om planområdet under sen eftermiddag. 
Kvarteret som helhet får dock gynnsamma solförhållanden.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram dagsljusberäkningar för intilliggande flerbostadshus 
Domaren 8 och Domaren 16, på Kvarteret Domaren. Studien jämför den befintliga situationen med 
hur det blir vid föreslagen exploatering. Studien visar att dagsljusvärdena ligger inom samma härad 
som i ett noll alternativ och inte kommer förändras nämnvärt av planens genomförande. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att förändring som planens genomförande 
innebär är godtagbar.  

Avståndet om ca 13 meter mellan det befintliga och det nya huset har bedömts som ett godtagbart 
avstånd i centrumläge, gentemot jämförelse av avstånd mellan husfasader inom likvärdiga 
områden. 

Exploatören har efter samrådet omarbetat sitt exploateringsförslag. Stadsbyggnadsförvaltningen 
har i samråd med antikvarie bedömt det omarbetade exploateringsförslaget. I det omarbetade 
exploateringsförslaget har byggnaden bl.a. sänkts och justerats i anslutning till den befintliga 
vårdcentralen för att bättre anpassas till det öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. Den del av 
byggnaden som tidigare var sammankopplad med nuvarande vårdcentral/f.d. Lastkaj har utgått. 
Byggnaden har även förskjutits längre in på tomten, på så sätt har mer förgårdsmark tillskapats och 
möjlighet finns att stärka det äldre planmönstret med öppet byggnadssätt och grön förgårdsmark. 
Anpassningen till kvarteret handlar dels om husets placering i plan i förhållande till kvarteret och de 
befintliga husen dels om hur höjderna möter intilliggande befintliga volymer.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det allmänna intresset av att tillskapa fler bostäder 
kollektivnära läge motiverar en högre höjd.
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Friytor och naturmiljö
Vid uppförande av bebyggelsen och vid markåtgärder som schaktning, släntning och fyllning ska 
hänsyn tas till omkringliggande byggnader och deras tillgänglighet till kvarteret, även sophämtning. 
Fastighetsägaren ansvarar för att ansöka om nödvändiga lov såsom eventuella marklov och 
schaktningstillstånd. 

Infrastruktur
En konsekvens av planens genomförande blir att 20 befintliga parkeringsplatser på Domaren 15 
försvinner. Dessa 20 parkeringsplatser bedöms kunna rymmas inom befintlig gatukantparkering i 
Stan.

Administrativa frågor

Bygglovsplikt 
Bygglovsplikten behålls på den nivån plan- och bygglagen anger för områden inom detaljplan. 
Genomförandet av planförslaget åvilar fastighetsägaren efter sedvanlig bygglovsprövning av 
lovpliktiga åtgärder.

Medverkande
Detaljplaneförslaget är upprättat av stadsbyggnadsförvaltningen. I arbetet har deltagit:

Farnaz Wigh, Planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
Adam Hjort, Trafikplanerare
Isabelle Eriksson, Kommunekolog 
Lina Bergdahl, Exploateringsingenjör 
Helene Brunnström, Antikvarie

Kristina Henschen

Planchef

Farnaz Wigh

Planarkitekt
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Detaljplan för Domaren 15 - Dp 416

Vaxholms stad, Stockholms län

Samrådsredogörelse

Detaljplanen har varit ute på samråd. 

Samrådet har ägt rum under tiden den 22 november – 13 december 2018.

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om samråd den 14 november 2018 § 40. 

Samrådshandlingar/Information om samrådet har sänts till berörda sakägare enligt fastighetsförteckning 
samt remissinstanser enligt sändlista, samt sattes upp i trapphusen till berörda boende i Domaren 8, 
14och 16. Handlingarna har under samrådstiden visats på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 
på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B, samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se.

Ett samrådsmöte har hållits den 28 november 2018 som ett öppet hus kl 16.00 – 19.00 i Rådhuset, 
sessionssalen. Inkomna samrådsyttranden är redovisade i sin helhet i denna samrådsredogörelse under 
respektive remissinstans, förening, fastighetsägare, boende och övriga. Inkomna samrådsyttranden finns 
även samlade i planakten, vilken går att ta del av på stadsbyggnadsförvaltningen. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked den 28 april 2016 § 40.

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om planuppdrag den 12 oktober 2016 § 52. Inför 
plansamrådet utarbetades förslaget till detaljplan. 

Inkomna yttranden

Remissinstanser
Avstår 
från 
yttrande

Yttrande utan 
erinran/ med 
tillstyrkan

Yttrande 
med 
synpunkter/ 
krav

Kvarstående 
synpunkter

Myndigheter, organisationer, 
föreningar

S1 Länsstyrelsen i Stockholms län          X           
S2 Lantmäteriet          X
S3 Trafikverket          X           
S4 Trafikförvaltning           X
S5 Storstockholms brandförsvar (SSBF)          X
S6 Försvarsmakten           X

S7
Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
(FTI)

          X

S8
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB)

     X

S9 Sjöfartsverket       X             
S10 Norrvatten             X
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S11 Naturskyddsföreningen          X                                 X
S12 Stockholms länsmuseum          X
S13 Roslagsvatten          X
S14 E-ON Energidistribution AB          X
S15 Skanova          X
S16 Polismyndigheten          X

S17
Bygglov- och GIS-enheten, Vaxholms 
stad

         X          

S18 SPF Seniorerna i Vaxholm          X
S19 Villaägare i Vaxholm          X         X
S20 Vänsterpartiet i Vaxholm          X
S21 Företagarna Vaxholm          X

Sakägare
Avstår 
från 
yttrande

Yttrande utan 
erinran/ med 
tillstyrkan

Yttrande 
med 
synpunkter/ 
krav

Kvarstående 
synpunkter

S22 Fastighetsägare till Rådhusgatan 5             X                                 X
S23 Fastighetsägare till Domaren 8          X          X
S24 Fastighetsägare till Domaren 14          X          X
S25 Fastighetsägare till Rådhusgatan 7A          X          X
S26 Fastighetsägare till Fiskaregatan 22 D          X          X
S27 Fastighetsägare till Skepparen 19          X          X
S28 Fastighetsägare till Sturevägen 8          X                                 
S29 Fastighetsägare till Repslagaren 23          X          X
S30 Boende på Norrbergsgatan 7          X          X

S31

Boende på Hamngatan 13, 15 och 16 
(Hyresgäster – när grannar – 
Vaxholmsbor, 15 personer 
namnunderskrifter)

         X          X

Inkomna yttranden i sin helhet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Nedan följer alla inkomna skrivelser med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i ljusgrått.

Remissinstansernas synpunkter 

S 1. Länsstyrelsen i Stockholms län: 

Sammandrag av skrivelsen
Vaxholms kommun har översänt förslag till detaljplan, upprättat i oktober 2018, till Länsstyrelsen 
för samråd.
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Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt flerbostadshus inom Domaren 
15. Förslaget medger möjlighet till byggnation av bostäder och kontorslokaler i alla plan ovan mark, 
centrumändamål och parkering i markplan samt parkering i garage under mark.

Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Detaljplaneförslaget är upprättat med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Av 5 kap. 14 § PBL följer att länsstyrelsen under samrådet särskilt ska

- ta till vara och samordna statens intressen,
- verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att 

miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. 
miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,

- verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två 
eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och

- verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. PBL samt i övrigt 
ge råd om tillämpningen av PBL om det behövs från allmän synpunkt.

Sammanfattande bedömning

Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen riskerar att påtagligt skada riksintresset för 
kulturmiljö samt att bebyggelsen riskerar att bli olämplig med hänsyn till människors hälsa och till risken 
för översvämning. Även synpunkterna på buller och dagvattenhantering behöver beaktas i det fortsatta 
planarbetet.

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 § PBL.

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som Länsstyrelsen har att bevaka 
enligt 11 kap. 10 § PBL.

Synpunkterna nedan syftar till att ge kommunen underlag, råd och synpunkter inför nästa skede i 
planprocessen. Kommunen får på så sätt möjlighet att förtydliga och/eller komplettera planförslaget, så 
att ett statligt ingripande kan undvikas.

Riksintresse för kulturmiljövården

Planområdet ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården, Norra Boo-Vaxholm-Oxdjupet-
Lindalssundet (AB 51, 58, ”Stockholms farled och inlopp”). Riksintresset rymmer flera olika miljötyper 
där småstadsmiljö är en av dessa, som representeras av stadsbildningen Vaxholm med uttryck för 
skärgårds- och militärstaden fram till 1920-talet – se reviderad värdetext på Riksantikvarieämbetets 
hemsida (från 2018-08-21). Värdebärande uttryck som kommer beröras av planen är bland annat 
stadskärnans sammanhängande bebyggelsesiluett och stadskärnans rätvinkliga gatunät, som speglar 
den äldsta stadens utbredning, samt återstående äldre trähusbebyggelse från tiden före det sena 
1800-talets expansion och den expansiva utbyggnadsfasens bebyggelse från 1800-talets senare hälft 
till omkring 1920.

Länsstyrelsen konstaterar att befintlig bebyggelse inom planområdet härrör från 1900-talets senare hälft 
och tillhör därmed inte de delar som riksintresset pekar ut. Inslag av äldre trähus av den typ som 
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riksintresset lyfter fram finns däremot i angränsande kvarter. Länsstyrelsen ser också att kvarteret 
Domaren i sin struktur och skala förhåller sig till den äldre stadskärnan, varmed kvarteret trots en nyare 
bebyggelse har en betydelse för förståelsen och upplevelsen av stadskärnan som riksintresse.
Det är positivt att planen har en antikvarisk utredning. Planens bedömning är att förslaget medför en 
negativ påverkan på kulturmiljön, men redovisar inte förslagets konsekvenser på riksintresset. 
Länsstyrelsen kan dock konstatera att den föreslagna byggnadsvolymen har en höjd, både vad gäller 
takfot och nock, som överstiger de andra husen i kvarteret. Skalförskjutningen innebär även en skarp 
kontrast mot trähuskvarteren i söder. Historiskt sett har kvarteren i denna del av Vaxholm öppnats upp 
mot söder, vilket man kan se spår av i befintlig kvartersstruktur. Effekten är så pass betydande att 
kvartersutbyggnaden bedöms få en negativ påverkan på kulturmiljön, både lokalt och på riksintresset. 
Kvarteret kommer förlora sin enhetliga höjd, vilket kan sägas strida mot riksintresseuttrycket 
stadskärnans sammanhängande bebyggelsesiluett. Skalförskjutningen är också problematisk 
beträffande anpassningen till kringliggande äldre trähusbebyggelse, varför det sammantaget uppstår 
risk för påtaglig skada på riksintresset i sin helhet om förslaget inte bearbetas.

SBF:s kommentar:

Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet och byggnaden har bl.a.
sänkts och justerats i anslutning till den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det
öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. Den del av byggnaden som tidigare var sammankopplad
med nuvarande vårdcentral/f.d. lastkaj har utgått. Byggnaden har förskjutits längre in
på tomten, och på så sätt har mer förgårdsmark tillskapats och möjlighet finns att stärka det äldre
planmönstret med öppet byggnadssätt och grön förgårdsmark. Antikvariska utlåtande har angett att 
detaljplanen sammantagen bedöms innebära små negativa konsekvenser för kulturmiljövärden
kopplade till riksintresset Vaxholm.

Hälsa och säkerhet

Förorenade områden
Inom aktuellt planområde visar en miljöteknisk markundersökning att det finns ställvis förorenade 
fyllnadsmassor som kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. I samrådshandlingarna redogör 
kommunen på ett vagt sätt hur man avser att hantera de förorenade massorna.
Länsstyrelsen anser att kommunen till granskningsskedet behöver tydliggöra hur man ska hantera 
förorenade fyllnadsmassor för att säkerställa markens lämplighet för sitt ändamål.

SBF:s kommentar:

Förorenade områden

Marken har förutsättningarna att bli lämplig för bostadsändamål under förutsättning att en sanering av 
marken först genomförs. Saneringen ska utföras i samband med planerade byggnationer i området som 
en schaktsanering, där förorenade massor schaktas bort. För att säkerställa att marken saneras till 
godkända nivåer för känslig markanvändning införs en administrativ bestämmelse om ändrad lovplikt på 
plankartan som anger att marksanering ska vara genomförd innan startbesked ges.

SRMH skriver:
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’’Allt jordmaterial ska avlägsnas på fastigheten. I samband med schakt och transport av jordmassor 
krävs att man utför miljökontroll så att förorenade massor hanteras på rätt sätt och transporteras av 
godkända transporter till godkänd mottagningsanläggning.

Transportsedlar och mottagningsbevis ska sammanställas och rapporteras till Södra Roslagens miljö och 
hälsoskyddsmyndighet.
Resultatet från utförd miljöteknisk markundersökning ska enligt Miljöbalkens upplysningsplikt
redovisas till Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsmyndighet.
Anmälan om efterbehandlingsåtgärder enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (SFS 1998:899) ska utföras i god tid innan markarbeten påbörjas på fastigheten
Domaren 15. Anmälan ska göras till Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsmyndighet.’’

Översvämning-skyfall
I Plan- och genomförandebeskrivning framgår att planområdet sluttar från Kapellgatan mot Hamngatan 
och avrinning uppges ske via Kapellgatan över planområdet. Vid mycket kraftiga regn riskerar Domaren 
15 även att belastas med ytavrinning från Domaren 14. Det framgår att området precis vid garagerampen 
riskerar att bli ett instängt område där ytavrinning från bland annat Domaren 14 samlas med risk för att 
ytavrinningen når garageplanet.
Som skyddsåtgärder föreslås att för att förhindra ytavrinning från Kapellgatan vid extremregn bör 
kantstenen som avgränsar parkeringsplatsen mot gatan i dagsläget förhöjas, alternativt att man skapar 
en förhöjning i asfalten vid entrén till infartsvägen. Garagerampens asfalt föreslås höjas upp med till 
exempel ett fartgupp för att förhindra att ytavrinning kan nå garageplanet. För att inte orsaka en 
försämring av dagvattensituationen på Domaren 14 vid extremregn föreslås en väg för vattnet att 
passera mellan skärmtaket, garagerampen och cykelparkering för att slutligen nå lastytan. I annat fall 
riskerar vatten att bli stående på Domaren 14 och på ytan framför garagerampen.
I plankartan är markhöjden en decimeter högre vid plangränsen mot Kapellgatan, vilket är positivt. Detta 
dock frånsett i ett parti närmast Domaren 18 där höjden är 5,9 vilket ser ut att ligga under gatans nivå. 
Det behöver justeras så att markhöjden längs plangränsen eller inom planområdet ligger högre än 
Kapellgatan så att vatten inte rinner ner mot byggnaden den vägen.
Vid extremregn anges att den sekundära avrinningsvägen för dagvatten från både Domaren 14 och 
15 är mellan skärmtaket, garagerampen och innergården mot lastytan och Hamngatan. 
Länsstyrelsen bedömer att höjdsättningen i plankartan kommer att leda vattnet på det viset. Dock 
behöver markhöjden i del justeras mot Kapellgatan, planbestämmelser införas som säkerställer att 
vatten inte rinner ner till garageplanet enligt resonemanget ovan samt som ger skyfallsvatten på 
Domaren 14 möjlighet att avrinna så att det inte blir stående.

SBF:s kommentar:

Översvämningsrisk
Dagvattenutredningen har uppdaterats. Texten i beskrivningen har förtydligats. På plankartan har 
markhöjderna justerats så att ytavrinningen inte når garageplanet. En bestämmelse om plushöjd tillagt 
på plankartan. Domaren 18, ingår inte i planområde så höjden 5,9 är utanför planen. 
Dagvattenutredningen föreslår två lösningar för att undvika att ytavrinning når garageplanet: antingen 
förses infartsrampen med en förhöjning i asfalten som fungerar som ett fysiskt skydd mot ytavrinningen 
eller linjeavvattning som samlar upp dagvatten och avleder det mot dagvattenledning på Hamngatan. 
Med föreslagna åtgärder finns ingen risk att vatten ska bli stående på Domaren 14 och på ytan framför 
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garagerampen. För att förhindra ytavrinning från Kapellgatan vid extremregn kan kantstenen som 
avgränsar parkeringsplatsen mot gatan i dagsläget höjas.

Buller
Då en del av byggnaden planeras att användas för centrumändamål med handel etc. finns risk för att 
boende utsätts för framtida bullerstörningar från verksamheter. Det planeras även parkering i form av 
garage i byggnaden och det bör även beaktas att detta kan innebära risk för störningar i form av avgaser 
som tränger in i bostäderna eller sprids via ventilation och trapphus. Även trafiken på 
Kapellgatan/Rådhusgatan kan komma att öka. Detta behöver beaktas i den fortsatta planeringen.

SBF:s kommentar:

Buller
I plankartan kompletterades användning centrum med mindre icke störande verksamheter på 
bottenvåning. En bullerutredning har tagits fram för att visa bullernivåerna från trafiken från de 
närmaste gatorna. Den dygnsekvivalenta ljudnivån beräknas uppgå till som högst 53 dBA vid fasad. 
Därmed uppfylls riktvärdet vid bostadsfasad, utan särskilda bullerskyddsåtgärder. 
Avgaser
Ventilationen till garaget måste vara helt skild från övrig ventilation i huset (ventilationsutsläpp från 
garaget får inte sitta bredvid ventilationsintag till bostäderna till exempel).  Olägenheter från avgaser i 
bostäderna ska utredas i bygglovsskede. Även i trapphuset eftersom finns branddörrar i varje våning och 
de måste vara stängda. Tanke på låga antalet bilar som parkerar i garaget bedömer vi att det inte finns 
risk för att avgaserna sprids via trapphuset. 
Trafik
En schablonmässig trafikutredning har tagits fram för planförslaget. Utredningen visar att 11 lgh x 3,5 
boende per lägenhet (högt räknat) x 3,2 resor per dag i snitt (3,1–3,2 är normal schablon) x 0,8 andel bil 
(högt räknat) / 1,2 antal personer per bil i snitt (lågt räknat) = 82,1 nya bilresor per dag som de nya 
lägenheterna genererar. Detta motsvarar ungefär 8 bilar till i maxtimmen och är en knappt märkbar 
trafikmängd. 

Rådgivande synpunkter
Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn 
och påverkan. Utöver synpunkter på de statliga ingripandegrunderna ska länsstyrelsen särskilt ge råd om 
tillämpningen av 2 kap. PBL. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av 
bestämmelserna i plan- och bygglagen, om det behövs från allmän synpunkt. Kommunen bör med 
hänsyn till synpunkterna fundera över om och hur planens utformning eventuellt kan ändras.

Dagvattenhantering
Planområdet har dokumenterade problem med risk för översvämningar inom och utanför planen. 
Dagvattenutredningen (Geosigma) ger förslag till hur risken för översvämningar kan begränsas. Den 
aktuella graden av hårda markytor är hög och för att begränsa dagvattenflöden föreslår utredningen att 
en underjordisk magasinering tillämpas, som dimensioneras till minimalt en volym av 12 kubikmeter med 
ett maximalt utflöde på 15 liter per sekund. Länsstyrelsen menar att det är fördelaktigt både ur 
översvämnings- och vattenkvalitetssynvinkel att fördröja en större volym än det föreslagna inom 
planområdet. Att fördröja med kassettmagasin ger sämre reningseffekt än med makadammagasin. 
Därför är det viktigt att kommunen säkerställer en åtgärdsnivå som skyddar både mot översvämningar 
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och som starkt begränsar föroreningstransporterna. För att bedöma risk för försämring behöver 
kommunen utgå ifrån vattenstatus och inte ifrån vilken bebyggelse som finns i planområdet idag. Från 
texten i dagvattenutredningen framgår att dagens bebyggelse orsaker problem och troligen har en 
betydande negativ effekt på ytvattenkvaliteten. Föreslagna rening med filterbrunnar kräver intensiv 
skötsel för att fungera optimalt, vilket är viktigt att planera för genom en fastställd skötselplan med 
utpekat skötselansvarig.

Övriga synpunkter
Gällande befintliga skyddsrum inom planområdet behöver kommunen samråda med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB).

Behovsbedömning
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte kan förväntas medföra 
betydande miljöpåverkan.

SBF:s kommentar:

Dagvattenhantering
Dagvattenutredning har bearbetats efter samråd och den nya dagvattenutredningen har uppdaterades 
enligt länsstyrelsens synpunkter. Förslaget med att omhänderta dagvatten i kassettmagasin har ersatts 
med makadammagasin som ger bättre rening. På plankarta omformuleras bestämmelse b2 till 
fördröjningsmagasin för en volym om 10 m3 får anläggas. Tillagt b3 som reglerar fördröjningsmagasin för 
en volym om 35 m3 får anläggas. En E1 bestämmelse tillagt: Mark för infiltration av Dagvatten.

S 2. Lantmäteriet:
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2018-10-29) har följande noterats:

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 där Lantmäteriet har synpunkter 

Grundkarta
Det ska finnas två koordinater med koordinatkryss i öst-västlig riktning och två koordinater med koordinatkryss i 
nord-sydlig riktning. Finns det på grundkartan?

Plankarta och bestämmelser
U-områdena, som utgör s.k. administrativa bestämmelser, synes inte i alla fall vara avgränsade med 
administrativ gräns. Kombinerad administrativ gräns och egenskapsgräns kan användas om det är 
nödvändigt.
En befintlig ledningsrätt, 0187–07/1.1, verkar belasta Domaren 18. Om avsikten är att ledningsrätten ska 
behållas är det ofta lämpligt att lägga in ett u-område i detaljplanen.

Plan- och genomförandebeskrivning
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De ersättningsfrågor som det fastighetsrättsliga genomförandet aktualiserar bör beskrivas närmare i 
genomförandedelen.
Redovisningen av exploateringsavtalet uppfyller inte kraven i 4 kap. 33 § PBL.
Övrigt
Lantmäteriet har inte tagit ställning till innehållet i fastighetsförteckningen.

SBF:s kommentar:

Planhandlingarna har justerats enligt synpunkterna. Grundkartan är uppdaterade och koordinatkryss har 
lagt till.
Plankarta är uppdaterade med synliga administrativa gränser.
Domaren 18 ingår inte längre i planområde. Ledningsrätt 0187–07/1.1 belastar även Domaren 15. Vid en 
eventuell omläggning av ledning under exploateringen ska ledningsrätten omprövas så att nytt läge 
gäller. Avtal om ledningsflytt bör tecknas mellan fastighetsägaren och ledningshavare vid en eventuell 
ledningsflytt. Exploatören bekostar och ombesörjer ledningsåtgärder. 
Redovisningen av exploateringsavtalet är förtydligat i planbeskrivningens genomförandedel.

S 3. Trafikverket:
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende som syftar till att pröva en ändring av detaljplanen som 
medger bostäder, kontor, centrumverksamhet och parkering.
Trafikverket vill lyfta fram följande.

Väg 274
Väg 274 är en primär länsväg och har särskild betydelse för kollektivtrafik, godstransporter och dagliga 
personresor. Det är viktigt att kommunens planer inte påverkar vägens funktion negativt. I 
planhandlingarna hänvisas till en trafikutredning som genomfördes 2014. Det vore önskvärt om 
trafikalstringen planen kan innebära framgår i planhandlingarna samt att en mer utförlig redovisning görs 
av underlag som visar att kapacitetsproblem i korsningspunkter med väg 274 inte uppstår.

Vad gäller prognosår för kapacitetsbedömning anser Trafikverket att prognosår 2040 bör tillämpas. 
Prognosen bör även relatera till Trafikverkets basprognos.

Buller
I planhandlingarna anges att området inte bedöms vara bullerstört från vägtrafik. Det redovisas dock 
inget underlag som visar att bullernivåer enligt gällande förordning klaras. Trafikverket anser att en 
bullerutredning ska tas fram och att beräknade nivåer för fasader och uteplats ska redovisas i 
planbeskrivningen. Bullerutredning bör bland annat omfatta ekvivalent- och maxnivåer för aktuell och 
prognostiserad trafik. Vad gäller prognostiserad trafik bör Trafikverkets basprognos för 2040 vara 
utgångspunkt.

Det bör även bedömas om buller från vägfärjan behöver utredas.

Luftfart
Byggnader över 20 meter kan påverka luftfarten. Om byggnader planeras som är över 20 meter ska 
samråd med LFV och berörd flygplats ske om behov av flyghinderanalys och
bedömning av eventuell påverkan på teknisk utrustning.

SBF:s kommentar:
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Trafik och kapacitet
väg 274

I samband med den gällande översiktsplanen Vaxholm 2030 togs en övergripande trafikutredning fram, 
Trafikutredning Vaxön inklusive väg 274, Sweco, 2014. Enligt utredningen är korsningen väg 274-
Rådhusgatan har mycket god framkomlighet även efter den planerade bebyggelseutvecklingen på 
Vaxön.
” Den tillkommande trafikalstringen på grund av den planerade exploateringen på Vaxön kommer inte 
att påverka framkomligheten i trafiksystemet på Vaxön negativt. De kapacitetsberäkningar som gjorts i 
denna utredning visar inte på några kapacitetsproblem i korsningarna med väg 274 Stockholmsvägen 
trots ökad trafikmängd. Kapaciteten i kollektivtrafiken förväntas inte heller påverkas negativt av det 
ökade antalet kollektivtrafikresenärer. Belastningsgraderna på korsningarna med dagens trafikflöden är 
mycket låga, vilket gör att korsningspunkterna har hög kapacitet. I vardera riktningen skulle det vara 
möjligt att ha ca tre till fyra gånger så höga trafikflöden innan korsningen får kapacitetsproblem.” 
Ur: Trafikutredning till Översiktsplan Vaxholms 2030, Trafikutredning Vaxön inklusive väg 274, Sweco, 
2014. Sid 19.

I utredningen har man tittat på korsningar längs väg 274 och gjort kapacitetsberäkningar utifrån den 
planerade bebyggelseutveckling som idag delvis är genomförd. Den utförda och planerade 
exploateringen i kvarteret Domaren stämmer väl överens med 2014 beräkningar. Skutvikshagen; 
planerad 105 lgh - utförd 102 lgh, Norrberget; planerad 180–300 lgh – fastslagit detaljplan ca 200–250 
bostäder, Kulan 6; planerade för 60 lgh – fastslagit detaljplan ca 50 lgh, Blåsippan planerad 40 lgh är inte 
längre aktuell. De planerade bostäderna i Domaren 15 är 11 lgh och kan ersätta de 40 lgh på Blåsippan 
som inte längre är aktuella.
Utredningen från 2014 visar att den tillkommande trafikalstringen på grund av den planerade 
exploateringen på Vaxön inte kommer att påverka framkomligheten i trafiksystemet på Vaxön negativt. 
De kapacitetsberäkningar som gjorts i utredningen visar inte på några kapacitetsproblem i korsningarna 
med väg 274 Stockholmsvägen trots ökad trafikmängd.

En schablonmässig trafikutredning har tagits fram för planförslaget. Utredningen visar att 11 lgh x 3,5 
boende per lägenhet (högt räknat) x 3,2 resor per dag i snitt (3,1–3,2 är normal schablon) x 0,8 andel bil 
(högt räknat) / 1,2 antal personer per bil i snitt (lågt räknat) = 99 nya bilresor per dag som de nya 
lägenheterna genererar. Detta motsvarar ungefär 9 bilar till i maxtimmen och är en knappt märkbar 
trafikmängd. 

Buller
En bullerutredning har tagits fram. Planbeskrivningen har justerats med prognossiffror för 2040 enl 
bullerutredningen. 
Planbeskrivningen kompletteras med beräknad trafikalstring från planen samt bedömning av 
kapacitetsproblem i korsningspunkter med väg 274. Vidare bifogas utredningarna som ligger till grund 
för detta till ärendet.

Luftfart 
Planområdet ligger ca 40 km från Arlanda flygplats. Byggnaderna i förslaget är inte över 20 meter.
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S 4. Trafikförvaltningen:
Trafikförvaltningen är positiv till denna exploatering i kollektivtrafiknära läge på Vaxön. 

S 5. Storstockholms brandförsvar (SSBF):
Storstockholms brandförsvar (SSBF) har av Vaxholms stad 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. 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 väg 274 vilket är 
en rekommenderad transportled för farligt gods. Detta har även identifierats av kommunen. Avståndet 
mellan detaljplanen och väg 274 är cirka 150 meter och kommunen bedömer därmed att det inte finns 
behov av en riskanalys. SSBF delar den bedömningen.
I övrigt har SSBF ingen kännedom om några ytterligare riskkällor i närheten av aktuellt planområde som 
bedöms kunna påverka planområdet i sådan omfattning att de behöver utredas vidare. Risker såsom 
översvämningar samt ras och skred är också av vikt att utreda och hantera men ligger utanför SSBF:s 
kompetensområde.

Möjlighet till räddningsinsatser 
Det är bra att stycket om brand tar upp att möjlighet till framkomlighet för räddningstjänsten ska 
beaktas. SSBF önskar dock att informationen om att utskjutsstegarna är 13 meter tas bort då det inte är 
relevant i detta fall och kan missuppfattas. Det är 11 meter som gäller upp till fönsterkarm eller 
balkongräcke och det är bra om det står kvar. Om någon våning inte klarar kraven för stegutrymning kan 
Tr2 trapphus vara ett alternativ. Det behöver inte vara ett krav då det finns andra typer av lösningar som 
exempelvis två separata trapphus. 
Framkomlighet, tillgänglighet och tillgång till brandvatten vid händelse av en räddningsinsats måste 
beaktas i det fortsatta planarbetet och i projekteringen. 
Övrigt 
SSBF rekommenderar fortsatt samverkan kring frågorna om det finns osäkerhet i hur ovanstående 
yttrande ska beaktas i resterande del av planprocessen.

__________________________________________________________________________________
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 2018-11-28.
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).
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SBF:s kommentar: 

Informationen om att utskjutsstegarna är 13 meter har tagits bort.

Framkomlighet och åtkomst för stegfordon bedöms kunna anordnas enligt planförslaget då Alla fasader 
angränsar till en hård yta. Föreslaget är relativt låg och kravet på max 11 meter upp till översta 
fönsterkarmen bedöms klaras. Om någon våning inte skulle klara kraven för stegutrustning krävs 
alternativa lösningar.
Texten om brandvatten är justerad i genomförande delen. Framkomlighet, tillgänglighet och tillgång till 
brandvatten hanteras i bygglovsprocessen och i projekteringen. 

S 6. Försvarsmakten:
Försvarsmakten har inga synpunkter på ärendet.

S 7. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI): 
FTI har inga synpunkter på denna detaljplan.

S 8.  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB): 
Avstår från att yttra sig i rubricerat ärende. Det är länsstyrelsens uppgift att tillgodose statens intressen i 
samband med kommunal planering. Av den anledningen kan ni med fördel stryka MSB som 
remissinstans i liknande ärenden. Vi betraktar vår uppgift som att vi stödjer länsstyrelsen i den mån de 
särskilt så önskar.

S 9. Sjöfartsverket: 
Mot bakgrund av att förslaget inte berör område för sjötrafik avstår Sjöfartsverket från att lämna 
yttrande.

S 10.  Norrvatten:
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.

S 11. Naturskyddsföreningen:
Naturskyddsföreningen i Vaxholm har tagit del av ovanstående förslag till detaljplan och lämnar härmed 
sina synpunkter.
Byggnadshöjd
I plan- och bygglagen (PBL) 2 kap, 6 § anges att vid planläggning ”ska bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan” och ”ska 
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 
skyddas”.
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I Vaxholms stads översiktsplan förutsätts ”anpassning till befintlig miljö”. Och i planförslaget sägs att 
”det nya huset ska hålla sig inom samma skala som intilliggande bostadshus i närområdet”.
En nockhöjd som är betydligt högre än intilliggande byggnader kommer att dominera stadsbilden på ett 
sätt som inte är förenligt med PBLs bestämmelser eller med intentionerna i översiktsplanen och 
detaljplanens beskrivning.

Naturskyddsföreningen anser därför att tillåten nockhöjd ska minskas betydligt.
Dagvattenhantering
Den dagvattenutredning som har genomförts har inte lyckats utröna hela bilden av befintliga 
anläggningar i planområdet och närliggande fastigheter. Därför blir det också omöjligt att bedöma vad 
de - i och för sig lovvärda- åtgärder som nämns i planbeskrivningen kommer ha för effekt på flöden och 
föroreningsgrad för dagvatten som belastar recipienten Södra Vaxholmsfjärden, och huruvida 
genomförande av planen kommer att bidra till att recipienten kan nå god ekologisk status.
Ett minimikrav på ett förslag till detaljplan är att det ger en tydlig bild av nuvarande situation.

 Naturskyddsföreningen anser att dagvattenutredningen måste kompletteras med en fullständig
kartläggning av nuvarande dagvattenanläggningar samt tydliga beräkningar av hur åtgärder för 
fördröjning och rening av dagvattnet kan bidra till en förbättring av den ekologiska statusen i Södra 
Vaxholmsfjärden. Ekvationerna i den version av dagvattenutredningen som är publicerad på 
kommunens hemsida är oläsbara. Detta måste åtgärdas.
Spillvatten
Spillvatten från den planerade nya byggnaden planeras att kopplas till Blynäsverket vars reningsgrad för 
kväve var 9,5 % år 2017. Recipienten Norra Vaxholmsfjärden har måttlig och dess västra del Kodjupet 
otillfredsställande ekologisk status. Miljökvalitetsnormer med tidsfrist 2027 är satta till god ekologisk 
status, vilket på grund av eftersläpningseffekter innebär att kraftfulla åtgärder måste tas fram till ca 
2021 för att normerna ska kunna uppfyllas. Varje nytt hushåll och arbetsplats som ansluts till 
Blynäsverket kommer att på grund av den dåliga kvävereningen istället öka tillförseln av näringsämnen 
till recipienten vilket strider mot icke-försämringskravet (EU-domstolen C-461/13 samt 4 kap 3 § 
vattenförvaltningsförordningen).
Med anledning av detta bör kommunen, fram till en lösning av avloppsfrågan som inbegriper 
kväverening är genomförd, vänta med att ge tillstånd till nybyggnationer med anslutning till 
Blynäsverket.

 Naturskyddsföreningen anser att genomförandet av nybyggnationen på Domaren 15 och 18 bör 
vänta tills avloppsfrågan är löst. Detta kan möjliggöras genom att genomförandetiden utökas till 
maximalt 15 år.
Behovsbedömning
Den behovsbedömning som redovisas i planbeskrivningen lider av en brist som är vanligt förekommande 
i kommunens plandokument, nämligen en mycket oklar beskrivning av mot vad jämförelser görs.
De positiva miljöeffekter som nämns verkar egentligen vara kompensationsåtgärder för de negativa 
effekter som nybyggnationen för med sig, och alltså något som inte kommer att inträffa i ett 
nollalternativ.

Naturskyddsföreningen delar egentligen bedömningen att planen, om tillräckliga 
kompensationsåtgärder genomförs, inte kommer att innebära betydande miljöpåverkan men hävdar att 
positiva och negativa effekter måste redovisas på ett ärligt och transparent sätt.
Som effekterna redovisas i planbeskrivningen är det omöjligt att förstå hur de har vägts mot varandra 
och hur den sammanvägda slutsatsen kan bli att den totala effekten är övervägande positiv.

 Naturskyddsföreningen anser att för att säkerställa att behovsbedömningen är i linje med övriga 
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            kommuner i länet bör en checklista med aktuella lagrum användas (till exempel i linje med Ekerö 
kommun). Positiva och negativa effekter måste redovisas på ett ärligt och transparent sätt. 

SBF:s kommentar:

Byggnadshöjder/hushöjder
Vi har gjort bedömningen i samråd med antikvarie att huset kan skilja sig lite från befintliga hus. 
” Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet och byggnaden har bl.a.
sänkts och justerats i anslutning till den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det
öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. Den del av byggnaden som tidigare var sammankopplad
med nuvarande vårdcentral/f.d. lastkaj har utgått. Byggnaden har förskjutits längre in
på tomten, på så sätt har mer förgårdsmark tillskapats och möjlighet finns att stärka det äldre
planmönstret med öppet byggnadssätt och grön förgårdsmark.
• De direkta effekterna är att en f.d. parkering tas bort och bebyggs med en 2,5 våningar hög
bostadsbyggnad. Inga träd, naturmark eller vegetation tas i anspråk. De direkta effekterna blir
att en parkering anlagd på 1960-talet rivs. Förlusten av parkeringen bedöms medföra små negativa
konsekvenser. Effekterna är främst kopplade till den visuella påverkan av stadsrummet vid
Kapellgatan. Byggnadens takfot är trots sänkning högre än intilliggande byggnaders på Kapellgatans
östra sida men korrelerar med fastigheten mittemot som är byggd på 1950-talet.
• Längs Kapellgatan varierar bebyggelsens ålder, skala och karaktär kraftigt och det kulturhistoriska
innehållet berättar om flera epoker i Vaxholms bebyggelseutveckling. Den äldre intilliggande
småskaliga träbebyggelsen invid Kapellgatan/Rådhusgatan bedöms utgöra värdebärande fysiska
uttryck för riksintresset. Den mindre träbyggnaden på fastigheten Domaren 18 är belägen mittemot
nuvarande vårdcentral. Intill denna småskaliga äldre träbebyggelse står ett relativt storskaligt
bostadshus från 1950-talet. Då bebyggelsemiljön längs Kapellgatan är varierad i ålder, skala,
rumslighet och karaktär bedöms den aktuella tomten vara relativt tålig för varsamma tillägg.
• Den visuella påverkan på den äldre träbebyggelsens skala och rumslighet bedöms bli liten-måttlig.
• Detaljplanen bedöms sammantaget innebära små negativa konsekvenser för kulturmiljövärden
kopplade till riksintresset Vaxholm.” Antikvarisk utlåtande, 2020

Anpassningen till kulturmiljö handlar dels om husets placering i plan i förhållande till den stora gården 
och de befintliga husen och dels om hur höjderna möter intilliggande befintliga volymer. 

I elevationen mot öster och väster ser man att volymen mot gården har en lägre höjd som är anpassad 
mot befintliga hus. Detta har varit en viktig del i arbetet med husens utformning.

Dagvatten
Dagvatten utredning har reviderats. Figurer som visar dagens dagvattenhantering har förtydligats och 
beräkningar uppdaterats efter reviderat förslag med bl.a. makadammagasin som ger bättre rening än 
kasettmagasin. Läs gärna svar till LST.

Spillvatten och reningsverkets kapacitet 
Roslagsvatten innehar redan ett tillstånd att ansluta 8 000 personekvivalenter, pe, till Blynäs 
reningsverk. Generellt har inga krav ställts på kväverening för avloppsreningsverk med tillstånd för 
anslutning av <10 000 pe, undantag finns om tillståndsmyndigheten bedömer att det finns särskilda skäl. 
Weserdomen, eller icke-försämringsförbudet, kan sannolikt inte tolkas som att den gäller befintliga 
verksamheter som inte medför ett ökat utsläpp eller en ökad påverkan, och begreppet ökad påverkan 
bör ställas i relation till det tillstånd som Blynäs innehar, inte dagens belastning. Det är även osäkert om 
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Weserdomens slutsatser om icke-försämringsförbudet ska tolkas så att den även gäller verksamheter 
som medför ett utökat utsläpp av näringsämnen. Mer information finns att läsa i Svenskt Vattens 
utredning Hur ska EU-domstolens dom i mål C-461/13 (Weserdomen) tolkas och vad får den för 
betydelse? 

Behovsbedömning
Stadsbyggnadsförvaltningen uppdaterades behovsbedömningen. Behovsbedömningen finns 
sammanfattad i planbeskrivningen, samt i sin helhet som en bilaga till planhandlingarna. 

S 12. Stockholms länsmuseum:
Efter att ha tagit del av rubricerat planförslag och gjort platsbesök framförs följande.
Bakgrund
Syftet med planförslaget är att möjliggöra bygget av ett flerbostadshus på en idag asfalterad 
parkeringsplats. Planillustrationer redovisar ett putsat hus i fyra våningsplan, med balkonger, burspråk 
och brant sadeltak.

Till samrådshandlingen hör en antikvarisk förstudie, daterad 2018-10-22. I denna befaras att planerad 
byggnad kommer att bli så omfångsrik att den kommer att dominera i förhållande till kvarterets övriga 
byggnader och bli en alltför stor kontrast till villorna utmed Kapellgatan.
Synpunkter
Att bygga ett bostadshus i aktuellt läge är gångbart, möjligen välkommet från kulturmiljösynpunkt. Med 
hänvisning till den antikvariska förstudien bör planförslaget dock omarbetas. En lägre exploatering är 
önskvärd, för att tillkommande hus ska harmoniera mer med omgivande bebyggelse och för att även få 
utrymme för växtlighet i planområdet.

SBF:s kommentar:

Planförslaget omarbetas utifrån samrådssynpunkter. Höjd och volym på förslaget minskat. Ett 
antikvarisk utlåtande har tagits fram.
Läs svar till Naturskyddsföreningen.

S 13.  Roslagsvatten:
Roslagsvatten har fått rubricerad remiss för samråd och har följande att anföra:

VA

Plan- och genomförandebeskrivning
- S.4, Lägesbestämning, areal …. Vrid bild 2 så att planområdet/ortofotot hamnar i nord-syd.
- S.5, Miljökvalitetsnormer…. Ändra sista satsen i första meningen i näst sista stycket till: ”, vilket 

i sin tur bidrar till att miljökvalitetsnormen för Södra Vaxholmsfjärden på sikt…
- S.10, Geotekniska förhållanden. Ändra första meningen till: ” Enligt SGUs Geologiska kartblad

utgörs planområdet i huvudsak av berg i dagen samt fyllning på postglacial lera.” 

- S.18, Dagvatten. När det gäller hur befintlig dagvattenhantering inom planområdet är löst, 
så får man anta att allt dagvatten är kopplat till den allmänna anläggningen.
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- S. 18, Dagvatten. En ökad belastning på dagvattennätet kan inte ge bräddning av 
obehandlat spillvatten om det inte finns felkopplingar, och det kan man inte förutsätta. Vi 
har duplikatsystem och i detta område finns inga bräddledningar från spillvattennätet till 
dagvattennätet. Däremot är det viktigt oavsett, att minska flödena till dagvattensystemet.

- S. 22, Översvämningsrisk. Stycke två, mening som börjar med ”Genom att…” har en otydlig
formulering. Meningen skrivs om.

- s. 23, Vatten och avlopp. Fastigheten ligger ännu inte inom verksamhetsområde för 
dagvatten- fastighet men bör efter antagen detaljplan tas in i detta verksamhetsområde.

- S. 24, Dagvatten. Ändra till ”Från anvisad förbindelsepunkt ansvarar kommunen VA- 
huvudmannen för omhändertagandet av dagvatten via dagvattennätet som finns i 
Kapellgatan. Fastighetsägaren ansvarar också för drift och skötsel av dagvattenanläggningen.

- S. 27, Vatten, spillvatten och brandvatten. Det anges att ”Varje enskild huvudbyggnad ansluts 
via separat anslutningspunkt” Detta bör ändras till ”Varje enskild fastighet […]” såvida planen 
inte avsiktligt menar att varje byggnad ska anslutas separat.

Plankarta
- b2 antyder nu att fördröjning är frivillig. Även om detaljplanen inte får kräva fördröjning så 

föreslår vi att samma formulering som anges i Dp 418 för Kulan 6 används, dvs ”Fördröjning 
för en volym om minst 12 m3” som lite mer antyder att en fördröjning förväntas anläggas.

- Av samma skäl som ovan föreslås plankartan kompletteras med ett E1 – 
Dagvattenanläggning (för filterbrunn och fördröjningsmagasin) på motsvarande sätt som i 
dp 418 för Kulan 6.

Avfall

Avfallsavdelningen har inget att erinra.

SBF:s kommentar:

Dagvatten utredningen har uppdaterades enligt RVs synpunkter.
Texten på benämnda sidor i planbeskrivningen har ändrats.
Planbestämmelse b2 i planbeskrivning har reviderats till fördröjningsmagasin för en volym om minst 12 
m3 får anläggas. 
Domaren 18 är utan för planområde i den nya förslaget.
Texten om Vatten och spillvatten och brandvatten har förtydligats i planbeskrivningen.

Texten om Vatten och avlopp har förtydligats i planbeskrivningen. 

Plankartan
Planbestämmelse b2 förtydligats: Fördröjningsmagasin för en volym om 10 m3 får anläggas.
Planbestämmelse b3 tillagt: Fördröjningsmagasin för en volym om 35 m3 får anläggas.
Planbestämmelse E1 tillagt: Mark för infiltration av Dagvatten. 

S 14.  E-ON Energidistribution AB:
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande synpunkter.
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E.ON vill i detta samrådsyttrande uppmärksamma att vi behöver placera en nätstation inom 
planområdet för att kunna försörja kommande bebyggelse med el. En fristående nätstation är knappast 
möjlig utan här måste det planeras för en station som integreras i kommande byggnad och då kan 
garage delen vara en lämplig plats.

E.ON föreslår att samråd kring detta måste göras så fort som det är möjligt, att det finns en accepterad 
lösning på stationsplaceringen innan nästa steg i planprocessen.

SBF:s kommentar: 

Eftersom planförslaget har ändrats och BTA minskats har E-on bedömt att det inte behövs en 
stationsplats längre utan det går att försörja tillkommande last med befintligt elnät.

S 15. Skanova:
Skanova har markledningar som berör detaljplanen.
Vi förväntar oss att åtgärder kring dessa ledningar samt eventuella nya serviser bevakas under 
ledningssamordningen.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

SBF:s kommentar:

Texten om eventuell ledningssamordning i samband med exploateringen är justerad i 
planbeskrivningens genomförandedel. Ett exploateringsavtal ska tecknas med fastighetsägaren innan 
detaljplanens antagande. Exploateringsavtalet anger principerna för kostnads- och ansvarsfördelning 
under genomförandet. Exploatören 

S 16. Polismyndigheten:
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 
 minska utbytet av brott 
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 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 "måltavIor". 
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 
fördel 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. Förbindelse mellan kollektivtrafik och bostad, arbete och service bör ske längs 
bostadsbebyggelse. En in- och utfart till området, för biltrafik, ökar upptäcktsrisken. 
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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 brottsföre-byggande dialog med utsedd 
byggherre. 

SBF:s kommentar: 

Stadsbyggnadsförvaltningen har justerat planbeskrivningen med rubriken Sociala värden och 
underrubriken Trygghet. Vi har fört in text om den informella kontrollen och vikten av en blandad 
bebyggelse som är befolkat dygnet om.

S 17. Bygglov- och GIS-enheten, Vaxholms stad:
Bygglov- och GIS-enheten förslår att följande synpunkter lämnas: 

Syftet 
Syftet med detaljplanen redovisas samlat med planens bakgrund och huvuddrag. Under samma rubrik 
redovisas syftet med planarbetet tillsammans med vad planen ska möjliggöra samt hur föreslagen plan 
ändrar planförhållanden för fastigheterna. Syftet bedöms inte redovisas med den tydlighet som en 
detaljplans syfte bör redovisas. Detaljplanens syfte ska tydligt framgå och vara till stöd för de 
planbestämmelser som framgår av detaljplanekartan och därmed vara ett stöd vid kommande 
bygglovsprövningar på fastigheterna. Detta tydliga stöd bedöms inte finnas i föreslaget syfte med 
planen. 

Parkering 
Det saknas en konsekvensbedömning av att 10 parkeringsplatser för hyresbostäder samt 10 
parkeringsplatser för allmänheten försvinner i och med föreslagen detaljplan. 
Under rubriken Parkering redovisas parkeringar i relation till Vaxholms stads parkeringsnorm. I förslaget 
redovisas denna till 9 platser / 1000 kvm ljus BTA. Detta är endast normen för boende, för kontor och 
handel är parkeringsnormen 15 platser / 1000 kvm BTA. Det senare har inte redovisats i 
samrådsförslaget vilket betyder att Vaxholm stads parkeringsnorm frångås. 
Vidare reglerar inte Vaxholm stads parkeringsnorm parkeringsplatser i relation till ljus BTA utan bara till 
BTA. Om ljus BTA ska användas för beräkning av parkeringsplatser bör det framgå att det är ett avsteg, 
om än näst intill språkligt, från den gällande parkeringsnormen.
 
Kulturmiljö 
Större hänsyn till kulturvärdena behöver tas enligt 2 kap. 6 § PBL. Kapellgatan och dess lägre hus är 
mycket känsliga för förändring där den äldre trähusbebyggelsen bör ges största hänsyn. Det är också 
detta som är ett av motiven för riksintresset och i beskrivningen av detta förklaras uttrycket som 
'småstadsmiljö". 
På sidan 9 i samrådshandlingen framgår att byggnadsvolymen kommer att dominera i förhållande till 
övriga byggnader i kvarteret och vid den samlade bedömningen anges att den planerade byggnaden 
riskerar att påverka de kulturhistoriska värdena negativt. På sidan 6 beskrivs att det är särskilt viktigt att 
'’man ur kulturmiljöperspektiv motiverar varför man föreslår åtgärder, och att m visar hur man tar 
hänsyn till kulturmiljön. I detta planområde kan det handla om hur ny bebyggelse förhåller sig till den i 
närområdet". En sådan motivering som anges i texten saknas i planförslaget och konsekvenser i relation 

496



 Samrådsredogörelse 
2021-02-22

Änr 2015/242.214
19 av 35

till riksintresset för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB behöver utredas och förtydligas ytterligare. 
Till exempel bör det framgå redan i planens syfte då det avser nybyggnation inom riksintresset. 

Barnkonsekvenser 
För 15 tillkommande lägenheter saknas lekplats på gården för barn. 175 m till plats för lek är inte i nära 
anslutning av planerad byggnad, se PBL 2 kap. 7 §.
 
Fastighetsreglering 
Om tanken är att fastigheterna efter föreslagen fastighetsreglering ska utgöra två fastigheter måste 
detta regleras i planbestämmelserna genom högsta/minsta antalet fastigheter. Om 3D- 
fastighetsbildning inte ska tillåtas måste detta regleras. 

SBF:s kommentar:

Planhandlingarna har justerats enligt samrådssynpunkterna.
Syftet med plan förtydligas på planbeskrivning. 

Parkering
Idag finns 32 p-platser på Domaren 15. En konsekvens av planens genomförande blir att 10 st befintliga 
platser försvinner eftersom planförslaget medger 22 parkeringsplatser. De 10 platserna på fastighet 
Domaren 15 bedöms rymmas inom övrig befintlig parkering i närheten.

Planförslaget för Domaren 15 beräknas 9 platser /1000 kvm ljus BTA alltså 9 platser för 965 kvm ljus BTA 
samt 15 platser /1000 kvm centrumändamål alltså 1 plats för 50 kvm centrumverksamhet. Parkering ska 
lösas inom egenfastighet och medges i garage under den nya byggrätten samt med parkering i botten 
våning. En avvikelse från parkeringsnormen är att endast räkna den yta som kan användas för bostad, 
(enligt BBRs definition av tillgång till dagsljus), i beräkningen av parkeringsplatser ingår inte själva 
parkeringsytan, som i sig inte bidrar till ett ökat behov av parkering.
Med avsteget som gjorts från parkeringsnormen behöver de planerade hushållen och verksamheten i 
planen tillgång till minst 10 bilparkeringsplatser för de boende och deras besökare, baserat på 
bruttoarea lägenheter (BTA) i zon A. 

Kulturmiljö 
Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet och byggnaden har bl.a.
sänkts och justerats i anslutning till den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det
öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. Den del av byggnaden som tidigare var sammankopplad
med nuvarande vårdcentral/f.d. lastkaj har utgått. Byggnaden har förskjutits längre in
på tomten, och på så sätt har mer förgårdsmark tillskapats och möjlighet finns att stärka det äldre
planmönstret med öppet byggnadssätt och grön förgårdsmark. Antikvariska utlåtande har angett att 
detaljplanen sammantagen bedöms innebära små negativa konsekvenser för kulturmiljövärden
kopplade till riksintresset Vaxholm.

Barnkonsekvenser
Vi har gjort bedömningen att planerad bebyggelse är möjlig inom fastighet Domaren 15. Eftersamråd 
förslaget omarbetas och möjlighet för en mindre lekplats inom fastigheten provas. Dessutom finns det 
flera grönområden i stadskärnan bl a på parken lägret ca 260 meter väster om kvarteret Domaren. 
Avståndet ner till parkstråket vid vattnet vid söderhamnen är ca 250 meter.
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Med plan- och bygglagen går det inte att ställa krav på lekplats på kvartersmark. Barnperspektivet är 
viktigt. Vi för in möjlighet till en mindre lekplats i den nya planen. 

S 18. Företagarna Vaxholm:
Vi tackar för möjligheten att inkomma remissvar i detta ärende och lämnar här våra synpunkter som 
är förankrade i vår styrelse. Som förening resonerar vi utifrån näringslivets och företagandets 
perspektiv. Vi tar inte direkt ställning till gestaltningsfrågor eller specifika miljöaspekter, men lyfter 
dem där vi anser att de har betydelse för att skapa attraktiva förhållanden för företag och 
medarbetare, till exempel ett tydligt hållbarhetsfokus med hänsyn till miljö, människa och samhälle.

Våra utgångspunkter
Vi ser ett välmående näringsliv med lokalt service- och varuutbud som mycket värdefullt för alla 
invånare, för privata såväl som offentliga verksamheter och för föreningar, dvs ett samhällsintresse 
och inte ett särintresse. Företagarna Vaxholm driver på och för dialog med politiker och 
tjänstepersoner om betydelsen av att företagens intressen och behov av bland annat mark och lokaler 
tillgodoses. Det är roligt att konstatera att genomgående har en gemensam målbild uttryckts: Vaxholm 
ska fortsätta vara en levande skärgårdstad som inte utvecklas mot en sovstad, där invånarna arbetar 
på annan ort och lokal service och näring tynar bort. Detta ställer krav på att integrera 
näringslivsfrågor i allt kommunalt arbete: Vilken påverkan får planen, beslutet, riktlinjen för 
förutsättningarna att starta, driva, växa, etablera företag inom olika branscher i Vaxholm? Den 
analysen anser vi är lika väsentlig som risk-, buller-, miljö- m fl analyser och den hänger dessutom ofta 
ihop med dem. Kvarteret Domaren är centralt beläget och därmed extra betydelsefullt för 
centrumutvecklingen och möjligheter till lokalt serviceutbud. Företag som ligger nära varandra bildar 
ofta ”kluster” och gynnsamma samarbeten underlättas därmed.

En betydande del av attraktionskraften och värdet i bostäder och lokaler i Vaxholm ligger i att vi 
faktiskt är ett levande samhälle i en fantastisk miljö. Privata fastighetsägare är ofta lokala aktörer och 
en aktiv dialog med bolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner kring dessa värden är väldigt vital 
i plan- och förvaltningsärenden.
Bra

- ”Planförslaget medger bostäder och kontorslokaler i alla plan ovan mark, centrumändamål i 
markplan, samt parkeringsplatser i ett garage i 2 våningar, varav en våning under mark.” Det 
innebär som vi tolkar det att hela fastigheten ovan mark skulle kunna användas till 
företagslokaler, om fastighetsägaren så önskar.

- Referenserna till Översiktsplanen: ”Vaxön med stadskärnan ska utvecklas med bostäder och 
verksamheter Stadskärnan ska utvecklas till en levande mötesplats året runt   och ge utrymme 
för utökning av handeln. Vid detaljplanering i stadskärnan ska möjlighet att inrymma lokaler i 
markplan främjas. En ökad befolkning och utveckling av stadskärnan ger goda förutsättningar 
och fler sysselsättningstillfällen samt för att kunna erbjuda boende och besökare bättre service 
året runt.” Det är mycket centralt att dp och beslut styr mot detta. En privat fastighetsägare är 
också företagare och det är nödvändigt att samsyn finns kring betydelsen av ett friskt näringsliv 
som främjar en levande stad, året runt.
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- Fastigheten Domaren 15 är idag inte ansluten till fjärrvärme. Ny bebyggelse har möjlighet att 
ansluta till befintligt fjärrvärmenät. Bostadsbebyggelsen ska uppvärmas miljövänligt. Bra. En 
miljöförbättrande åtgärd är växtlighet på tak som absorberar regnvatten och föroreningar.

Inte bra
•    Den planerade byggnaden riskerar att påverka de kulturhistoriska värdena negativt. Den 
      planerade bebyggelsen innebär att två byggnadsvolymer sammanfogas och delar av kvarteret  
      Domaren sluts. Byggnadsvolymen kommer att dominera i förhållande till övriga byggnader i  
      kvarteret, vilka har en indragen placering och delvis icke hårdgjorda ytor. Hänsyn behöver tas till  
      detta påpekande i den Antikvariska förstudien så att den nya byggnaden smälter in.

SBF:s kommentar: 

Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet och byggnaden har bl.a.
sänkts och justerats i anslutning till den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det
öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. Den del av byggnaden som tidigare var sammankopplad
med nuvarande vårdcentral/f.d. lastkaj har utgått. Byggnaden har förskjutits längre in
på tomten, på så sätt har mer förgårdsmark tillskapats och möjlighet finns att stärka det äldre
planmönstret med öppet byggnadssätt och grön förgårdsmark.

•   Ökad biltrafik. Även om tillkommande antal bilar förmodas bli relativt litet för enstaka 
      byggprojekt, gör alla nya bostadsprojekt på Vaxön att summa nya bilar kommer påverka trafikarbetet 
      på en redan ansträngd länsväg 274. Liksom naturligtvis utsläpp, om de körs på fossila bränslen. Att 
      274 är primär led och Eriksövägen sekundär led för farligt gods är ett problem i sig på 
      tättbebyggda Vaxön. Vi delar inte synen som beskrivs i planförslaget att väg 274 har god 
      framkomlighet idag och även efter planerad bebyggelseutveckling på Vaxön. Till detta kommer trafik 
      från ny bebyggelse på Resarö och Rindö samt från Värmdösidan varifrån trafik spiller över på väg 
      274, då de stora trafiklederna till/från Stockholm ofta har trängselproblem. Väg 274 existerar 
      heller inte i vacuum: vid Kulla vägskäl ökar trafiken till/från Österåker, vid anslutningen till 
      E18 ökar trafiken till/från alla nordostkommuner där bebyggelseutveckling också sker. Det krävs ett 
      ordentligt tag i transportinfrastrukturen redan idag och i ännu högre grad med den tänkta 
      befolkningsutvecklingen i Vaxholm och övriga kommuner. Trafikvolymerna är även de ett starkt 
      argument för lokala arbetsplatser som minskar pendlandet.
 

SBF:s kommentar:

En schablonmässig trafikutredning har tagits fram för planförslaget. Utredningen visar att 11 lgh x 3,5 
boende per lägenhet (högt räknat) x 3,2 resor per dag i snitt (3,1–3,2 är normal schablon) x 0,8 andel bil 
(högt räknat) / 1,2 antal personer per bil i snitt (lågt räknat) = 99 nya bilresor per dag som de nya 
lägenheterna genererar. Detta motsvarar ungefär 10 bilar till i maxtimmen och är en knappt märkbar 
trafikmängd. 
Den trafik som byggnation och verksamhet inom planområdet genererar bedöms inte påverka 
framkomligheten på väg 274. 
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Vaxholms stads Näringslivsstrategi
Kommunfullmäktige fastställde en Näringslivsstrategi 2013 som fram till 2020 innehåller en vision med 
sex huvudpunkter:

1.   Vaxholm är Stockholmsregionens centrum för företag med marin anknytning
2.   Antalet kunskapsintensiva företag har fördubblats
3.   Det finns ett stort intresse från företag för nyetableringar i kommunen
4.   Vaxholms befintliga företag har vuxit i antal anställda och omsättning
5.   Den expanderade besöksnäringen har utökats med ett antal aktörer och anläggningar som 
      attraherar både turister och besökare för större arrangemang under årets alla månader
6.   Detaljhandeln är aktiv året runt och har ett bra kundunderlag

Företagarna i Sverige och i Vaxholm
Föreningen Företagarna är en rikstäckande, opolitisk medlemsorganisation som arbetar för att skapa 
bra förutsättningar att starta, driva, utveckla och äga företag. Totalt är det ca 45 000 medlemmar
och det finns lokalföreningar i de flesta kommuner. Företagarna Vaxholm har ca 90 medlemmar.

SBF:s kommentar:

Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet. Läs även svar till 
Naturskyddsföreningen.

S 19. SPF Seniorerna i Vaxholm:
SPF Seniorerna i Vaxholm har tagit del av samrådsförslag till detaljplan för Domaren -15 och -18 och har 
följande synpunkter på förslaget: 
Vi instämmer helt i vad som skrivs ang. närhet och trygghet: 
"Förtätning i den befintliga stadsmiljön innebär att det är lättare att ta sig mellan olika målpunkter på 
flera olika sätt vilket kan upplevas som en tryggare miljö mer anpassad för kvinnor och mäns vardagsliv. 
Att det finns andra människor omkring en, att se och bli sedd skapar trygghet. Planområdet ligger i 
Vaxholms stadskärna med närhet till servicehus, vårdcentral, tandläkare, matbutiker, apotek, banker, 
bibliotek, restauranger och annan kommersiell verksamhet. " 
SPF Seniorerna ser i förslaget möjligheter för bl.a. seniorer boende i staden att med denna byggnation få 
möjlighet till ett boende med både närhet och trygghet. 
Ur ett äldreperspektiv är det lämpligt att hiss installeras även om vindsvåningen inte tas i anspråk för 
bostäder. Detta bör om möjligt regleras redan i detaljplanen och inte hanteras i bygglovsskedet. 
Vi är ytterst angelägna om att Vaxholms Vårdcentral ges fortsatta möjligheter att verka i samma område 
som idag. 

SBF:s kommentar: 

Förslaget har reviderats och hiss ska installera till alla våningar. Planområdet ändrades och 
vårdcentralen ligger utanför planområdet. Fastigheten har en privat ägare och detaljplanen kan inte 
reglera att vårdcentralen ska fortsätta att verka i samma område. Det är inte en fråga för denna 
detaljplan.
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S 20. Vänsterpartiet i Vaxholm:
Förslaget
Förslaget skulle ”medge möjlighet till byggnation av bostäder och kontorslokaler i alla plan ovan mark, 
centrumändamål i markplan, samt parkeringsplatser i ett garage i två våningar, varav en våning under 
mark.” Citat från plansamrådets inledning.

Till detaljplanen visas en skissad byggnad som rymmer 15 lägenheter och totalt 27 parkeringsplatser 
varav 2 till vårdcentralen och 6 till Coop. Resterande 21 platser till husets lägenheter resp. arbetsplatser.

Bakgrund och förutsättningar
Platsen är nu en parkering för Coops kunder, vårdcentralens besökare och hemtjänstens bilar. Med 
tanke på parkeringsbekymren i Vaxholm måste dessa funktioner tas på allvar så att samma antal bilar 
(nu 30 stycken) kan parkera.
Vaxholm väntar på en kulturmiljöutredning.
Att nu rusa iväg och mitt i Vaxholms stadskärna bygga ett högre hus än de omgivande och ta bort 
parkeringsplatser för bl.a. vårdcentralen kan vi inte acceptera.

Skalan i Vaxholm
Den tilltänkta bebyggelsen sägs vilja smälta in i miljön - men det ska synas att den är ny. Det finns olika 
sätt att förhålla sig till nya hus: antingen ska det nya sticka ut och bli iögonenfallande eller så 
underordnar sig arkitekturen sin omgivning. I detta fall, Domaren 15 och 18 med ett ”fill in-hus” mitt i 
Vaxholms stadskärna, krävs en följsamhet mot den befintliga omgivningen. Vi anser att det nya huset 
ska ta upp och på ett bättre sätt anknyta till kvarterets höjd, färg- och materialval om det ska göra 
anspråk på att smälta in i miljön.
Ett hus som är högre än alla i sin omgivning blir oerhört dominant. Vi anser att huset ska sänkas för att i 
möjligaste mån behålla skalan i Vaxholm. För varje nytt hus har staden tillåtit högre höjd än 
omgivningen eller det som låg där tidigare. Om Vaxholm förlorar sin småskalighet finns ingen orsak 
längre att turista i staden och besöksnäringens inkomster uteblir.

Infrastrukturen behöver byggas ut först
Vaxholm har en infrastruktur som är helt underdimensionerad redan nu. Det gäller bl. a. 
avloppshantering, värmeverkets kapacitet, elförsörjningen och kollektivtrafiken. Men även färskvatten 
är osäkert med ledningar som är gamla och springer läck flera gånger om året.

Vänsterpartiet i Vaxholm yrkar
 att innan planen antas ska en kulturmiljöutredning över Vaxholms centrala delar föreligga och 

planen anpassas till utredningens krav.
 att tills vi har en lösning i sikte på åtminstone avloppsfrågan kan vi inte tillstyrka att bygga

15 nya lägenheter.

 att minimera konsekvenserna för dem som redan bor där (solvärden, utsikt mm).
 att hushöjden måste sänkas till nivå med omgivande hus, samt att färger och material ska 

anknyta till kvarterets övriga bostadshus.
Vi motsätter oss att platsen blir bebyggd om inte ovanstående blir tillgodosett.

SBF:s kommentar:
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Parkeringsplatser: 
Fastigheten Domaren 15 behöver enligt Vaxholms parkeringsnorm 10 p-platser. På planförslaget 
redovisar att medge 22 p-platser i två våningar, detta innebär att 12 platser delar mellan besökare till 
Domaren 18 och allmänhet.

Hushöjd:
Vi har gjort bedömningen i samråd med antikvarie att huset kan skilja sig lite från befintliga hus. 
” Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet och byggnaden har bl.a.
sänkts och justerats i anslutning till den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det
öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. Den del av byggnaden som tidigare var sammankopplad
med nuvarande vårdcentral/f.d. lastkaj har utgått. Byggnaden har förskjutits längre in
på tomten, på så sätt har mer förgårdsmark tillskapats och möjlighet finns att stärka det äldre
planmönstret med öppet byggnadssätt och grön förgårdsmark.
• De direkta effekterna är att en f.d. parkering tas bort och bebyggs med en 2,5 våningar hög
bostadsbyggnad. Inga träd, naturmark eller vegetation tas i anspråk. De direkta effekterna blir
att en parkering anlagd på 1960-talet rivs. Förlusten av parkeringen bedöms medföra små negativa
konsekvenser. Effekterna är främst kopplade till den visuella påverkan av stadsrummet vid
Kapellgatan. Byggnadens takfot är trots sänkning högre än intilliggande byggnaders på Kapellgatans
östra sida men korrelerar med fastigheten mittemot som är byggd på 1950-talet.
• Längs Kapellgatan varierar bebyggelsens ålder, skala och karaktär kraftigt och det kulturhistoriska
innehållet berättar om flera epoker i Vaxholms bebyggelseutveckling. Den äldre intilliggande
småskaliga träbebyggelsen invid Kapellgatan/Rådhusgatan bedöms utgöra värdebärande fysiska
uttryck för riksintresset. Den mindre träbyggnaden på fastigheten Domaren 18 är belägen mittemot
nuvarande vårdcentral. Intill denna småskaliga äldre träbebyggelse står ett relativt storskaligt
bostadshus från 1950-talet. Då bebyggelsemiljön längs Kapellgatan är varierad i ålder, skala,
rumslighet och karaktär bedöms den aktuella tomten vara relativt tålig för varsamma tillägg.
• Den visuella påverkan på den äldre träbebyggelsens skala och rumslighet bedöms bli liten-måttlig.
• Detaljplanen bedöms sammantaget innebära små negativa konsekvenser för kulturmiljövärden
kopplade till riksintresset Vaxholm.” Antikvarisk utlåtande, 2020

Anpassningen till kulturmiljö handlar dels om husets placering i plan i förhållande till den stora gården 
och de befintliga husen dels om hur höjderna möter intilliggande befintliga volymer. 

I elevationen mot öster och väster ser man att volymen mot gården har en lägre höjd som är anpassad 
mot befintliga hus. Detta har varit en viktig del i arbetet med husens utformning.

Översiktsplanen
I gällande Översiktsplan är området utpekat som ”utredningsområde för bostäder, park/rekreation, 
verksamheter och service”. ”Nya bostäder ska placeras i lägen med bra kommunikationer och 
pendlingsmöjligheter. Genom att bygga tätare stadsmiljöer kan Vaxholm bli mer resurs- och 
energieffektivt”. ”En variation av bostäder i olika storlekar och med olika upplåtelseformer prioriteras i 
stadens utveckling.”

Solvärden och skugga
Detaljplanen prövar en ny byggrätt på fastighet Domaren 15. Den nya byggrätten innebär att 
solförhållanden och utsikten förändras för boende. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram solstudier 
för den föreslagna bebyggelsen. Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att förändring som 
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planens genomförande innebär är godtagbar samt att det nya huset har en positiv effekt på miljön i 
området som helhet. 

Avståndet om ca 13 meter mellan Domaren 8 eller 14 och det nya förslaget har bedömts som ett 
godtagbart avstånd. Vi har tittat på och jämfört med avstånd mellan husfasader inom likvärdiga 
områden. 

Färger och material
Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen i samråd med antikvarie att huset kan skilja sig från 
grannar. I ett tidigt skede diskuterades ett hus helt i trä. Stadsbyggnadsförvaltningen vill inte låsa planen 
för mycket med tanke på framtida miljövänliga material och byggnadssätt. Synpunkterna noteras om 
fasadmaterial för att anpassa materialet till intilliggande flerfamiljshus. I plankartan anges att 
fasadmaterial i huvudsak ska vara trä. Ett gestaltningsprogram har tagits fram och redovisar 
materialvalet som är bifogad som en bilaga till planhandlingarna. Se nedan.

Avlopp
Kapacitet finns i Blynäs reningsverk för att ansluta planerade bostäder inom detaljplanen för Domaren 
15 och andra planerade projekt inom kommunen. Reningsverket har tillstånd och kapacitet att ta emot 
8000 personekvivalenter, pe. Idag är ca 5000 pe anslutna.
Se även svar till Naturskyddsföreningen om spillvatten och reningsverkets kapacitet.

Värmeverkets kapacitet
E.ON som är ansvarig för värmeförsörjningen har inget att erinra beträffande kapaciteten på befintligt 
fjärrvärmenät. 

Elförsörjning
E.ON som är ansvarig för elförsörjningen har inget att erinra beträffande kapaciteten på elnät. 

Kollektivtrafiken 
Trafikförvaltningen är positiv till denna exploatering i kollektivtrafiknära läge på Vaxön. 
Trafikförvaltningen har ingen erinran mot föreslagen detaljplan.

S 21. Villaägare i Vaxholm:
Planområdet är vid Kapellgatan intill vårdcentralen. 
I förslaget till detaljplan medges en byggnad på fyra våningar med en tillåten nockhöjd om 21 meter 
över nollplan. Detta är cirka 8 meter högre än intilliggande byggnader. Byggnaden kommer att 
dominera i förhållande till andra byggnader. Även från sjösidan kommer denna höga byggnad 
utmärka sig vilket kan strida mot riksintresset för kulturmiljövården som syftar till att skydda 
inseglingsleden mot Stockholm och dess speciella bebyggelsemiljö av sekelskifteskaraktär. 
I den antikvariska förstudien anges följande: 
"Stads- och landskapsbilden i området kommer att påverkas, främst för de närmaste grannarna. 
Stadslandskapets topografi och siktlinjer är viktiga. Den planerade byggnaden riskerar att påverka 
de kulturhistoriska värdena negativt. Den planerade bebyggelsen innebär att två byggnadsvolymer 
sammanfogas och delar av kvarteret Domaren sluts. Byggnadsvolymen kommer att dominera i 
förhållande till övriga byggnader i kvarteret, vilka har en indragen placering och delvis icke 
hårdgjorda ytor. " 
"Den planerade byggnaden innebär också en tilltagande byggnadsvolym vilken är omfattande och 
kommer dominera i förhållande till övriga byggnader i kvarteret, vilka har en, indragen placering och 
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delvis, icke hårdgjorda ytor. En sammansatt, kraftig volym och ökande höjder innebär också stora 
kontraster till Kape//gatans villor. Den planerade byggnaden riskerar att påverka de kulturhistoriska 
värdena negativt. En stark rekommendation att inte sammanfoga byggnaderna på föreslaget sätt. 
Påverkan på Kapellgatans villor och kvarteren blir för stor när byggnaden blir både hög och 
sammanbyggd. " 

"Ytterligare höjdskillnader längs Kapellgatan påverkar de kulturhistoriska värdena negativt. " 

Vi håller med om det som anges i den antikvariska förstudien att byggnaden är för stor och 
dominerande. Vi yrkar på att byggnaden skalas ned och inte får göras högre än intilliggande 
byggnader. 

Ifall förslaget till detaljplan genomförs kommer 20 stycken parkeringsplatser som idag finns att 
försvinna. Detta medför att parkeringstrycket i centrala Vaxholm kommer att kraftigt öka. 
Detaljplaneförslag måste därför innehålla en tydlig lösning på var de bilar som idag parkeras på 
denna yta skall parkeras i framtiden.

SBF:s kommentar:

Angående antikvariska förstudien Läs svar till Länsstyrelsen.

Hushöjd/byggnadshöjd/nockhöjd
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att pröva denna plan. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer också att det allmänna intresset av att tillskapa fler bostadsrätter 
i kollektivnära läge motiverar en lite högre höjd.

I samrådsförslaget var 21 meter över noll planen var en nockhöjd och höjden på domaren 18 
(vårdcentralen) var byggnadshöjd. Alltså olika sätt att mäta höjden på och orsak till att flera tolkade 
skillnaden som 8 meter.  

Parkeringsplatser, parkeringsnorm samt besöksparkering
Vaxholm har en parkeringsnorm antagen av kommunfullmäktige Vaxholms stad § 77/2014.
Parkeringsnormen för bil är uppdelad i zoner baserat på kollektivtrafiktillgänglighet. Angivna normer 
gäller vid nybyggnad och hanterar både boende/verksamma och besökare. Parkeringsnormen gäller tills 
den ersätts av en ny.

Den befintliga parkeringen inom Domaren 15 är privat mark och räknas inte som en del av kommunens 
allmänna parkering. 

Enligt plan-och bygglagen ska ”Parkering ordnas inom den egna fastigheten eller i nära anslutning” PBL 
kap 8 § 9. 
Idag finns 32 p-platser på Domaren 15. En konsekvens av planens genomförande blir att 10 st. befintliga 
platser försvinner. De 10 platserna på fastighet Domaren 15 bedöms rymmas inom övrig befintlig 
parkering i närheten. 

Planförslaget för Domaren 15 beräknas 9 platser /1000 kvm ljus BTA alltså 9 platser för 965 kvm ljus 
BTA. 15 platser /1000 kvm handel alltså 1 plats för 50 kvm centrumverksamhet. Parkering ska lösas 
inom egenfastighet och medges i garage under den nya byggrätten samt med parkering i botten våning. 
En avvikelse från parkeringsnormen är att endast räkna den yta som kan användas för bostad, (enligt 
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BBRs definition av tillgång till dagsljus), i beräkningen av parkeringsplatser ingår inte själva 
parkeringsytan, som i sig inte bidrar till ett ökat behov av parkering.
Med avsteget som gjorts från parkeringsnormen behöver de planerade hushållen och verksamheten i 
planen tillgång till minst 10 bilparkeringsplatser för de boende och deras besökare, baserat på 
bruttoarea lägenheter (BTA) i zon A. 

Synpunkter från föreningar, fastighetsägare, boende och övriga

S 22. Fastighetsägare till Rådhuset 5: 
Jag vänder mig kraftigt emot planerna på en ny byggnad vid vårdcentralen och borttagande av 
parkeringsyta.
Det finns inget genomtänkt förslag hur trafiksituationen ska lösas, redan idag är det ofta kaotiskt och 
felparkerade bilar som ska besöka vårdcentralen. 
Man parkerar överallt där det finns yta att stå vilket dagligen gör att vi inte kan parkera eller blir 
uteparkerade från vår egen tomt och varutransporter till Coop får problem vilket påverkar för oss hur vi 
själva kan parkera på vår gård.
Under turistsäsongen är det ännu värre och tydligen vill våra politiker inte att vår stad ska besökas av 
turister eller vi innevånare kunna besöka vårdcentral eller barnavårdscentralen.
Innan man förbättrat parkeringsläget och ordnat så det finns parkering ser jag det som omöjligt att 
fortsätta bygga ut Vaxholms centrum. Redan idag åker ju dom flesta till Täby och Arninge för att handla 
beroende på bristen på parkering.
Sen kommer en hög byggnad att ta bort solljuset för oss under stor del av vintern och redan idag 
skymmer vårdcentralen vår tomt.
Mitt förslag till våra politiker är att ta ett steg tillbaka och planera förnuftigare och inte bygga ut så färre 
turister kan besöka vår stad och handlarna nere på stan kan få fler kunder. Bygg på shell tomten ett 
parkeringshus med flera våningar under jord och högst 2 våningar över jord. Den marken går ju ändå 
inte att bygga bostäder på då marken är så förorenad där.
Och att under vinterhalvåret ha parkeringsövervakning dagligen så vi inte blir hindrade att parkera på 
vår gård på grund av bristen på parkering nere på stan.

SBF:s kommentar:

Trafiksituation i centrum och andra fastighetsparkeringsproblem kan inte lösa i denna detaljplan. Det är 
inte en fråga för denna detaljplan.

Angående parkering läs svar till Villaägare i Vaxholm.
Angående solljus läs svar till Vänsterpartiet i Vaxholm.

S 23. Fastighetsägare till Domaren 8:
Yttrande 1
Vi är sedan 1973 bosatta i Täby samt har sommarbostad på Värmdö. Tanken med köpet av Domaren 8 
har varit att kunna flytta till Vaxholm med tiden samt att få närmare till bostaden i Värmdö. 
Fastigheten har varsamt renoverats under åren för att bevara den fina miljön i området. 
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Vi erhöll i november 2018 informationsbrev dat 2018-11-20 att arbete med planförslag pågick inom 
Domaren 15 och 18 Dp 416 samt att samrådsmöte skulle ske 2018-11-28. 
Med förskräckelse på mötet kunde vi konstatera att ett nytt hus planerades mellan Domaren 8 och 
Kapellgatan med innerfasad ca 5 meter från tomtgräns med nockhöjd 21 meter över nollplanet. 
Längs vår tomtgräns till nya fasaden har planerats garagenedfart till undervåning. 
Domaren 8 har sina balkonger och solsida mot Kapellgatan. 
Den nya tänkta byggnationen innebär att balkongsidan kommer att få skugga större delen av året. 
Garagenedfarten kommer att innebära bullerstörningar och avgaser mot den nya inbyggda bakgården. 
Hur ska man klara snöbekämpning på bakgården är en gåta. 
De flesta lägenheterna på Domaren 8 har sovrummen mot Kapellgatan som har varit den tysta öppna 
sidan, med nya huset kommer full insyn ske till husets flesta delar som kan bli ganska otrevligt. 
Den idag fina miljön i kvarteret kommer att förstöras totalt. 

I samrådshandlingarna under kultur-stads-landskapsbild står bland annat-Stads och landskapsbilden i 
området kommer att påverkas, främst för de närmaste grannarna. Stadslandskapets topografi och 
siktlinjer är viktiga. Den planerade byggnaden riskerar påverkade kulturhistoriska värdena negativt. Den 
planerade bebyggelsen innebär att två byggnadsvolymer sammanfogas och delar av kvarteret Domaren 
sluts. Byggnadsvolymen kommer att dominera i förhållande till övriga byggnader i kvarteret, vilka har en 
indragen placering. Redan i samrådshandlingarna har man konstaterat detta. 

Den idag öppna miljön i kvarteret kommer att bli en mörk solfattig bakgård om planen genomförs. 
Fastighetsvärdet på Domaren 8 kommer att förändras mycket negativt vid ev. genomförande av 
planändringen. 
Trivselfaktorn för hyresgästerna kommer att förändras mycket negativt vid ev. genomförande av planen. 
Om så erfordras önskar vi få återkomma med ytterligare synpunkter på planförslaget. 

Med dessa ord samt utdraget av samrådshandlingarna förutsätter vi att arbetet med ev planändring 
stoppas. 

Yttrande 2
Beträffande synpunkter på förslag till detaljplan Domaren 15–18 Dp 416. Undertecknad mailade och 
sände brevledes synpunkter på rubr. förslag 2018-12-03. Vi har sedan dess bland annat tagit del av 
antikvarisk förstudie dat 2018-10-22 vilket ytterligare stärker våra synpunkter. Tidigare översänd 
solstudie klockan 12 respektive månad är justerad och visar dessvärre ytterligare sämre värden bland 
annat Domaren 8. 
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Refererande till synpunkter på förslag till detaljplan Domaren 15–18 Dp 416 översändes som 
komplettering bild tagen från Kapellgatan mot bla Domaren 8 tagen 28 december 2018 klockan 11:45. 
Bilden visar det öppna landskapet med idag sol året runt mitt på dagen.

SBF:s kommentar:

I yttrandet framförs synpunkter på att omkringliggande bebyggelse kommer att påverkas negativt av 
bland annat skugga på befintliga hus, stads och landskapsbilden och bullerstörningar.

I Översiktsplanen 2030, sida 17, framhålls att:
’’Bostadsbyggandet i Vaxholm ska bidra till en ökad täthet, variationsrikedom i bebyggelsen, god 
tillgänglighet med kollektivtrafik samt attraktiva och varierande stads- och boendemiljöer.’’

Stadsbyggnadsförvaltning gjordes en bedömning i samband med planarbete avseende bland annat sol- 
och skuggeffekten på omgivningen och påverkan av förslaget. Bedömning baserad på antikvarisk 
utlåtande:

- Vilka värden finns? Hur känslig är miljön?
- Översiktlig analys av bebyggelsens värden
- Övergripande känslighetsanalys av gaturummet
- Konsekvensbedömning
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BBR:s krav på solljus gäller den föreslagna nya bebyggelsen. Den äldre bebyggelsen har idag redan 
begränsat solljus pga andra byggnader i kvarteret och Kapellgatan och den planerade bebyggelse 
kommer att ha gott om släpp och glapp mellan byggnaderna.

Stadsbyggnadsförvaltning har under arbetet med detaljplanen haft skuggning i beaktande. Arkitekten 
har ändrat förslaget efter samråd för att tydliggöra de överväganden som har gjorts tagit fram en 
solstudie, se Bilagan.  Solstudie visar planområdet samt närmare grannar i planförslaget vid fyra 
tidpunkter 20 mars 21 juni, 22 sep och 21 dec. Lägenheterna som vänds mot parkering inte påverkas av 
skuggning enligt förslaget sommartid (21 juni), men att de får omkring två skuggtimmar mer per dag 
från 22 september till 20 mars, jämfört med befintliga förhållanden. Stadsbyggnadsförvaltning anser 
inte att denna begränsade påverkan är inte den omfattning att den skulle kunna anses innebära en 
betydande olägenhet för de grannarna då fastigheterna redan skuggas av befintliga husen i kvarteret. 

I granskningsförslaget sammanfogandet mellan Domaren 15 och 18 har tagit bort. Sammantaget 
innebär detta att olägenheten är mindre betydande än samrådsförslaget. 

Stadsbyggnadsförvaltning vill även hänvisa till att förslaget avser förtätning med fler bostäder i en 
central del av Vaxholm, vilket är ett viktigt allmänt intresse. Dessutom är avståndet till de grann byggnad 
långt, minst 13 m. 

Stadsbyggnadsförvaltning bedömer sammanfattningsvis att detaljplanen inte medför större olägenheter 
än vad som får tålas i dessa centrala och tätbebyggda delar av Vaxholm.

Angående snömassor på bakgården det finns plats på gården för upplagsyta.
Angående solljus läs svar till Vänsterpartiet i Vaxholm.
Angående Hushöjd/byggnadshöjd/nockhöjd läs Villaägare i Vaxholm.

S 24. Fastighetsägare till Domaren 14:
Med bestörtning noterar jag att ni planerar ett bygge så nära redan befintliga lägenheter.
Huset är alldeles för stort.
Det kommer ju att stänga ute ett stort antal boende från både ljus och sol större delen av året.
Jag bor på våning 1 i Domaren 14 (Hamngatan 15) och har balkong mot det nya huset och kommer att 
lida väldigt av detta. Värdet på lägenheten kommer ju också att sjunka.
Vem betalar det?
Dessutom måste det gå att planera en garageinfart på annan sida än just framför balkongerna på 
Domaren 8 o 14. Tänk om!

SBF:s kommentar:
Se svaret till yttrande nr S 23.

Garageinfart
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en bullerutredning och där kollade på bullernivå från billar till 
garaget. Resultatet visar att bullernivå ligger under riskvärde.

S 25. Fastighetsägare till Rådhusgatan 7A: 
1 . En föreslagen ny nockhöjd på 21m över nollplan för Domaren 15 skulle ge en betydligt högre byggnad   
     än omgivande flerbostadshus. Med en 8 meter högre nockhöjd än Domaren 18, vilken redan utgör en  
     betydande byggnadsvolym, riskerar den föreslagna sammanhängande byggnaden att skapa ett  
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     monument i jämförelse med omgivande bebyggelse. En tillämpning av befintlig detaljplan med en 
     maximal byggnadshöjd på 12.8 m över nollplan för Domaren 15 skulle bibehålla karaktären på     
     flerbostadsområdet bättre.
2 . Föreslagen sammanbyggnation av Domaren 15 och 18 är kraftigt avvikande från omkringliggande  
     byggnadsstil på Kapellgatan och Rådhusgatan, där husen, både flerfamiljshus och enfamiljshus, står  
     enskilt med fri mark runt byggnader vilket bidrar till en luftig miljö och möjligheter att både se och  
     passera igenom området. 
3 . Skuggytorna från den förslagna höga och sammanhängande byggnaden riskerar att bli betydande och  
     inte tillåta att naturligt ljus når fram till gator och omkringliggande byggnader under stora delar av 
     året.
4 . Föreslagna enbart hårda ytor kommer avvika kraftigt i en miljö med blandade material och historiskt 
     renodlade träbyggnader vilket inte är förenligt med bevarandeplan och rekommenderad aktsamhet i 
     historisk miljö i centrum.
5 . Föreslaget parkeringsgarage ger en nettoförlust på 20 parkeringsplatser för besökare och 
     omkringliggande flerfamiljshus. Rådhusgatans och Kapellgatans parkeringsutrymme är redan 
     fullbelagda vid rusning och ytterligare cirkulationen medför både buller och luftföroreningar när 
     besökare letar efter parkering centralt.
6 . Buller vid Konsums lastkaj är betydande vid leveranser under mornar mellan 6.30 och 8 då ett flertal 
     kylleveranser normalt står parkerade med kylaggregat på vilket ger betydande ljudnivåer vid 
     Kapellgatan/Rådhusgatan. Föreslagna lägenheter i Domaren 15 med direkt anslutning till lastområdet  
     kommer med stor sannolikhet att påverkas negativt av dessa ljudnivåer under lossning.

SBF:s kommentar:
1. Angående hushöjden läs svar till Villaägare i Vaxholm.
2. Den byggnadsdel som tidigare sammankopplats med nuvarande vårdcentral har strukits (se bilaga 2).
3. Angående solljus läs svar till Vänsterpartiet i Vaxholm.
4. Angående Hårda ytor, står i antikvariskt utlåtande:’’ De direkta effekterna är att parkeringen tas bort 
och bebyggs med en 2,5 våningar hög bostadsbyggnad. Inga träd, naturmark eller vegetation tas i 
anspråk. Parkeringen som rivs bedöms ha lågt kulturhistoriskt värde.’’
5. Angående parkering läs svar till Villaägare i Vaxholm. 
6. Angående buller, Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en bullerutredning och där kollade på 
bullernivå från billar till garaget. Resultatet visar att bullernivå ligger under riskvärde.

S 26. Fastighetsägare till Fiskaregatan 22 D:
De planerade husen på nuvarande ”Konsumparkeringen” är för höga, cirka 8 meter högre än omgivande 
hus. Därigenom blir de nya byggnaderna alltför dominerande även från vattnet sett vilket även berör 
riksintresset Vaxholm som skärgårdssmåstad av sekelskifteskaraktär. Dessutom ger huset skugga för 
befintliga hus, norr om byggnaden. Se den byggnadsantikvariska förstudien som gjorts. Där påpekas att 
byggnaden är för stor och dominerande. Den bör ej vara högre än intilliggande byggnader.
Om man bygger som detaljplanen anger bli Vaxholm av med ett stort antal, 20 stycken, 
parkeringsplatser i anslutning till Vårdcentralen, som ju snarare behöver fler parkeringsplatser. Även för 
Coop blir situationen svår. Var anordnas parkeringsplatser för deras kunder? Utredning om detta har 
inte gjorts.

SBF:s kommentar:
Se svar till yttranden nr 23 och 24.
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S 27. Fastighetsägare till Skepparen 19:
Först vill jag framföra en stor uppskattning av att byggnadsförslaget innehåller trygghetsaspekter redan 
vid planeringen. Bra!
Jag hoppas att det blir förverkligat vid fortsatt arbete med Domaren 15 och 18, och vid framtida förslag 
till och genomförande av byggnationer. 
I innevarande förslag medges en ny byggnad på fyra våningar med en tillåten nackhöjd av 21 meter över 
nollplan, ca 8 meter högre än intilliggande befintliga byggnader. Förslaget till byggnad kommer att helt 
dominera i förhållande till andra, variationsrikt hus på Kapellgatan, Rådhusgatan och Hamngatan. 
Denna höga byggnad kommer att påverka stadslandskapets siktlinjer och topografi negativt! 
En gammal tradition är ju att Rådhusets torn med kupol tillåts dominera i stadshorisonten! Detta 
uppfattas särskilt tydligt från sjösidan; ett exempel på riksintresset för kulturmiljövården, som syftar till 
att skydda alla värden i inseglingsleden mot Stockholm.
Om en - förhoppningsvis - lägre byggnad, anpassad till sin omgivning, byggs, är varsamhet vid val av inte 
bara volym, utan även proportioner, material och färgsättning av största vikt. 

Beträffande trafiksituationen vid Domaren 15 och 18: Vårdcentralens varierande behov kräver lätt 
framkomlighet både från Hamngatan och Kapellgatan (ambulans m.m.) och därmed större 
parkeringsyta än i förslaget. 

SBF:s kommentar:
Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet och byggnaden har bl.a.
sänkts och justerats i anslutning till den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det
öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. Den del av byggnaden som tidigare var sammankopplad
med nuvarande vårdcentral/f.d. lastkaj har utgått. Byggnaden har förskjutits längre in
på tomten, på så sätt har mer förgårdsmark tillskapats och möjlighet finns att stärka det äldre
planmönstret med öppet byggnadssätt och grön förgårdsmark. Se antikvarisk utlåtande som är bifogad 
som en bilaga till planhandlingarna. Se nedan.

I samrådsförslaget var 21 meter över noll planen var en nockhöjd och höjden på domaren 18 
(vårdcentralen) var byggnadshöjd. Alltså olika sätt att mäta höjden på och orsak till att flera tolkade 
skillnaden som 8 meter.
Stadsbyggnadsförvaltning har tagits fram ett gestaltningsprogram och redovisar materialvalet som är 
bifogad som en bilaga till planhandlingarna. Se nedan.

Angående solljus, material och färgsättning läs svar till Vänsterpartiet i Vaxholm.
Angående Hushöjd/byggnadshöjd/nockhöjd läs Villaägare i Vaxholm.

 
S 28. Fastighetsägare till Sturevägen 8:
Att kommunstyrelsens planeringsutskott nu lägger fram ytterligare detaljplaneförslag är problematiskt. 
Under flera år har den tidigare kommunledningen kritiserats för sina icke önskade stadsbyggnadsplaner, 
förslag, samrådsmetodik, beslut och kontrakt.

Medborgarnas irritationer och protester har framförts på många sätt. En folkomröstning avseende 
rivning och nybygge på Norrbergsskolans område visade att majoriteten av befolkningen vill 
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annorlunda än kommunledningen. Frågan påverkade valresultatet vid årets kommunalval och den gamla 
majoriteten förlorade sin position.
Den tidigare kommunledningen arbetar nu i ett övergångsskede. Med tanke på det underkännande som 
medborgarna gett den gamla maktkonstellationen, särskilt när det gäller stadsbyggnadskompetens, 
vore det rimligt att den avstår från att provocera med ytterligare detaljplaneförslag.

Planförslag från gårdagens politiker och stadsbyggnadskontor accepteras helt enkelt inte. Förslag 
som lutar sig mot gällande, men missledande översiktsplan, kommer bara att skapa nya problem. 
Känsla för stadens särart, historia och kulturmiljö måste få betydelse i den framtida stadsbyggnaden. 
Även demokrati och medborgarinflytande måste renoveras. Sammanfattningsvis vill jag att rubricerade 
planförslag avbryts omgående.

SBF:s kommentar:
Synpunkter noteras. 

S 29. Boende, 2 personer till Repslagaren 23 och Norrbergsgatan 7:
I förslaget till detaljplan medges en byggnad på fyra våningar med en tillåten nockhöjd om 21 meter
över nollplan. Detta är cirka 8 meter högre än intilliggande byggnader. Byggnaden kommer att 
dominera i förhållande till andra byggnader.
För boende på norr om byggnaden kommer att påverkas mycket negativt av skuggbildning. Från 
höstdagjämning till vårdagjämning kommer de boende under långa tider hamna i skugga bakom den 
planerade byggnaden.
Även från sjösidan kommer denna höga byggnad utmärka sig vilket kan strida mot riksintresset för 
kulturmiljövården som syftar till att skydda inseglingsleden mot Stockholm och dess speciella 
bebyggelsemiljö̈ av sekelskifteskaraktär.

I den antikvariska förstudien anges följande:

”Stads- och landskapsbilden i området kommer att påverkas, främst för de närmaste grannarna. 
Stadslandskapets topografi och siktlinjer är viktiga. Den planerade byggnaden riskerar att påverka 
de kulturhistoriska värdena negativt. Den planerade bebyggelsen innebär att två byggnadsvolymer 
sammanfogas och delar av kvarteret Domaren sluts. Byggnadsvolymen kommer att dominera i 
förhållande till övriga byggnader i kvarteret, vilka har en indragen placering och delvis icke hårdgjorda 
ytor.”
”Den planerade byggnaden innebär också en tilltagande byggnadsvolym vilken är omfattande och 
kommer dominera i förhållande till övriga byggnader i kvarteret, vilka har en, indragen placering och 
delvis, icke hårdgjorda ytor. En sammansatt, kraftig volym och ökande höjder innebär också stora 
kontraster till Kapellgatans villor. Den planerade byggnaden riskerar att påverka de 
kulturhistoriska värdena negativt. En stark rekommendation att inte sammanfoga byggnaderna på 
föreslaget sätt. Påverkan på Kapellgatans villor och kvarteren blir för stor när byggnaden blir 
både hög och sammanbyggd.”
”Ytterligare höjdskillnader längs Kapellgatan påverkar de kulturhistoriska värdena negativt.”

Jag håller med om det som anges i den antikvariska förstudien att byggnaden är för stor och 
dominerande. Vi anser att byggnaden skalas ned och inte får göras högre än intilliggande byggnader.
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Ifall förslaget till detaljplan genomförs kommer 20 stycken parkeringsplatser som idag finns att 
försvinna. Detta medför att parkeringstrycket i centrala Vaxholm kommer att kraftigt öka. 
Detaljplaneförslag måste därför innehålla en tydlig lösning på var de bilar som idag parkeras på 
denna yta skall parkeras i framtiden.
Trafikutredning saknas.

Jag yrkar att förslaget till detaljplan för Domaren 15 och Domaren 18 läggs på is tills ytterligare 
beredning fastlagt att infrastruktur (inkl parkeringsfrågan, reningsverket m.m.) samt kommunal 
service som förskola, grundskola och äldreboende klarar av denna ökning av medborgare i kommunen. 
Om en ny detaljplan för Kulan 6 ska beredas ytterligare bör den invänta den nya Översiktsplanen, 
som kommunen ska arbeta med under 2019. I så fall bör också miljöskäl och byggnadsantikvariska 
värden vägas in i mycket tyngre i denna detaljplan. Husen bör vara lägre än det dominerande 
konsumhuset och bestå av mindre och kanske oregelbundna huskroppar för att på bättre sätt förstärka 
Vaxholms småstadskaraktär. Negativa aspekter såsom skugga för befintlig byggnation bör undvikas så 
långt som möjligt.

SBF:s kommentar:
Angående solljus läs svar till Vänsterpartiet i Vaxholm och Samrådsyttrande nr.23.
Angående parkering läs svar till Villaägare i Vaxholm.
Angående Hushöjd/byggnadshöjd/nockhöjd läs Villaägare i Vaxholm.
En trafikbullerutredning, ett antikvarisk utlåtande och ett gestaltningsprogram har tagits fram och 
förslaget omarbetas efter samråd. Se bilagor.

S 30. Boende, 15 personer Hamngatan 13, 15 och 16: 
Vi erhöll i november 2018 informationsbrev att arbete med planförslag pågick rubricerande 
byggnader. 
Vi boende och närgrannar har konstaterat att ett fruktansvärt försök till miljöförstöring pågick
rubricerande område. 
Ett nytt hus planeras mellan Domaren 8 samt Kapellgatan och dessutom ca 8 meter högre än 
bakomvarande. Kvarteret kommer att inneslutas som en bakgård i ett industriområde. 
Dessutom kommer garagenedfart ske parallellt mot tomtgräns och de då blivande bakre 
fastigheterna. Garagenedfarten kommer att innebära bullerstörningar och avgaser mot den nya 
inbyggda bakgården. 
Den nya byggnationen innebär att balkongsidan kommer att få skugga större delen av året, en 
fullständig katastrof! De bakre fastigheterna får då en mycket solfattig instängd miljö i och med 
detta. Även fastigheterna efter Hamngatans norra sida kommer att bli lidande. 
Förutom den tidigare öppna miljön kommer bakre fastigheterna få full insyn från den nya tänkta 
fastigheten. 
Även i utredningen läser man bara negativa uttalanden. 
Lägg ner dumheterna och bibehåll den fina miljön som vi har. 

SBF:s kommentar:
Angående solljus läs svar till Vänsterpartiet i Vaxholm och Samrådsyttrande nr.23.
Angående parkering läs svar till Villaägare i Vaxholm.
Angående Hushöjd/byggnadshöjd/nockhöjd läs Villaägare i Vaxholm.
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En trafikbullerutredning, ett antikvarisk utlåtande och ett gestaltningsprogram har tagits fram och 
förslaget omarbetas efter samråd. Se bilagor.

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.

Plankarta
 Reglering av användning, centrumverksamhet ska vara mindre och icke störande.
 Reglering av parkering under mark.
 Reglering av utförande.
 Illustration av situationsplan och sektion.
 Administrativa bestämmelser om fastighetens omfattning, samt gemensamhetsanläggningar.
 utökat lovplikt, marksanering.

Plan- och genomförandebeskrivning
Förtydliganden om:

 Infrastruktur, trafik och kapacitet, parkering, ledningar.
 Sociala värden med hänsyn till trygghet, barnperspektiv,
 Kulturhistoriska värden med hänsyn till höjder, volymer, placering och material på den nya
 byggrätten.
 Organisatoriska frågor, ansvarsfördelning och huvudmannaskap
 Fastighetsrättsligt, gemensamhetsanläggningar, servitut, ledningsrätter.
 Avtal och ekonomiska frågor.
 Tekniska anläggningar.
 Konsekvenser av planens genomförande.

Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S) 
Alla, som enligt plan- och bygglagen berörs av detaljplanen och framfört synpunkter, bedöms ha fått
framförda synpunkter helt tillgodosedda.

Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S) 
Alla, som enligt plan- och bygglagen berörs av detaljplanen och framfört synpunkter, bedöms ha fått
framförda synpunkter helt tillgodosedda.

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 19 februari 2021

Farnaz Wigh

Planarkitekt
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Sammantagen bedömning

• Detaljplanen medför ny byggrätt på Kapellgatan i centrala Vaxholm. Stadsrummet ingår i riksin-
tresset Vaxholm. I anslutning till den aktuella tomten finns ett flertal värdefulla bebyggelsemiljö-
er som bedöms utgöra fysiska uttryck för riksintresset. 

• Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet och byggnaden har bl.a. 
sänkts och justerats i anslutning till den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det  
öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. Den del av byggnaden som tidigare var samman-
kopplad med nuvarande vårdcentral/f.d. lastkaj har utgått. Byggnaden har förskjutits längre in 
på tomten, på så sätt har mer förgårdsmark tillskapats och möjlighet finns att stärka det äldre 
planmönstret med öppet byggnadssätt och grön förgårdsmark. 

• De direkta effekterna är att en f.d. parkering tas bort och bebyggs med en 2,5 våningar hög 
bostadsbyggnad. Inga träd, naturmark eller vegetation tas i anspråk. De direkta effekterna blir 
att en parkering anlagd på 1960-talet rivs. Förlusten av parkeringen bedöms medföra små nega-
tiva konsekvenser. Effekterna är främst kopplade till den visuella påverkan av stadsrummet vid 
Kapellgatan. Byggnadens takfot är trots sänkning högre än intilliggande byggnaders på Kapellga-
tans östra sida men korrelerar med fastigheten mittemot som är byggd på 1950-talet. 

• Längs Kapellgatan varierar bebyggelsens ålder, skala och karaktär kraftigt och det kulturhistoris-
ka innehållet berättar om flera epoker i Vaxholms bebyggelseutveckling. Den äldre intilliggande 
småskaliga träbebyggelsen invid Kapellgatan/Rådhusgatan bedöms utgöra värdebärande fysiska 
uttryck för riksintresset. Den mindre träbyggnaden på fastigheten Domaren 18 är belägen mitte-
mot nuvarande vårdcentral. Intill denna småskaliga äldre träbebyggelse står ett relativt storska-
ligt bostadshus från 1950-talet. Då bebyggelsemiljön längs Kapellgatan är varierad i ålder, skala, 
rumslighet och  karaktär bedöms den aktuella tomten vara relativt tålig för varsamma tillägg. 

• Den visuella påverkan på den äldre träbebyggelsens skala och rumslighet bedöms bli liten-mått-
lig. 

• Detaljplanen bedöms sammantaget innebära små negativa konsekvenser för kulturmiljövärden 
kopplade till riksintresset Vaxholm. 

      
      

      
      

Förändring

Områdets värden 
kommer att: Förädlas Förökas Förstärkas Förbli 

oförändrade
Försvagas Förvanskas försvinna

Innebörd Förbättring Ingen påverkan Skada Risk för påtaglig skada

Förhållningssätt
Inspirera

Berika

Hänsyn

Bruka varsamt

Hindra – Lindra

Minimera 
skadan

Ej tillåtet

Undvika skadan

Bedömning enligt Riksantikvarieämbetets handbok avseende förändringens påverkan på riksintresse för 
kulturmiljövården. 

      
      Måttligt negativa

konsekvenser
Positiva konsekvenser       

      
Stora negativa 
konsekvenser

Små negativa 
konsekvenser
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WSPs kulturmiljögrupp har fått i uppdrag att göra en 
konsekvensbeskrivning av detaljplanen Domaren 15 
och 18 i centrala Vaxholm. Utredningens syfte är bl.a. 
att beskriva möjliga konsekvenser avseende påverkan 
på riksintresset Vaxholm. Konsekvensbedömningen har 
utförts av antikvarie Cecilia Lindqvist. 

Underlagsmaterial och metodik
Utgångspunkten för utredningen utgörs av 
riksintressets motiv- och uttrycksbeskrivningar som 
finns tillgängliga på Riksantikvarieämbetets hemsida. 
Stöd för bedömningar gällande riksintresset har utgjorts 
av RAÄs handbok för kulturmiljövårdens riksintressen 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken samt relevanta lagrum.

Underlagsmaterial har främst bestått av de skisser och 
fotomontage som redovisas i denna rapport.

Osäkerheter 
Konsekvensbedömningen är preliminär då den slutliga 
detaljplanen till granskningsskedet med plankarta och 
planbeskrivning inte funnits tillgängliga. 

WSPs kulturmiljögrupp har inte haft möjlighet att stu-
dera kumulativa effekter fullt ut. Exempelvis ingår inte 
analys av andra detaljplaner som antagits nyligen eller 
om/nybyggnader inom riksintresset.

Uppdrag, bakgrund och syfte

Röd cirkel markerar det aktuella utredningsområdet.
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Metodik
- Bedöma påverkan, effekt och konsekvens i ett riksintresse

Riksintressen för kulturmiljövården är 
sammanhängande kulturmiljöer av stor betydelse ur ett 
nationellt perspektiv. Det är områden som pekats ut av 
Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet gemensamt. 
För riksintresseområden för kulturmiljövården gäller att 
de ska skyddas mot åtgärder som kan innebära påtaglig 
skada på kulturmiljön. Till varje område (anspråk) 
som pekats ut som riksintresse för kulturmiljövård 
finns en riksintressebeskrivning, som redogör för 
anspråket. Det är den delen av anspråken som regleras 
enligt lag (Miljöbalken 3 kap 6 §). Ett riksintresse kan 
bara vägas mot andra riksintressen, inte mot intressen 
som kommunen bedömer som viktiga i allmänhet. 
Förbudet mot att vidta åtgärder som kan påtagligt skada 
riksintresset gäller oberoende av om den planerade 
åtgärden vidtas inom eller utanför det utpekade 
riksintresseområdet. Det är åtgärdens påverkan på 
områdets riksintressanta värden som ska bedömas och 
som avgör åtgärdens tillåtlighet.
Länsstyrelsen kan upphäva en detaljplan som innebär 
påtaglig skada och ska senast vid granskningen 
lämna besked om invändningar som kan leda till ett 
ingripande. 

Om länsstyrelsen bedömer att en åtgärd kan medföra 
påtaglig skada bör länsstyrelsen så tidigt som möjligt 

ange hur åtgärden riskerar att inte tillgodose riksintres-
set. Därigenom skapas förutsättningar för att åtgärden 
ska kunna justeras under planeringsprocessen och att 
påtaglig skada undvikas.
Vid bedömningar av förändringar i riksintresse 
för kulturmiljövården är det möjligheten att förstå 
och uppleva det riksintressanta kulturhistoriska 
sammanhang som ligger till grund för utpekandet 
centralt. Detta handlar om möjligheten att läsa och 
uppleva miljön.

Riksintressen består av objekt, karaktärsdrag, 
strukturer, funktioner och samband som gör berättelsen 
läsbar. Påverkas dessa påverkas möjligheten till 
läsbarhet och därigenom riksintresset. Vid bedömningar 
av konsekvenser är det beskrivningar hur dessa olika 
uttryck påverkas och förändras som är centralt.

Förändring

Områdets värden 
kommer att: Förädlas Förökas Förstärkas Förbli 

oförändrade
Försvagas Förvanskas försvinna

Innebörd Förbättring Ingen påverkan Skada Risk för påtaglig skada

Förhållningssätt
Inspirera

Berika

Hänsyn

Bruka varsamt

Hindra – Lindra

Minimera 
skadan

Ej tillåtet

Undvika skadan

Bedömning  enligt Riksantikvarieämbetets handbok avseende förändringens påverkan på riksintresse för 
kulturmiljövården. 
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Riksantikvarieämbetets handbok
I bedömningen utgår WSP från Riksantikvarieämbetets 
handbok för riksintressen som utkom år 2014.
 
En av handbokens centrala aspekter belyser kul-
turmiljöns läsbarhet. Det vill säga hur väl miljön 
fortsättningsvis kommer att karaktäriseras av eller 
återspegla det riksintressanta sammanhang som ligger 
till grund för utpekandet. I denna bedömning utgås 
från påverkan på miljön som helhet samt påverkan 
på enskilda objekt som har betydelse för den riksin-
tressanta kulturmiljöns  läsbarhet. Relevanta frågor för 
bedömningen har varit:

1. Vad försvinner och vad tillkommer?
2. Är påverkan visuell eller funktionell?
3. Är påverkan direkt eller indirekt?
4. Är påverkan tillfällig eller bestående?

Bedömningen vilar även på en översiktlig känslighets- 
och tålighetsanalys i vilken WSP utgått från risken att 
de kulturhistoriska värdena förstörs eller minskar vid 
föreslagna förändringar eller tillägg.  kulturmiljöns 
möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess kulturhis-
toriska karaktär eller värde påtaglig förändras. Grund-
en i analysen är de värdebärande uttrycken, strukturer 
och samband som är särskilt nödvändiga för företeels-
ens helhet och relevans. Utan dessa riskerar miljöns 
möjlighet till kunskapsförmedling förloras. 

1. Är värdena tillkomna under en längre historisk  
period?
2. Är värdena knutna till uttryck för en avgränsad his-
torisk period?
3. Återspeglar uttrycken olika tiders kontinuerliga 
nyttjande av en viss plats?

Ett riksintresse där landskapet är präglat av och värde-
na knutna till utvecklingen av en viss verksamhet eller 
aktivitet över tid , kan vara känsliga för tillägg som 
saknar samband med med verksamheten eller aktivi-
teten.
Ett riksintresse där uttrycken återspeglar olika tiders 
kontinuerliga nyttjande av en viss plats kan vara känsli-
ga för tillägg som förändrar eller bryter mot platsens 
specifika förutsättningar och egenskaper.  

Påtaglig skada?
Riksintressena syftar till att värna vissa värden eller 
egenskaper hos ett mark- eller vattenområde. Områden 
av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada intressena. De värden som varit grund för 
utpekandet är utgångspunkten vid bedömningen av om 
en åtgärd kan anses medföra en påtaglig skada.

Bestämmelserna om riksintressen och påtaglig skada 
ska tillämpas vid prövningar enligt ett antal olika lagar, 
normalt i ärenden som handlar om ny eller ändrad 
markanvändning. Bestämmelserna om riksintressen 
kan aktualiseras vid all planläggning enligt plan- och 
bygglagen (PBL) framför allt vid översiktsplanering 
och detaljplanering, men också vid bygglovgivning och 
förhandsbesked i områden utanför detaljplan.

Medför en åtgärd att ett av de värden eller egenskaper 
som legat till grund för utpekandet helt eller delvis går 
förlorat så kan det vara tillräckligt för att riksintresset 
ska anses vara påtagligt skadat. Det krävs alltså inte 
att ett områdes samlade värden skadas för att påtaglig 
skada ska inträffa.

För att åtgärden ska vara otillåten så måste skadan vara 
påtaglig, det vill säga skadan måste vara av en viss dig-
nitet. Däremot behöver det inte vara säkert att skadan 
verkligen inträffar, det räcker med att åtgärden "kan" 
medföra en påtaglig skada för att den ska vara otillåten.

För att en åtgärd ska anses medföra en påtaglig skada så 
ska den antingen ha bestående negativ inverkan på det 
aktuella intresset eller tillfälligt ha mycket stor negativ 
påverkan på detta. "Bestående negativ påverkan" kan 
förstås som att åtgärderna antingen ska vara irrepara-
bla eller irreversibla. Med irreparabel menas att skadan 
inte kan läkas eller ersättas i efterhand. En irreversibel 
förändring är en sådan som inte kan vändas eller hin-
dras när den har startat.

En åtgärd kan innebära påtaglig skada på ett riksintresse 
och därför vara otillåten även om åtgärden vidtas utan-
för riksintresseområdet. Det spelar alltså ingen roll om  
åtgärden är lokaliserad inom eller utanför det utpekade 
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Förutsättningar 
- Riksintresset Vaxholm 

Stadskärnan i Vaxholms stad ligger inom riksintres-
se för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § Miljöbalken.

Riksintresse för kulturmiljövård

Nedanstående är utdrag ur riksintressebeskrivningen (RAÄ, rev 2014-04-04)

Motivering: 
B. Militär miljö och småstadsmiljö, med försvarsanläggningar utmed farleden in mot Stock-
holm och staden Vaxholm, som visar Stockholms sjöförsvar alltsedan 1500-talet, befästning-
skonstens utveckling sedan början av 1700-talet, samt hur servicesamhället och sedermera 
staden Vaxholm växte upp som en följd av Vaxholms kastell. (Fästningsmiljö).

Uttryck för riksintresset: 
Vaxholms stad som uppstod som ett servicesamhälle till fästningen och centrum för han-
deln i skärgården, avsöndrades som egen församling omkring 1630 och fick stadsprivilegier 
som brukar dateras till 1652. Planmönstret med rätvinkligt rutnät och tät stadsbebyggelse 
i de centrala delarna närmast hamnen samt oregelbundet gatunät med friliggande, mer 
småskalig träbebyggelse för en fiskarbefolkning norr därom och villaområden i väster. Tull-
huset från 1776. Bebyggelse som hör samman med rekreationslivets uppblomstring från och 
med 1800-talets senare del. (Miljön berör även Lidingö, Nacka och Värmdö kommuner.)
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Det skrafferade området visar riksintressets utbredning. Vit cirkel markerar den aktuella fastigheten
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Bevarandeplan 1979
Text hämtad från Antikvarisk förstudie 2018-10-22
I bevarandeplanen från 1979 karaktäriseras områden samt 
redovisar och klassar byggnader i Vaxholms stadskärna. För 
kvarteret Rådhuset längs Kapellgatan beskrivs att kvarteret 
har behållit sin blandade sekelskifteskaraktär. Kvarteret 
Domaren har sedan mitten av 1700-talet varit bebyggd med 
hus i gatulinje mot Hamngatan. 1967 revs det sista spåret 
av den äldre bebyggelsen. Bevarandeplanen anger att 
Rådhusgatan, från den södra sidan av Hamngatan är den 
äldsta bevarade samlade gatubebyggelsen. Medan den norra 
sidan är ett resultat av 1880-års reglering. 1967 rivs stor del 
av bebyggelsen på södra sidan av Hamngatan (kvarteren 
Domaren och Repslagaren). Nya 3-våningshus med lokaler och 
bostäder uppföres. Denna förändring samt nybyggnaden av 
Domusbutiken 1963 sker under en period av aktiv kommunal 
markpolitik då man kan ana en stark vilja till förändring av 
stadskärnan.”

Översiktsplan
Översiktsplanen beskriver (sid 65) uttrycket för 
riksintresset för kulturmiljövården ”stadskärnan i
Vaxholm har stora kulturhistoria värden och omfattas 
av riksintresse för kulturmiljön. Skalan och karaktären i 
stadsmiljön med bebyggelse och gatustruktur är värdefull och 
bör beaktas inför kommande bebyggelseutveckling”.
För utveckling av stadskärnan beskrivs (sid 90) att ”skalan i 
stadsmiljön är väsentlig och varje tillägg ska noga värderas 
i förhållande till helheten. För helhetsintrycket är hela 
Vaxön av intresse. Även parkmark och orörd terräng har 
betydelse för helheten. Viss kompletterande bebyggelse 
och ersättningsbebyggelse, park/torg i enstaka kvarter i 
stadskärnan kan bidra till att stärka stadsmiljön och
gaturummets karaktär”.

Antikvarisk förstudie 
(Vaxholms kommun 2018-10-22)
Kvarteret Domaren ligger på Vaxön i Vaxholms stad och har 
under de senaste två hundra åren örändrats. Från att ha varit 
bebyggt under 1800-alet med enklare stugor till flerfamiljshus 
under 1950–60 talet. Flerfamiljshusen i kvarteret har kvar sin 
huvudsakliga karaktär. 

Kvarteret är öppet med möjlighet till parkering och att 
promenera mellan husen. Byggnaden på fastigheten Domaren 
18 uppfördes under början av 1960-talet för ett Coop varuhus 
med funktionalistisk arkitektur. När huset under 1980-talet 
byggdes om planlade man fastigheten samtidigt, och fick 
skyddsbestämmelsen q. Efter ombyggnationen fick den 
en tidstypisk, postmodernistisk karaktär, med inglasade 
entrépartier, färgglada betongelement, listverk, pilastrar och 
färgade geometriska ytor. De stora plåtade takdelarna är lika 
viktiga för karaktären som övriga ytor. Kvarteret Domaren har 
höjdskillnader där trappor och murar avgränsar utrymmena. 
Den öppna ytan används för parkering och har mindre 
gräsmatteytor, gångar och planteringar. Närliggande kvarter 
är öppna med låga volymer och grönstruktur exempelvis 
Rådhuset och Repslagaren.
Det är små villor i två våningar med trädgårdar. Hamngatan 
har blivit mer sammansatt under de senaste 50 åren. 
Gaturummet är slutet med sammanbyggda hus. Rådhusgatan 
har också sammanbyggda hus men volymen är lägre. Sikten 
mot kyrkan och dess gröna miljö är värdefull. Kvarteret 
Rådhuset har en variation med olika byggnadstyper. 
Fastigheten Rådhuset 4 är ett flerfamiljsbostadshus med 
tre våningar. Fastigheten bredvid, Rådhuset 5, beskrivs i 
bevarandeplanen som ”liten rödfärgad stuga med vindsrum på 
stenkällare, gavelveranda, uppförd före 1880. Stenmur och
häck mot Rådhusgatan betydelsefulla för gaturummet”.
Kvarteret har sedan mitten av 1700-talet varit bebyggt med 
hus i gatulinjen mot Hamngatan. 1967 revs det sista spåret 
av den äldre bebyggelsen, en med mycket rik snickarglädje 
och glasverandor  försedd byggnad ’’gamla apoteket’’.  
Byggnadsbeståndet i kvarteret består numera av typiska 
flerfamiljshus från mitten av 1900-talet. Byggnaderna 
används idag som affär, vårdcentral, kontorslokaler, bibliotek 
och bostäder. Planområdets angränsande bebyggelse är 
mycket varierad beträffande byggnadstyper, våningsantal, 
byggnadshöjder och byggnadsareor. Våningsantalet är 
dock övervägande 2 till 3 våningar med inredd vind. Många 
byggnader har dessutom kommersiell verksamhet i gatuplanet. 
Fasader utgörs av trä eller puts. 

Kommunala planeringsunderlag
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Analys
- Bedömning av miljöns värden och känslighet

Vilka värden finns? Hur känslig är miljön?
Kulturmiljön invid Kapellgatan består av en varierad 
bebyggelse från skilda tider och med olika volymverkan 
och flera goda exempel på byggnader med tidstypisk 
arkitektur. 
Gatusträckningen och planmönstret invid Kapellgatan  
har ett långt tidsdjup planlades under 1920-talet med 
planerad centrumbebyggelse längs Hamngatan och  
med kvartersmark med öppet byggnadssätt och en 
smalare förgårdsmark längs Kapellgatan.

Mittemot den nuvarande vårdcentralen finns en liten 
träbyggnad som ansluter till en modernare bebyggelse 
från 1950-talet.  Träbyggnaden med trädgård kan läsas 
samman med bebyggelsen längs Rådhusgatan där 
ett flertal äldre trähus finns bevarade som enhetligt 
berättar om 1800-talets stadsutveckling som utgör en 
värdekärna i riksintresset. Längsmed Kapellgatan finns 
en äldre villa från 1800-talet som dock blivit kraftigt 
ändrad/renoverad under 1900-talet.

Längre väster ut längs Kapellgatan finns bebyggelse 
i två-3 våningar som återspeglar 1950/60-talets 
samhällsutveckling med större sammanhållen 
bebyggelse med bostadshus samt f.d. affärsbyggnad 
(sedermera ombyggd till vårdcentral). 
I Kapellgatans nordvästra hörn närmast kyrkan finns 
äldre träbebyggelse från förra sekelskiftet.

• Eftersom miljön speglar skilda berättelser och 
epoker bedöms miljön vara relativt tålig för 
varsamt infogade tillägg i form av bostadshus 
som förhåller sig till stadsplanen från 1920-talets 
planmönster. 

• Känsliga karaktärsdrag är bebyggelse längs 
Kapellgatan  med ställda som fristående volymer 
och inte slutna kvarter i gatuliv. 

• Den f.d. gränden/gatan väster om vårdcentralen är 
känslig för exploatering.

• Vidare är förgårdsmarken känslig för exploatering.
• Bebyggelsemiljöerna längs Kapellgatan är känslig 

för skalförskjutningar.
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Kort historisk överblick i kartor

Ortofoto 2018. 

Flygfoto 1950-tal. Äldre villa bebyggelse ses på båda sidor av Kapellgatan. Den slutna kvartersbebyggelsen 
mot Hamngatan är annu inte uppförd. 
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Stadsplanen från 1920-talet. 

Sluten kvartersbebyggse mot Hamngatan. Kvartersmark med öppet byggnadssätt mot Kapellgatan.
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Bebyggelsen på Kapellgatans östra sida

1. F.d. affärshus, nu vårdcentral

2. Den del av parkeringen som bebyggs

4. Bostadshus från 1950-talet 

1.

3.
2..

4.

3.  Byggnad från 1950/60-talet

Värdefull bebyggelsemiljö med 
miljöskapande värde

Värdefull bebyggelsemiljö med 
miljöskapande värde

Värdefull bebyggelsemiljö med 
miljöskapande värde

Tomtmark med måttlig/låg känslighet 
för exploatering

Översiktlig analys av bebyggelsens värden
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1.

3.

2..

4.

Kapellgatans västra sida

5.

1. Ålderdomlig träbebyggelse

2. Bostadsbebyggelse från 1950/60-talet

3. Om/tillbyggd bostadsbebyggelse från sekelskiftet

 4. Postmodern bostadsbebyggelse 

 5. Bostadsbebyggelse från sekelskiftet 18/1900.

Mycket värdefull bebyggelsemiljö med 
bäring på riksintresset för kulturmiljövård 

Värdefull bebyggelsemiljö med 
miljöskapande värde

Värdefull bebyggelsemiljö med 
kulturhistoriskt värde

Mycket värdefull bebyggelsemiljö med 
bäring på riksintresset för kulturmiljövård 

Bebyggelsemiljö med lågt 
kulturhistoriskt värde
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Tomtmark med mycket hög känslighet 
för exploatering

Tomtmark med hög känslighet 
för exploatering

Tomtmark med måttlig/låg känslighet 
för exploatering

Mycket känslig planstruktur: förgårdsmark och 
f.d. gränd som är mycket känslig för 
exploatering

Mycket känslig vy

Mycket värdefull bebyggelsemiljö med 
bäring på riksintresset för kutlurmiljövård 

Värdefull bebyggelsemiljö med 
kulturhistoriskt värde

Värdefull bebyggelsemiljö med 
miljöskapande värde

Bebyggelsemiljö med lågt 
kulturhistoriskt värde

Gränd/gata enligt stadsplan från 1920-talet
Förgårdsmark

Öppet byggnadsätt

Karta- Kulturmiljöns känslighet

Övergripande känslighetsanalys av gaturummet

Kyrkomiljö

Rådhusgatan

Kapellgatan
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Byggnadernas takfötter 
har olika höjd men korrel-
erar på vardera sida gatan

Byggnadernas takfötter har olika höjd men korrelerar i gaturummet på byggnder belägna på vardera sida gatan

Analys av skalor och bebyggelsens höjder och takfötter

Ortofoto 2018. 
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Analys
- Vad tillkommer?

Analyserat förslag. Nordisk kombination arkitekter 2020-09-11.
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Byggnadens fasad i linje 
med Domaren 16 och 

äldre stadsplan

Öppet byggnadssätt

Taknock och byggnadens takfot korrelerar med byggnaden mittemot på Kapellgatan. På grund av högre topografiskt läge ligger 
den aktuella byggnadens taknock högre än fastigheten på Hamngatan.

Byggnadens gårdsfasad i 
linje med Domaren 16

Förslag situtaionsplan. Nordisk kombination arkitekter 2020-09-11.

544



19

Dagen vy längs Kapellgatan mot kyrkan.

Fotomontage, föreslagen byggnad, vy längs Kapellgatan mot kyrkan i väster.

545



20

Fotomontage, föreslagen byggnad, vy 
längs Kapellgatan mot Rådhusgatan.

Dagen vy längs Kapellgatan mot kyrkan.
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Exploateringsförslag BV. Nordisk kombination arkitekter 2020-09-11.
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Dagens vy från Hamngatan mot Domaren 15.

Fotomontage, förslag med vy från Hamngatan mot Domaren 15.
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Takfoten korrelerar
Volymverkan och 

arkitektur som inte 
dominerar

Öppet byggnadssätt Känslig låg träbebyg-
gelse bedöms inte 
påverkas negativt

Förgårdsmarken 
bevarad

Taknocken korrelerar

Fotomontage, förslag med vy från Kapellgatan mot Domaren 15.
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Ändringar sedan samrådet 2018
Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie 
sedan samrådet. Följande ändringar är gjorda;
1. Byggnaden har sänkts för att korrelera med byggna-

den på andra sidan Kapellgatan samt bättre anpas-
sas till det småskaliga gaturummet (se skisser på 
nästa sida). 

2. Den byggnadsdel som tidigare sammankopplats 
med nuvarande vårdcentral har strukits (se skisser 
nedan). 

3. Byggnadens fotavtryck har minskat, fasaden har 
förskjutits längre in på tomten för att anpassas till 
fasadlivet till grannfastigheten (se skisser nedan). 

4. Den öppna fasaden med garageplatser har tillslutits 
och byggnadens arkitektur har anpassats till den 
omgivande bebyggelsen (se skisser nedan). 

Plankartan från samrådet.

Förslag situtaionsplan i samrådsskedet.
Nordisk kombination arkitekter 2018-10-29.

Förslag situtaionsplan. Jämför med förslag i samrådsskedet i bilden 
nedan. Byggnadens fotavtryck har minskat, fasaden har förskjutits län-
gre in på tomten för att anpassas till fasadlivet till grannfastigheten.  
Nordisk kombination arkitekter 2020-09-11.

Byggnadens gårds-
fasad nu i linje med 

Domaren 16

Struken byggnadsdel 
mot vårdcentralen
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Förslag fasader. Nordisk kombination arkitekter 2020-09-11.
Den byggnadsdel som tidigare var sammankopplad med nuva-
rande vårdcentral har strukits. Den öppna fasaden med garage-
platser har tillslutits och byggnadens arkitektur har anpassats till 
den omgivande bebyggelsen.

Förslag fasader i samrådsskedet. Nordisk kombination arkitekter 2018-10-29.

Nockhöjden sänkt, se sträckad linje som 
markerar höjden i samrådsskedet. 
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Konsekvenser för kommunalt värdefull 
kulturmiljö
Planen medför ny byggrätt på f.d. parkering som till-
hört butiksbyggnad från 1963 som idag är ombyggd till 
vårdcentral. Bebyggelsen på Domaren 18 är tillkommen 
är delvis förvanskad i samband med en ombyggnad 1987 
men har med sitt postmodernistiska uttryck ett visst 
kulturhistoriskt värde. Kommunantikvarien har även 
föreslagit att byggnaden omfattas av varsamhetsbe-
stämmelser (k) i planen. 
De direkta effekterna är att  parkeringen tas bort och 
bebyggs med en 2,5 våningar hög bostadsbyggnad. Inga 
träd, naturmark eller vegetation tas i anspråk. Parke-
ringen som rivs bedöms ha lågt kulturhistoriskt värde. 

Av den äldre stadsplanen från 1920-talet är föreslagen 
byggnad belägen i linje med de planerade byggrätterna 
för bostadshus. Den föreslagna byggnaden har  i det 
justerade förslaget ett fasadliv som ligger i linje med 
det intilliggande bostadshuset som följer stadsplanen 
från 1920-talet. Den nya byggnadens volym korrelerar 
i nuvarande förslag med intilliggande fastighet från 
1950/60-talet. I det nuvarande förslaget finns en för-
gårdsmark framför byggnaden.
• Sammantaget bedöms förändringarna innebära små 

-måttligt negativa konsekvenser för kommunalt 
utpekade kulturmiljövärden.

Konsekvenser för riksintresset och kul-
turmiljön
Effekterna relaterade till riksintresset bedöms främst 
vara kopplade till den visuella påverkan av stadsrummet 
vid Kapellgatan. Byggnadens takfot är trots sänkning 
högre än intilliggande byggnaders men korrelerar med 
fastigheten mittemot som är byggd på 1960-talet. 

Byggnaden bedöms inte påverka eller bryta någon 
väsentlig siktlinje. I vyer från Hamngatan innebär 
förslaget ingen större påverkan på stadsrummet eller 
kulturmiljön. 
Vyer längs gaturummen och stadssiluetten bedöms vara 
fysiska uttryck och bedöms inte påverkas negativt av 
nuvarande planförslag. 

Mötet med den äldre träbebyggelsen bedöms vara 
acceptabel i nuvarande förslag då byggnaden sänkts 
och att denna förhåller sig till den befintliga bebyggel-
sens proportioner som är belägen intill träbebyggelsen. 
Den äldre träbebyggelsen vid Kapellgatan bedöms 
fortsättningsvisha hög läsbarhet och kommer främst att 
kunna läsas ihop med den äldre bebyggelsemiljön längs 
Rådhusgatan. Den visuella påverkan på den äldre träbe-
byggelsens skala bedöms bli liten-måttlig. 

• Sammantaget bedöms förslaget medföra små 
negativa konsekvenser avseende riksintresset 
Vaxholm.

Indirekta effekter
Planen bedöms medföra låg-måttlig risk för kumulativa 
effekter avseende att planen blir prejudicerande för att 
nya tillägg planeras i centrala Vaxholm. De kumulativa 
effekterna kan bl.a. utgöras av ytterligare planförslag 
som innebär kompletteringar på f.d. parkeringar inom 
riksintresset. 

Additiva konsekvenser
Om kommunen beslutar att anta detaljplaner i samma 
landskapsrum längs Kapellgatan eller i anslutning 
till Rådhusgatan och som medger förändringar som 
påverkar läsbarheten av riksintresset negativt, bedöms 
känsligheten öka och handlingsutrymmet gällande 
tillägg minska. 

• Sammantaget bedöms planen innebära små 
negativa konsekvenser för kulturmiljövärden.

Konsekvensbedömning
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WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsulföretag. 
Kulturmiljökompetensen på WSP är bred, våra medarbetare 
finns över hela landet och har starka kompetenser som 
byggnadsantikvarier, arkitekturhistoriker, konstvetare, 
kulturgeografer, arkeologer och samhällsplanerare. Tillsammans 
ser vi till att WSP kan försörja myndigheter, allmänheten, företag, 
exploatörer och privatpersoner med tydliga underlag och 
utredningar, efter de senaste rönen inom kulturmiljöfältet. 

www.wsp.com

Kontakt
 

Kulturmiljögruppen
WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
T 010-722 50 00
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Sammanfattning 
Structor Akustik har av Nordisk Kombination Arkitekter AB genom Christian Hansen fått i 
uppdrag att utreda ljudnivåer orsakade av vägtrafik vid ett nytt flerbostadshus som planeras på 
fastigheten Domaren 15 i centrala Vaxholm. I dagsläget finns en befintlig parkering på platsen. En 
stor bullerkälla i området är väg 274, men även mindre vägar ger bidrag till ljudnivån. Totalt 
planeras elva lägenheter i det nya flerbostadshuset. Utredningen utgör underlag till detaljplan. 
 
Den dygnsekvivalenta ljudnivån beräknas uppgå till som högst 53 dBA vid fasad. Därmed uppfylls 
riktvärdet vid bostadsfasad, utan särskilda bullerskyddsåtgärder. 
 
Den gemensamma uteplatsen som planeras på bakgården uppfyller riktvärdena för uteplats. 
 
Målet för trafikbuller inomhus kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. 
Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen. 
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1 Bakgrund 
Structor Akustik har av Nordisk Kombination Arkitekter AB genom Christian Hansen fått i 
uppdrag att utreda ljudnivåer orsakade av vägtrafik vid ett nytt flerbostadshus som planeras på 
fastigheten Domaren 15 i centrala Vaxholm. I dagsläget finns en befintlig parkering på platsen. En 
stor bullerkälla i området är väg 274, men även mindre vägar ger bidrag till ljudnivån. Totalt 
planeras elva lägenheter i det nya flerbostadshuset, där varje lägenhet har minst en enskild balkong. 
En gemensam uteplats planeras även på bakgården. Utredningen utgör underlag till detaljplan. 
 
Planområdets geografiska läge visas i Figur 1 och situationsplanen i Figur 2.  
 

 
Figur 1. Planområdets geografiska läge är markerat med en röd ring. Minkarta.lantmateriet.se. 

 
Figur 2. Situationsplan för det nya flerbostadshuset som planeras på fastigheten Domaren 15. En gemensam 

uteplats planeras på bakgården. 

 
 

N 

Gemensam uteplats 
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Planlösningar visas i Figur 3 - Figur 6 och fasader i Figur 7. 
 

 
Figur 3. Bottenvåning, där en lägenhet planeras (till vänster i bild). 

 

 
Figur 4. Första våningen (1 trappa), med 4 lägenheter. 

 

 
Figur 5. Andra våningen (2 trappor), med 4 lägenheter. 

Kapellgatan  
N 

Kapellgatan   
N 

Kapellgatan  
N 
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Figur 6. Vindsplan, med 2 lägenheter. 

 

 
Figur 7. Fasader. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
N 

Vy från söder                                                                Vy från väster   

Vy från norr                                                                  Vy från öster   
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2 Bedömningsgrunder 
2.1 Nationella riktvärden för trafikbuller vid bostäder 
Regeringen har angett riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader i förordningen om 
trafikbuller1. De gäller för planärenden som påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015 och ligger till 
grund för bedömningen i denna utredning. 

Tabell 1. Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid nybyggnation av bostäder 

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA frifält) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Utomhus (frifältsvärde)   

 vid fasad 60/ 65 a) - 

 på uteplats 50 70 b) 
a) För bostad om högst 35 m2 gäller det högre värdet 
b) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ timme kl. 06:00-22:00 

Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av bostadsrummen ha 
tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är högst 55 dBA och maximal högst 70 dBA 
kl. 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för daglig samvaro och rum för sömn, ej kök. 

Inomhus i bostäder gäller Boverkets Byggregler (BBR). 

Tabell 2. Högsta tillåtna trafikbullernivå inomhus i bostäder enligt BBR.  

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

I utrymme för sömn, vila eller 
daglig samvaro 

30 45 a) 

I utrymme för matlagning eller 
personlig hygien 

35 -  

a) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ natt kl. 22:00-06:00 

3 Underlag 
Följande underlag har använts vid beräkningarna: 

- Digital grundkarta över aktuellt område erhållen från Metria, 2020-08-24. 
- Situationsplan, planlösningar, fasader och sektioner erhållna från Fanny Vallo, Nordisk 

Kombination Arkitekter AB, 2020-08-24. 
- Vägtrafikuppgifter för väg 274 hämtades från Trafikverkets hemsida, 2020-08-21. 

Vägtrafikuppgifter för kommunala vägar erhölls av Adam Hjort, Vaxholms stad,  
2020-08-24, 2020-08-27 och 2020-09-01. 

- Omgivande bebyggelse har getts schablonhöjder efter besiktning via Google Maps och 
Eniro.se. 
 

 
1 Svensk författningssamling SFS 2015:216, Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader och SFS 2017:359, 

Förordning om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
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4 Beräkningsförutsättningar 
Bullret har beräknats utifrån en digital terrängmodell med programmet SoundPLAN version 8.1. 
Beräkningarna har utförts med 3 reflexer.  

4.1 Beräkningsmodell för trafikbuller 
Beräkningar för trafikbuller har utförts i enlighet med den nordiska beräkningsmodellen för 
vägtrafik (NV 4653). Modellen tar hänsyn till terräng, byggnader, marktyp och trafikflöden. Den 
förutsätter också väderförhållanden som motsvarar svag medvind i alla riktningar. 

4.2 Terrängmodellen 
Terrängmodellen har skapats utifrån höjdinformation från Metria. Vägbanor, parkeringar, och 
vattenytor har antagits vara akustiskt hårda. Marken har i övrigt generellt antagits vara akustiskt 
mjuk. 

4.3 Befintliga bullerskyddsskärmar 
Översiktlig genomgång av området har genomförts via kartfunktion på internet. Inga befintliga 
bullerskyddsskärmar har kunnat identifieras. 

5 Trafikuppgifter 
Vägtrafikuppgifter för väg 274 är hämtade från Trafikverket och är uppräknade till år 2040 enligt 
deras EVA-modell. Vägtrafikuppgifter för kommunala vägar har erhållits från Vaxholms stad. En 
uppräkningstakt på 1,2% per år har använts. 
 
Tabell 3. Använda vägtrafikuppgifter.  

Vägnamn/sträcka  
Hastighet 

[km/h]  

Väguppgifter 

mätningsår / prognosår 

År 
ÅDT 

[fordon/dygn] 

Tung 

trafik [%] 

Väg 274 50 2018 / 2040  8 000 / 10 900  8 / 8 

Kungsgatan 30 2017 / 2040  1 100 / 1 400  5 / 5 

Hamngatan 30a) 2017 / 2040  1 100 / 1 400  5 / 5 

Rådhusgatan 30 2017 / 2040  900 / 1 200  2 / 2 

Kapellgatan 30 2017 / 2040  500 / 700  0 / 0b) 
a) Delvis gångfart på denna gata med medelhastighet 10 km/h. 
b) Endast enstaka tunga fordon till och från Coops lastintag kan förekomma dag- och kvällstid. Det 

finns därmed ingen risk för överskridande enligt förklaring b) i Tabell 1 (för tunga fordon). 

6 Resultat och åtgärdsförslag 
Resultaten framgår av de bifogade ritningarna där bullerspridningen redovisas med färgade fält. 
Färgskalan är relaterad till riktvärdena så att gränsen mellan grönt och gult motsvarar riktvärdena 
om högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad på ljuddämpad 
sida. Beräknade ljudnivåer vid fasad avser frifältsvärden (nivåer utan inverkan av reflex i egen 
fasad). Resultaten sammanfattas och kommenteras nedan. 
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6.1 Ljudnivå vid bostadsfasad 
Den dygnsekvivalenta ljudnivån beräknas uppgå till som högst 53 dBA vid fasad, se Bilaga 1. 
Därmed uppfylls riktvärdet vid bostadsfasad. 

6.2 Ljudnivå vid uteplats 
Om uteplats anordnas i anslutning till bostaden skall tillgång finnas till en uteplats (enskild eller 
gemensam) där riktvärdena för dygnsekvivalent och maximal ljudnivå dag/kväll uppfylls. 
Uteplatser planeras i form av en gemensam uteplats på bakgården samt enskilda balkonger. 
 
Bedömningen av ljudnivå vid uteplats utgår från de beräknade ljudnivåerna vid fasad för 
dygnsekvivalent ljudnivå (Bilaga 1) och maximal ljudnivå dag/kväll (Bilaga 2). 
 
Den gemensamma uteplatsen på bakgården uppfyller riktvärdena för uteplats. 
 
Balkonger som vetter mot bakgården uppfyller riktvärdena för uteplats. För balkonger som vetter 
mot Kapellgatan överskrids den dygnsekvivalenta ljudnivån med 1 – 2 dBA. För att förbättra 
ljudmiljön på dessa balkonger kan de förses med täta balkongräcken med en höjd på minst 1 m, se 
Bilaga 4. Räckena behöver i sådana fall sträcka sig runt hela balkongerna och vara helt täta (själva 
elementen samt anslutningar mot fasad och golv). Eftersom de boende har tillgång till en 
gemensam uteplats som uppfyller riktvärdena är täta balkongräcken dock inget krav, endast en 
rekommendation (fyra av lägenheterna har även tillgång till ytterligare en enskild balkong som 
vetter mot bakgården, där riktvärdena uppfylls). I Figur 8 nedan visas vilka balkonger som 
rekommenderas att förses med täta balkongräcken för att erhålla en god ljudmiljö vid samtliga 
uteplatser som planeras. 
 

 
Figur 8. Balkonger markerade i gult rekommenderas att förses med täta balkongräcken (vy från söder, balkonger 

som vetter mot Kapellgatan). 

6.3 Ljudnivå inomhus 
Målet för trafikbuller inomhus kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. 
Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen. Maximal ljudnivå nattetid visas i 
bilaga 3 (ska användas vid projekteringen för ljudnivå inomhus). 
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Domaren 15 Vaxholm, trafikbuller

Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad

Vägtrafik år 2040

Rapportnummer Bilaga
12020-086 r01

Beställare
Nordisk Kombination Arkitekter AB

Datum
2020-09-07

Handläggare Granskare
LEERH

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 64 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

Dygnsekvivalent ljudnivå i dBA

 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst
en uteplats vara tillgänglig som uppfyller
riktvärden om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och
kväll (06-22).

Kapellgatan

Vy från sydost

Vy från nordväst
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Domaren 15 Vaxholm, trafikbuller

Maximal ljudnivå vid fasad
under dag/kväll (medeltimme,
kl. 06-22)

Vägtrafik år 2040

Rapportnummer Bilaga
22020-086 r01

Beställare
Nordisk Kombination Arkitekter AB

Datum
2020-09-07

Handläggare Granskare
LEERH

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 64 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst
en uteplats vara tillgänglig som uppfyller
riktvärden om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och
kväll (06-22).

Kapellgatan

Maximal ljudnivå i dBA

 > 85
 80 - 85
 75 - 80
 70 - 75
 65 - 70
 <= 65

Vy från sydost

Vy från nordväst
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Domaren 15 Vaxholm, trafikbuller

Maximal ljudnivå vid fasad
under natt (kl. 22-06)

Vägtrafik år 2040

Rapportnummer Bilaga
32020-086 r01

Beställare
Nordisk Kombination Arkitekter AB

Datum
2020-09-07

Handläggare Granskare
LEERH

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 64 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst
en uteplats vara tillgänglig som uppfyller
riktvärden om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och
kväll (06-22).

Kapellgatan

Maximal ljudnivå i dBA

 > 85
 80 - 85
 75 - 80
 70 - 75
 65 - 70
 <= 65

Vy från sydost

Vy från nordväst
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Domaren 15 Vaxholm, trafikbuller

Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad
med balkongskärmar (1 m höga),
för balkonger mot Kapellgatan

Vägtrafik år 2040

Rapportnummer Bilaga
42020-086 r01

Beställare
Nordisk Kombination Arkitekter AB

Datum
2020-09-07

Handläggare Granskare
LEERH

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 64 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

Dygnsekvivalent ljudnivå i dBA

 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst
en uteplats vara tillgänglig som uppfyller
riktvärden om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och
kväll (06-22).

Kapellgatan

Vy från sydost
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Sammanfattning 

Geosigma har på uppdrag av FAD Fastigheter gjort en dagvattenutredning för fastigheten 
Domaren 15 som ska bebyggas. Den befintliga markanvändningen på Domaren 15 utgörs av 
en parkeringsyta. Genomförandet av detaljplanen innebär att parkeringsytan bebyggs med 
ett flervåningshus som byggs ihop med huset på Domaren 18. Flervåningshuset är planerat 
att ha ett garage med tillhörande infartsramp, bostäder, samt att det tillkommer en mindre 
innegård. Delar av parkeringsytan kommer att utgöra infartsväg till infartsrampen och 
fastigheten Domaren 14. Domaren 15 och 18 tillhör ett tekniskt avrinningsområde med 
Södra Vaxholmsfjärden som recipient. Södra Vaxholmsfjärden har otillfredsställande 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Den kemiska statusen är dock god om 
hänsyn inte tas till bromerade difenyletrar och kvicksilver som överskrids i så gott som alla 
svenska vatten.  

Den planerade markanvändningen innebär att det klimatkompenserade dimensionerande 
10-årsflödet (10 minuters varaktighet) ökar med cirka 3 liter/sekund.  

Den dagvattenhantering som föreslås i denna utredning är i huvudsak: 

• Dagvatten från takyta och innergården samlas upp och renas i ett makadammagasin 
med en yta på 31 m2 som kombineras med ett brunnsfilter som placeras i gallerbrunn 
i norra delen av planområdet.  

• Dagvatten som bildas på infartsväg samlas upp och renas i ett mindre 
makadammagasin med en yta på 6 m2 som likaså kombineras med ett brunnsfilter 
som placeras i gallerbrunn på den flacka delen av infarten.  

• För att undvika ytavrinning som når garageplanet bör infartsrampen förses med en 
förhöjning i asfalten som fungerar som ett fysiskt skydd mot ytavrinningen.  

• För att inte parkeringsytan på Domaren 14 ska bilda ett instängt område vid extrem 
nederbörd bör det ges plats för ytavrinning mellan skärmtaket, infartsrampen och 
innergården ned mot lastytan som ligger i anslutning till Hamngatan. Vid extrem 
nederbörd som överbelastar föreslagna dagvattenlösningar bör dagvattnet tillåtas att 
avrinna mellan skärmtaket, infartsrampen och innegården mot lastytan.   

Detta lösningsförslag leder till en minskning av föroreningshalterna och 
föroreningsbelastningen jämfört med dagens läge för alla studerade ämnen förutom för 
kväve. För att erhålla ytterligare rening av dagvatten kan delar av makadammagasinet i 
norra delen av området överbyggas med en regnbädd.  
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1 Uppdraget 

1.1 Bakgrund  

Nordisk Kombination Arkitekter och FAD Fastigheter har planer på att exploatera fastigheten 
Domaren 15 i Vaxholms kommun. Som en del i planarbetet har Geosigma AB fått i uppdrag 
att genomföra en dagvattenutredning för planområdet.  

1.2 Områdesavgränsning 

Planområdet består av fastigheten Domaren 15. Denna dagvattenutredning kommer att ta 
hänsyn till det dagvatten som bildas inom planområdet och den omkringliggande mark som 
sannolikt kommer att bidra med dagvatten till planområdet vid normala förhållanden. 
Planområdet och omkringliggande mark som sannolikt bidrar med dagvatten till 
planområdet kallas för det Inre Utredningsområdet. Planområdet och omkringliggande mark 
som kan bidra med ytavrinnande dagvatten till planområdet vid mer extrema förhållanden 
kallas för det Yttre Utredningsområdet. I detta område ingår också mark som kan tänkas 
påverkas av dagvatten från planområdet vid mer extrema förhållanden. De två områdena 
redovisas i Figur 1-1.   
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Figur 1-1. Översiktskarta över de två utredningsområdena. 

   

  

Domaren 18 

Domaren 15 

Domaren 16 

Domaren 8 
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1.3 Allmänt om dagvatten 

Dagvatten definieras som ett tillfälligt förekommande vatten som avrinner markytan vid 
regn och snösmältning. Generellt är ytavrinningens flöde och föroreningshalt kopplad till 
markanvändningen i ett område. Främst är det dagvatten från industriområden, vägar och 
parkeringsytor som innehåller föroreningar. Exploatering kan leda till större areal hårdgjorda 
ytor och det är därför viktigt att i ett tidigt skede utreda vilka konsekvenser detta har på 
dagvattensituationen.  

Vid lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används dagvattenlösningar som efterliknar 
vattnets naturliga kretslopp, såsom infiltration i mark, i stället för att leda bort dagvattnet i 
konventionella ledningar. På så sätt minskas mängden dagvatten som behöver tas omhand i 
dagvattennätet och det sker en naturlig rening av dagvattnet. 

1.4 Syfte 

Syftet med denna utredning är att klargöra vilka konsekvenser den avsedda exploateringen 
kan ha för dagvattensituationen inom planområdet och även utreda påverkan på dess 
recipient.  

Den planerade exploateringen av Domaren 15 innebär att en tidigare parkeringsplats 
kommer att ersättas med bostadshus. Valet av beläggningsmaterial på ytorna i planområdet 
avgör om dagvattenflödet från planområdet kommer att minska eller öka efter 
exploateringen. En anslutning till det kommunala dagvattensystemet medför eventuellt en 
ökad flödesbelastning på det kommunala dagvattensystemet som kan leda till bräddning av 
obehandlat spill- och dagvatten genom överläckage och bräddningar vid kraftiga skyfall. Det 
är ur det perspektivet viktigt att dagvatten från hårdgjorda ytor, såsom tak och parkering, tas 
omhand inom området i den utsträckning det är möjligt. 

Utredningen syftar också till att bedöma förutsättningarna för lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD), genom infiltration eller fördröjning, samt till att dimensionera eventuella 
erforderliga LOD-anläggningar. Bedömningen grundar sig på de lokala markförhållandena, 
dimensionerande dagvattenflöden, samt dagvattnets föroreningsgrad.  

Dagvattenhanteringen ska ske i enlighet med Vaxholms Stads dagvattenstrategi (Vaxholm 
Stad, 2019) och Vaxholms Stads VA-plan 2020–2024 (Vaxholm Stad, 2020). 
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2 Material och metoder 

2.1 Dagvattenstrategi  

Vaxholms Stads dagvattenstrategi antogs av kommunfullmäktige 2019-09-23 och har som 
syfte att skapa en helhetsbild för hantering av dagvatten i samhällsplaneringens alla skeden 
och samtidigt vara en vägvisare för åtgärder för att recipienterna ska uppnå deras 
miljökvalitetsnormer vid 2027. (Vaxholms Stad, 2019). Det innebär att dagvattenhanteringen 
bör ta hänsyn till både vattenkvalitet och vattenkvantitet samt att utmaningar som uppstår 
genom klimatförändringar i ett allt tätare stad lyfts fram. 

Målet för hållbar dagvattenhantering kan nås med 5 övergripande strategier (Vaxholm Stad, 
2019):  

1) Minska mängden föroreningar i dagvatten för att förbättra vattenkvalitén i 
recipienten. 

2) Fördröja och utjämna dagvattenflöden och minska konsekvenserna vid 
översvämning. 

3) Bevara en naturlig vattenbalans och inte påverka grundvattenbildningen negativt  
4) Berika stadsmiljön med blå resurser som värdeskapare 
5) Säkra en funktionell dagvattenhantering genom planering, tydlig ansvarsfördelning 

och miljömässig kostnadseffektivitet. 

Enligt Vaxholms Stad ska 20 mm nederbörd räknat över områdets hårdgjorda yta fördröjas 
och renas innan det släpps ut till recipient. 

Kommunen har även i samarbete med Roslagsvatten tagit fram en VA-Plan för Vaxholms 
Stad för 2020–2024. Dessutom finns det en checklista för dagvattenutredningar som 
Roslagsvatten tagit fram.  

 

2.2 Material och datainsamling 

Det insamlade bakgrundsmaterial och data som har använts för att genomföra denna 
utredning är bland annat: 

• Ledningskartor (erhållet från beställaren) 

• SGU, Jordarts- och jorddjupskarta (SGU, 2016) 

• Situationsplan Domaren 15 & 18 2020-08-25 (Nordisk Kombination Arkitekter AB, 
2020)  

• Vaxön- Föroreningar i dagvatten (Tyréns, 2012) 

• Vaxön-Översvämningsanalys (Tyréns, 2013)  

2.3 Platsbesök i planområdet 

Ett platsbesök genomfördes den 20 april 2017. Planområdet domineras idag av en 
parkeringsyta som sluttar från Kapellgatan mot Hamngatan, se Figur 2-1. Parkeringsplatsen 
omringas av hus i väster, öster och norr. Vid parkeringsplatsens nordöstra hörn finns en 
trappa som leder ned till en asfaltsyta som befinner sig på cirka 2 m lägre nivå än 
parkeringsplatsen, se Figur 2-2. Parkeringsytan sluttar relativt jämnt från Kapellgatan mot 
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Hamngatan och dagvattnet som bildas på parkeringsytan samlas i de två gallerbrunnar som 
finns på parkeringsplatsens norra delar, se Figur 2-3. Gallerbrunnarna är enligt 
Roslagsvattens ledningskarta anslutna till en privat dagvattenservis. Det antas att 
dagvattenservisen är ansluten till det kommunala dagvattennätet. Ytan kring de två 
gallerbrunnarna utgör den lägsta punkten i planområdet. Omkringliggande hus är alla 
försedda med stuprör som går ner i mark. Även de antas vara anslutna till det kommunala 
dagvattennätet. Söder om Kapellgatan domineras bebyggelsen av villor utspridda på en 
höjdrygg. Längs Hamngatan är bebyggelsen tätare.  

 

Figur 2-1 Parkeringsyta med omkringliggande byggnader. Vy från Kapellgatan. 
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Figur 2-2. Asfaltsyta nordost om planområdet. Vy från Hamngatan.   

 

Figur 2-3. En av planområdets två synliga gallerbrunnar i planområdets norra hörn. Vy från 
parkeringsytans västra delar. 
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Figur 2-4. Översikt över fotoriktningarna för bilderna i Figur 2-1-Figur 2-3. Numren 
korresponderar mot den ordning i vilken bilderna visas. 

2.4 Flödesberäkningar 

Dagvattenflöden för ytor med olika markanvändning har beräknats med rationella metoden 
enligt sambandet:  

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓     (Ekvation 1) 

där Qdim är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning. 

Domaren 18 

Domaren 15 

Domaren 16 

Domaren 8 
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i är regnintensiteten (liter/sekund·hektar) för ett dimensionerande regn med en viss 
återkomsttid och beror på tr som är regnets varaktighet, vilket är lika med områdets rinntid.  

φ är den andel av nederbörden som rinner av som dagvatten för rådande markförhållanden 
och dimensionerande regnintensitet. Avrinningskoefficienter för olika 
markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110 med vissa 
undantag. 

A är den totala arean (hektar) för den aktuella ytan. Arealerna för ytorna med olika 
markanvändningstyper före och efter detaljplanens implementering har beräknats i ArcGIS 
utifrån ortofoto och plankartor i DWG-format. 

f är en ansatt klimatfaktor, Svenskt Vatten P110 rekommenderar att klimatfaktor 1,25 
används för nederbörd med kortare varaktighet än 60 minuter och 1,2 för regn med längre 
varaktighet, oavsett område i Sverige. Klimatfaktorn har i detta fall satts till 1,25. 

2.5 Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym 

Beräkningar av dimensionerande utjämningsvolym för planområdet utförts enligt Vaxholm 
Stads riktlinjer om att 20 mm nederbörd ska fördröjas och renas i dagvattenanläggningar där 
mer långtgående rening än sedimentation eftersträvas. Beräkning av dimensionerande 
utjämningsvolym görs därmed enligt Ekvation 2. 

𝑽 = 𝝓 ∙ 𝑨 ∙  𝟎, 𝟎𝟐                                                 (Ekvation 2) 

där V är den dimensionerande utjämningsvolymen (m3), ϕ är delområdets sammanvägda 
avrinningskoefficient (-), A är delområdets area (m2) och 0,02 är vald åtgärdsnivå (20 mm) 
uttryckt i meter. 

2.6 Föroreningsberäkningar 

Beräkningar av föroreningsbelastning i dagvattnet baseras på schablonhalter som har 
hämtats från modellverktyget StormTac. Schablonhalterna är framtagna inom ramen för 
olika forskningsprojekt och längre utredningar och bygger på långa mätserier från olika typer 
av markanvändningsområden (Larm, 2000). Halterna av olika ämnen kan momentant dock 
variera kraftigt beroende på flödet och lokala förhållanden. 
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3 Utredningsområdets förutsättningar  

Det Inre Utredningsområdet omfattar cirka 0,10 hektar och ligger i de centrala delarna av 
Vaxholm och omfattar fastigheten Domaren 15. Det Inre Utredningsområdet avgränsas i 
söder av Kapellgatan och i norr av Domaren 14 och Domaren 8.  I väster avgränsas det Inre 
Utredningsområdet av Domaren 16 och i öster av Domaren 18.   

3.1.1 Befintlig markanvändning 

Befintlig markanvändning inom planområdet utgörs främst av parkeringsyta. Dessutom ingår 
vissa takytor som bidrar med dagvatten till planområdet vid normala förhållanden, se Figur 
3-1. Alla ytor inom det Inre Utredningsområdet är hårdgjorda. Det Yttre Utredningsområdet 
omfattar all mark i det Inre Utredningsområdet och dessutom angränsande parkeringsytor, 
gårdsmark och delar av Kapellgatan.  Inom det Yttre Utredningsområdet är större delen av 
ytorna hårdgjorda även om delar av gårdsmarken består av gräsmatta, se Figur 3-1.  
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Figur 3-1. Flygfoto med befintlig markanvändning inom det Inre och Yttre 
Utredningsområdet. 

3.1.2 Planerad markanvändning 

Den planerade exploateringen innebär att större delen av parkeringsytan på Domaren 15 
bebyggs med en byggnad i tre våningar, se Figur 3-2. Byggnaden kommer att vara 
sammanbyggd med Domaren 18. Under byggnaden planeras det för ett garage med 
tillhörande infartsfartsramp. Norr om byggnaden kommer det att finnas en liten innergård 
och marken väster om byggnaden ska utgöra tillfartsväg till Domaren 14. Endast det Inre 
Utredningsområdet berörs av den planerade exploateringen.   
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Figur 3-2. Planerad markanvändning inom utredningsområdet. 

3.2 Topografi och lågpunkter 

Parkeringsytan som ska bebyggas sluttar från Kapellgatan mot Domaren 8 och Domaren 14.  
Parkeringsytan avgränsas av en upphöjning i asfalten på gränsen mellan Domaren 15 och 
Domaren 14. De lägsta punkterna inom det Inre Utredningsområdet utgörs av marken som 
ligger i anslutning till de två gallerbrunnarna som ligger i parkeringsytans norra delar. Från 
parkeringsytan är det en höjdskillnad på cirka 2 m ned till Hamngatan. Höjdskillnaden tas 
upp av en trappa ned till en asfaltsyta som fungerar som lastyta för affärerna på Hamngatan. 
Parkeringsytan på Domaren 14 utgör en lokal lågpunkt och ligger nedsänkt i förhållande till 
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Domaren 16:s gårdsyta. Parkeringsytan på Domaren 14 ligger även den nedsänkt i 
förhållande till Domaren 16.            

3.2.1 Avrinning  

Det samlade vattenflödet från ett område i naturen kallas avrinning. Avrinningen per 
ytenhet är ett mått på vattentillgången i området. Storleken på avrinningen beror av 
nederbördsmängden, samt av hur mycket vatten som magasineras i området eller avgår till 
atmosfären genom avdunstning. Avrinningen varierar mycket mellan olika årstider, vilket till 
stor del beror på hur nederbörden magasineras – i mark- och grundvatten eller i form av 
snö. I södra Sverige faller mindre andel av nederbörden som snö. Snösmältningen kan ske 
under flera perioder, vilket tillsammans med regn kan ge hög avrinning vintertid. I södra 
Sverige är avrinningen låg under sommaren på grund av hög avdunstning. Årsavrinningen 
kan variera kraftigt från ett år till ett annat, vilket främst beror på att nederbörden kan 
variera mycket mellan åren. Under perioden 1961-2005 var medelavrinningen i Sverige för 
det våtaste året (2000) cirka 17 liter/sekund · km² och för det torraste året (1976) cirka 8 
liter/sekund · km². 

För en given yta eller sträcka i ett område kan man bestämma det landområde som bidrar 
med yt- och/eller grundvatten till ytan/sträckan. Detta landområde kallas för 
avrinningsområde. Ett avrinningsområde begränsas av en vattendelare som skiljer ett 
avrinningsområde från ett annat.  Avrinningsområdet för ytvatten kan bestämmas med hjälp 
av topografin. Där man har tunna lager av morän eller blandjordarter följer vanligtvis 
grundvattenytan topografin ganska väl och den topografiska vattendelaren är en hygglig 
approximation även för grundvattendelaren. 

Figur 3-3 visar en generaliserad bild över hur potentiellt ytvatten inom det Yttre och Inre 
Utredningsområdet skulle röra sig utgående från den lokala topografin.  

3.2.2 Befintlig dagvattenhantering 

På parkeringsytan där den planerade byggnaden kommer att stå fanns vid platsbesöket två 
stycken synliga gallerbrunnar som samlar upp dagvattnet från parkeringsytan. Det dagvatten 
som bildas på den befintliga parkeringsytan på Domaren 15 leds i dagsläget till privat 
dagvattenledning på norra delen av Domaren 15. Denna ledning ansluter troligtvis till en 
privat ledning på Domaren 18 som i sin tur ansluter till kommunala ledningar i Hamngatan. 
Ledningarnas kapacitet är i dagsläget okänt.  

På Kapellgatan finns en gallerbrunn i anslutning till parkeringsytan som samlar upp delar av 
det dagvatten som bildas på Kapellgatan. På parkeringsytan på fastigheten Domaren 14 finns 
gallerbrunnar för dagvatten. Även på lastytan i anslutning till Hamngatan finns 
gallerbrunnar. Samtliga gallerbrunnar antas vara anslutna till det kommunala 
dagvattennätet. Byggnaderna på fastigheter som omgärdar det Inre Utredningsområdet har 
alla stuprör för sitt takvatten. Stuprören går ned i mark och antas vara kopplade till den 
kommunala dagvattenledningen. Kommunal dagvattenledning (225 mm, betongledning) går 
längs Kapellgatan och viker sedan ned på Rådhusgatan för att slutligen ansluta till 
dagvattenledningen på Hamngatan (300 mm, betongledning).    

 

584



 

Grapnummer 

17095 
Uppdragsnummer 

604731 
Version 

4.1 

 
   

  Sidan 18 (32) 

 

 

 

Figur 3-3. Ungefärliga flödesriktningar för ytvatten, lokala lågpunkter samt befintliga 
dagvattenledningar. Gröna linjer visar dagvattenledningar och serviser.  

Planområdet tillhör ett delavrinningsområde för grundvatten som heter Rinner till Norra 
Vaxholmsfjärden enligt SMHI. Grundvattnets hudsakliga rörelse bedöms vara åt nordost, 
mot havet. Grundvattnets normalläge under markytan är inte känd.    

Enligt en utredning från Týrens (2013) riskerar Domaren 15 att ligga i ett stråk för ytavrinning 
vid mycket kraftiga regn. Deras utredning motsvarar ett scenario där ytavrinning sker till 

Domaren 18 

Domaren 15 

Domaren 16 

Domaren 8 

Domaren 14 
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följd av att dagvattenledningarna är överbelastade. Enligt Tyréns (2013) riskeras ytavrinning 
från Domaren 14 över parkeringsytan mot lastytan som ligger nedanför parkeringsytan. 
Dessutom riskeras ytavrinning från Kapellgatan över parkeringsytan ned mot lastytan. Detta 
överensstämmer väl med Geosigmas bedömning av hur avrinningsvägarna ser ut i området 
vid ett scenario där dagvattensystemet är överbelastat. Hur stor ytavrinningen från 
omkringliggande mark är beror på nederbördens intensitet, varaktighet och ledningsnätets 
kapacitet på platsen. I Figur 3-4 visas potentiell ytavrinning vid regn som är så kraftiga att det 
lokala ledningsnätet överbelastas. Detta utgör ett extremscenario och riskerna för att detta 
sker minskas idag av att det mellan Kapellgatan och Domaren 15 finns en kantsten som 
skyddar parkeringsplatsen från ytavrinning från Kapellgatan. Även risken för ytavrinning från 
Domaren 14 minskas av att det finns en upphöjning i asfalten mellan Domaren 14 och 
Domaren 15, se Figur 3-4. 
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Figur 3-4. Ungefärliga flödesriktningar (blå pilar) för ytvatten vid extremregn då lokala 
dagvattennätet är överbelastat. Åtgärder i markytan (kantsten och upphöjning i asfalten) 
som eventuellt förhindrar detta är markerade med svart streck.  

Domaren 18 

Domaren 15 

Domaren 16 

Domaren 8 

Domaren 14 
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3.3 Infiltrationsförutsättningar och geologi 

Infiltrationskapaciteten för en jord beror bland annat på dess kornstorlek, packningsgrad och 
markens vattenhalt. När marken är torr är infiltrationskapaciteten som högst för att sedan 
avta med ökad mättnadsgrad. Vid helt mättade förhållanden kan infiltrationskapaciteten 
sättas lika med jordens mättade hydrauliska konduktivitet, KS. I sandiga eller grusiga jordar, 
som har hög dräneringsförmåga, kan man i allmänhet förvänta sig att mättade eller nära 
mättade förhållanden aldrig uppkommer nära markytan, så att jordens infiltrationskapacitet 
inte avtar särskilt mycket ens under långvariga regn med dimensionerande intensitet. För att 
marken inte ska översvämmas måste markens infiltrationskapacitet vara så stor att den kan 
hantera dimensionerande flöden. I Tabell 3-1 nedan anges generella infiltrationskapaciteter 
för olika svenska typjordar. 

Tabell 3-1. Mättad infiltrationskapacitet för olika jordtyper (VAV, 1983) 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt SGU:s jordartskarta i skala 1:25 000 består jordarterna i det Inre och Yttre 
Utredningsområdet nästan uteslutande av fyllning som underlagras av postglacial lera, se 
Figur 3-5.  Söder om planområdet finns ett höjdparti bestående av urberg.  

 

Jordtyp Infiltrationskapacitet 
(millimeter/timme) 

Morän 47 

Sand 68 

Silt 27 

Lera 4 

Matjord 25 
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Figur 3-5. Jordarter enligt SGUs jordartskarta.  

Enligt SGU:s jorddjupskarta varierar jorddjupen i området mellan 0-1 m. 
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Figur 3-6. Jorddjup enlig SGUs jorddjupskarta i skala 1:50 000 från SGUs Kartgenerator. 
Planområdets ungefärliga läge är markerat med en heldragen röd linje.   

3.4 Recipient och avrinningsområde 

Planområdet ingår i ett tekniskt avrinningsområde som har Södra Vaxholmsfjärden som 
recipient (Tyréns, 2012). Södra Vaxholmsfjärden är klassat som ett kustområde och ligger 
cirka 250 m sydost om planområdet.   

3.4.1 Miljökvalitetsnormer (MKN) och status  

Södra Vaxholmsfjärden har av Vaxholms Stads dagvattensstrategi kategoriserats som en 
recipient som är känslig för föroreningar i dagvattnet. Denna klassificering är dock gjord 
2012.  

Enligt den senaste klassningen (2017-02-23) i VISS har Södra Vaxholmsfjärden en 
otillfredsställande ekologisk status. Södra Vaxholmsfjärden uppnår ej god kemisk status. Den 
kemiska statusen är dock god om hänsyn inte tas till bromerade difenyletrar, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. Dessa två föroreningskategorier överskrids generellt i ytvatten i 
Sverige och därför görs en särskild klassning där hänsyn inte tas till dessa föroreningar.  

Södra Vaxholmsfjärden har ett kvalitetskrav på att uppnå god ekologisk till 2027. För den 
kemiska statusen har undantag getts för bromerade difenyletrar, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. Halterna av dessa föroreningar får dock inte öka.         

3.4.2 Markavvattningsföretag 

Inga markavvattningsföretag har identifierats i planområdets närhet (sökning via 
Länsstyrelsens WebbGIS, Länskarta Stockholm, 2017-04-26).  
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4 Beräkningar 

4.1 Flöden från det Inre Utredningsområdet 

Tabell 4-1 visar uppskattade arealer för olika markanvändning i det Inre Utredningsområdet 
före och efter exploatering. Arealerna är uppskattade efter den gällande planskissen och 
representerar ett troligt scenario för den tilltänkta exploateringen. Värdena ska inte ses som 
den exakta ytfördelningen utan användas som en fingervisning för vilka effekter den ändrade 
markanvändningen kan medföra. Avrinningskoefficienterna har till största del tagits från 
P110.  

Regnintensiteten för ett dimensionerande 10-årsregn (Dahlström, 2010; Svenskt Vatten, 
2011) har beräknats baserat på uppskattningar av rinntiden för dagvatten inom det Inre 
Utredningsområdet. Rinntiden uppskattas till 10 minuter. Dessutom har dagvattenflöden för 
30- och 100-årsregn beräknats.  

Regnintensiteten vid ett dimensionerande 10-årsregn med 10 minuters varaktighet är för 
regionen 228 liter/sekund∙hektar, vilket motsvarar cirka 82 millimeter/timme. 

Tabell 4-1. Använda avrinningskoefficienter, samt beräknade, totala 
avrinningskoefficienter för befintlig och planerad markanvändning inom det Inre 
Utredningsområdet 

Markanvändning (Inre 
utredningsområde) 

φ (-) 
Area befintlig 

markanvändning  

(hektar) 

Area planerad 
markanvändning  

(hektar) 

φAtot (-) 

 befintlig 
markanvändning 

φAtot (-) 

 planerad 
markanvändning 

Takyta  0,9 0,02 0,06 

0,82 0,76 

Parkeringsyta 0,8 0,08 - 

Kvartersgata 0,8 - 0,01 

Gårdsyta 0,45 - 0,03 

 ∑ 0,10 0,10 

Dimensionerande dagvattenflöden för det Inre Utredningsområdet, för ett dimensionerande 
10-, 30- och 100-årsregn med 10 minuters varaktighet och 1,25 klimatfaktor, redovisas i 
Tabell 4-2. Små förändringar i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader i flödet 
så de redovisade flödena bör främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att 
förändras vid den nya markanvändningen. Enligt beräkningarna ökar dagvattenflödet vid ett 
10-årsregn med 10 minuters varaktighet med cirka 17 % till följd av byggnationen av huset.  
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Tabell 4-2. Beräknade dagvattenflöden för befintlig och planerad markanvändning, samt 
den procentuella ökningen av dagvatten som den planerade markanvändningen innebär 
vid ett dimensionerande flöde för ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet (228 
liter/sekund·hektar) och klimatfaktor 1,25 samt årsmedelflöden (årsnederbörd 632 
millimeter) 

Inre Utredningsområde 10-årsregn 
(liter/sekund) 

30-årsregn 
(liter/sekund) 

100-årsregn 
(liter/sekund) 

Årsmedelflöde 

(liter/sekund) 

Dagvatten som bildas vid 
befintlig markanvändning 

18 27 40 0,019 

Dagvatten som bildas vid 
planerad markanvändning 

21 30 45 0,017 

Förändring 
dagvattenbildning: 

17% 11 % 13 % 11 % 

 

4.1.1 Fördröjningsvolym 

För det Inre Utredningsområdet sker det enligt beräkningarna endast en mindre ökning av 
dagvattenflödena. Däremot finns det inte någon känd fördröjning av dagvattnet inom 
planområdet idag. Vaxholms Stads dagvattenstrategi betonar vikten av att översvämning vid 
kraftig nederbörd undviks. Därmed rekommenderas att förbättringar görs jämfört med 
dagens situation. För att fördröja 20 mm regn inom det inre utredningsområde krävs en 
fördröjningsvolym på cirka 15 m3. Detta skulle medföra en ungefärlig halvering av 
dagvattenflödet i förhållande till dagens nivåer vid ett 10-årsregn.   
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4.2 Föroreningsbelastning 

För beräkning av föroreningshalter i dagvatten från olika typer av markanvändning har 
schablonvärden från databasen StormTac v.20.2.2 använts, se Tabell 4-3. Schablonvärdena 
är framtagna vid vetenskapliga studier med långa mätserier av dagvatten.  

Schablonhalterna jämförs med RTK:s riktvärde, Nivå 2M, för utsläppspunkter uppströms 
recipient (Region- och trafikplanekontoret, 2009).  
 
Beräkningarna visar att föroreningskoncentrationen potentiellt ligger över de 
rekommenderade riktvärdena för bly, koppar, zink och suspenderad substans vid dagens 
markanvändning. De planerade förändringarna leder i allmänhet till en minskning i 
föroreningskoncentrationen i dagvattnet jämfört med dagens markanvändning. Dock så ökar 
koncentrationen för kväve enligt beräkningarna samt att riktvärdet för kadmium överskrids 
om inga reningsåtgärder införs. Om föreslagen rening införs tyder beräkningarna på att 
föroreningskoncentrationerna ligger under dagens halter för alla ämnen utom kväve. 
Kvävehalten påverkas inte av reningen i brunnsfiltret och reningseffektivitet för kväve i 
makadammagasin är relativt låg. Kvävehalten ligger dock under riktvärdet från RTK. För att 
erhålla ytterligare rening av kväve kan magasinet till exempel överlagras av en växtbädd.  

Tabell 4-3. Föroreningskoncentration i dagvatten från Inre Utredningsområdet för befintlig 
och planerad markanvändning, samt föroreningskoncentration efter föreslagen rening, 
beräknat i StormTac (Larm, 2000). Föroreningsbelastningen har jämförts RTK:s riktvärden, 
nivå 2M. Rött = halten överstiger riktvärde, Orange = halten överstiger nuvarande halt, 
Grön = halten understiger nuvarande halt. 

Ämne 

Riktvärde 
(Nivå, 2M) 

Föroreningskoncentrationer (Inre 
Utredningsområdet) 

[µg/l] [µg/l] 

  
Befintlig 

Planerad, 
innan rening 

Planerad, 
efter rening  

  

Fosfor 175 93 92 57   

Kväve 2500 1200 1700 1400   

Bly 10 23 4 1   

Koppar 30 31 11 5   

Zink 90 110 31 14   

Kadmium 0,50 0,49 0,58 0,15   

Krom 15 12 3 1   

Nickel 30 4 4 2   

Kvicksilver 0,07 0,04 0,02 0,01   

Suspenderad 
60 000 110 000  29 000  100 00    

substans 

Olja  700 600 79 30   

PAH  Saknas 1,3 0,4 0,1   

Benso(a)pyren 0,070 0,047 0,008 0,005   
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Förändringen av föroreningsbelastningen för det Inre Utredningsområdet redovisas i tabell 
4-4. Av beräkningarna framgår att föroreningsbelastningen potentiellt ökar för kväve efter 
exploatering. Med de föreslagna reningsåtgärderna minskar föroreningsbelastningen för alla 
ämnen förutom för kväve vars belastning väntas vara något större trots reningsåtgärder.  

Tabell 4-4. Föroreningsbelastning i dagvatten på årsbasis från det Inre Utredningsområdet 
för befintlig och planerad markanvändning, samt föroreningsbelastning efter föreslagen 
rening, beräknat i StormTac (Larm, 2000). Grön = föroreningsmängden understiger 
befintlig mängd och Orange = föroreningsmängd överstiger befintlig mängd 

Ämne 

Föroreningsbelastning (Inre Utredningsområdet) 

[kg/år] 

Befintlig 
Planerad, innan 

rening 
Planerad, efter 

rening 

Fosfor 0,06 0,05 0,03 

Kväve 0,7 0,9 0,8 

Bly 0,0130 0,0019 0,0003 

Koppar 0,019 0,006 0,002 

Zink 0,07 0,02 0,01 

Kadmium 0,0003 0,0003 0,0001 

Krom 0,0070 0,0018 0,0003 

Nickel 0,002 0,002 0,001 

Kvicksilver 0,000023 0,000009 0,000005 

Suspenderad 
65 16 5 

substans 

Olja 0,35 0,04 0,02 

PAH  0,00079 0,00021 0,00003 

Benso(a)pyren 0,000027 0,000004 0,000003 

 

Sammantaget sker klara förbättringar med avseende på dagvattnets 
föroreningskoncentration och föroreningsbelastningen från dagvatten på recipienten med 
de föreslagna reningsåtgärderna.    
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5 Förslag till framtida dagvattenhantering  

I kapitel 5.1 – 5.3 följer rekommendationer och lösningsförslag för dagvattenhanteringen 
inom planområdet. Förslag på placeringar av lösningsförslagen redovisas i Figur 5-1. 

5.1 Generella rekommendationer 

De föreslagna förändringarna, enligt gällande planskiss kommer att medföra en ökning av 
dagvattenflödena med cirka 17 % vid ett klimatkompenserat 10-årsregn med 10 minuters 
varaktighet.  

Eftersom ytan kommer att vara hårdgjord och/eller underbyggd är 
infiltrationsförutsättningarna för dagvatten obefintliga. Dessutom påpekas det i VA-planen 
att infiltration av dagvatten inom Vaxholms täta stadsbebyggelse är olämplig i större skala. 
Möjligheterna till öppen avledning (diken, rännor eller liknande) av dagvattnet är också 
begränsade eftersom den befintliga bebyggelsen inte tillåter det utan mycket stora insatser.  

För det Inre Utredningsområdet föreslås att det dagvatten som bildas på tak- och gårdsytan 
samlas upp via stuprör och leds via markförlagda ledningar till ett makadammagasin för 
fördröjning och rening. Magasinet antas ha en area av 31 m2 med 1 m djup och porositet på 
40%. Inlopp till magasinet förses med en brunn utrustad med brunnsfilter för ytterligare 
rening av dagvatten.  Detta magasin anläggs längst med norra delen av det Inre 
Utredningsområdet. Från makadammagasinet leds sedan dagvattnet till det kommunala 
dagvattennätet på Hamngatan.  

Gårdsytorna beläggs lämpligen med ett betongraster som tillåter dagvattnet att infiltrera. I 
lagret under rasterytan läggs strypta dräneringsledningar med påkoppling till magasinet. 
Utan dränering på innergården riskerar vatten att bli stående på taket till garaget vilket inte 
är lämpligt.      

På infarten till garaget föreslås ett mindre makadammagasin att anläggas för att samla upp 
och fördröja samt rena dagvatten som bildas på infarten. Även detta magasin bör 
kombineras med brunnsfilter. Magasinet kan även seriekopplas med makadammagasinet 
norr om infarten. Makadammagasinet på infarten till garaget antas vara 6 m2 stort och ha 
ett djup på 1 m samt porositet på 40%. 

De föreslagna dagvattenlösningarna bedöms som yt- och reningseffektiva åtgärder för 
hantering av dagvatten på föreliggande planområde. Lösningsförslaget kan ytterligare 
kombineras med växtbädd ovanpå makadammagasinet i norra delen av området för att 
främja rening av bland annat kväve som oftast återfinns i löst form i dagvatten och lätt 
passerar makadammagasinet och brunnsfilter. 

För att undvika ytavrinning som når garageplanet bör infartsrampen förses med en 
förhöjning i asfalten som fungerar som ett fysiskt skydd mot ytavrinningen. Linjeavvattning 
som samlar upp dagvatten och avleder det mot dagvattenledning på Hamngatan är också ett 
möjligt alternativ. Garageplanet ska enligt kommunens rekommendationer vara avloppslösa 
om möjligt och i första hand ska städning ske genom torrstädning. Behöver garagegolvet 
skuras ska skurvattnet samlas upp och renas innan det leds till avloppet, alternativt tas 
omhand för rening externt. Avdunstningsrännor installeras för att ta hand om mindre 
mängder smältvatten som kan förekomma. Om garaget ska ha spolmöjlighet krävs det även 
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att garaget förses med en oljeavskiljare som avloppsvattnet ska passera innan det leds till 
spillvattennätet i Hamngatan.  

Ytavrinnande dagvatten får vid extremregn avledas mellan skärmtaket, garagerampen och 
innergården mot lastytan, detta blir en sekundär avrinningsväg. Detta gäller både dagvattnet 
från Domaren 14 och Domaren 15. 

 

Figur 5-1. Förslag på placeringar av lösningsförslagen för den planerade markanvändning 
enligt gällande planförslag.  

 

Domaren 18 

Domaren 15 

Domaren 16 

Domaren 8 

Domaren 14 

Makadammagasin 
Area: 31 m2 

Makadammagasin 
Area: 6 m2 
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5.2 Brunnsfilter 

Brunnsfilter är platseffektiva lösningar när det saknas ytor för till exempel 
dagvattendammar. Dessa installeras i dagvattenbrunnar och kan utformas som i Figur 5-2.  

 

 

Figur 5-2. Illustration av principen för ett brunnsfilter. Illustration från StormTac. 

Det finns flera olika fabrikat av brunnsfilter och de anpassas efter de lokala förhållandena. 
För att upprätthålla filtrens renande kapacitet bör brunnen med filtret slamsugas två gånger 
per år och filtren bör bytas en till fyra gånger per år (Lindfors m.fl., 2014). Enligt 
kostnadsuppskattningar som nämns av Lindfors m.fl. (2014) bedöms en filterkassett kosta 
3000 kr och ett byte cirka 2000 kr. Kostnad för projektering, installation och underhåll 
tillkommer.     

5.3 Makadammagasin 

Makadammagasin är ett exempel på ett underjordiskt magasin där både fördröjning och 
rening sker genom ett magasin uppbyggt av ett naturligt material i form av stenkross där 
fraktionerna kan variera mellan cirka 4 – 80 mm.  

Det rekommenderas att dagvattnet från den nya vägen fördröjs och renas i ett 
makadammagasin inom planområdet innan bortledning till det kommunala 
dagvattensystemet. Magasinsvolymen utgörs av porvolymen i makadamen. Stenkistor byggs 
upp av makadam av en grov och välsorterad fraktion under en permeabel yta som möjliggör 
att dagvattnet tillrinner makadammagasinet. Den permeabla ytan behöver dock underhållas 
för att dess infiltrationskapacitet ska upprätthållas.  
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Makadammagasin kan även förses med en dräneringsledning i botten av anläggningen samt 
möjlighet till ytlig bräddning till omgivande mark vid extrema regn. En exempelskiss för ett 
makadammagasin visas i Figur 5-3.  

  

Figur 5-3. Principskiss för ett makadammagasin. 

5.4 Extremregn 

Vid extremregn (t.ex. 30- och 100-årsregn) kommer föreslagna dagvattenlösningar att 
brädda och dagvattnet behöver sekundära avrinningsvägar. För att uppnå detta är det viktigt 
att arbeta aktivt med höjdsättningen av området så att inte dagvatten blir ståendes mot till 
exempel byggnader. För att förhindra ytavrinning från Kapellgatan vid extremregn bör 
kantstenen som avgränsar parkeringsplatsen mot gatan i dagsläget förhöjas, alternativt att 
man skapar en förhöjning i asfalten vid entrén till infartsvägen. Området precis vid 
garagerampen riskerar att bli ett instängt område där ytavrinning från bland annat Domaren 
14 samlas med risk för att ytavrinningen når garageplanet. Därför bör garagerampens asfalt 
höjas upp med till exempel ett fartgupp för att förhindra att ytavrinning kan nå 
garageplanet. För att inte orsaka en försämring av dagvattensituationen på Domaren 14 vid 
extremregn bör det finnas en väg för vattnet att passera mellan skärmtaket, garagerampen 
och innergården och slutligen nå lastytan, se Figur 5-1. Om detta inte tillåts riskerar vattnet 
att bli stående på Domaren 14 och på ytan precis framför garagerampen. I de fall 
makadammagasinen blir överbelastat måste dagvattnet tillåtas passera samma väg mellan 
skärmtaket, garagerampen och innergården. Vid extremregn leds alltså det dagvatten som 
dagvattennätet inte klarar av att hantera mot lastytan. Detta leder inte till en försämring 
jämfört med dagsläget.  
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BEBYGGELSESTRUKTUR OCH KOMMUNIKATION INOM OMRÅDET
Planområdet för Domaren 15 ligger längst Kapellgatan i centrala Vaxholm. Området ingår i riksintresset 
Vaxholm och består av värdefulla byggnadsmiljöer med en småskalig och öppen byggnadsstruktur. 
Merparten av grannhusen längs Kapellgatan ligger lite indragna med gröna remsor med förgårdsmark. 
För merparten av grannkvarteren ligger huvudentréer dessutom mot innergård vilket gör att det saknas 
tydliga entrémotiv i gaturummet. Passage mellan fastigheterna inom kvarteren är ofta möjlig men lite 
svåra att avläsa i miljön.  

Flygfoto. Ca 1975Flygfoto. Ca 1960

Flygfoto med markerade entréer 
och kommunikationsytor.
 
Röd pil avser huvudentré från     
innergård. 

Blå pil avser huvudentré från gata.

Grön markering avser möjlig kom-
munikation mellan gata och entré.
 
Till vänster visas kommunikations-
ytor genom tiden.

Flygfoto. Röd cirkel markerar planområdet.
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KARAKTÄRSDRAG ATT BEVARA OCH FÖRSTÄRKA
��������������������������������������������������-
det. Den nya bostadsgården och trappan ner medger att möjlighet till passage mellan Kapellgatan och 
Hamngatan bibehålls. Bostadshuset är dubbelt orienterat vilket betyder att trapphuset nås både via 
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
i samma liv som granfastigheten på Domaren 16 men med den stora skillnaden att huvudentrén även 
placeras här. Därmed möter huset gatan på ett mera klassiskt och urbant vis. 

Situationsplan

Pil med ����visar placering av 
byggnader som beskrivs på nästa 
sida.

Visar varifrån bilden är tagen. 
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Hamngatan 32,34,36.
Flerbostadshus. Ljus putsfasad med grovputsad 
sockel. Typiska trähus i framkant med bearbetade 
fönsteromfattningar samt takfötter. Sadeltak i plåt 
med små takkupor. Svarta smidesräcken. Lokal 
mot Hamngatan. Bostadsentré på gårdssidan. 
Garageinfart i mellanrum. 

Rådhusgatan 5,7.
Byggnader i sekelskiftes-stil. Huvudentré på innergården. 
Smala mellanrum till innergårdar. Träfasad. Sockel av natur-
sten. Plåtak varvat med tegel. Upphöjda fasadpartier utgör 
frontespiser. Burspråk. Gröna fönster. 

Hamngatan 15,17.
Lamellhus som kombinerar burspråk med balkonger på båda fa-
sader. Takkupor������������������������
plåt. Hörnfönster. Entréer från gatan, parkering på baksidan. 

Kapellgatan 3,9
Olika arkitekturstilar och epoker lever i symbi-
os. Träpanel, staket mot gatan, gröna fönster.  
Putsfasader kombinerat med trädetaljer på 
balkonger.

BEFINTLIGA GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR OMRÅDET
�������������������������������������������������. 
Byggnader ligger synliga och utmed gatorna, även där entréer nås från baksidan. Takkupor i sadeltak 
och burspråk är vanligt förekommande. Fasader är utförda i både trä och puts. Taken har antingen tegel 
eller plåt.
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SKALA NÄROMRÅDE

Kapellgatan från Rådhusgatan
Kapellgatan består till stor del av storskaliga byggnader från 60-talet. Idag en ganska ogästvänlig gata för gående. 
�������������������, trottoar som avbryts med infarter och uteplatser. Byggnader invid fastigheten 
Domaren 15 är storskaliga med låg känslighet för sin närmiljö.

Sektion Kapellgatan-Hamngatan
Fasadshöjd av den nya byggnaden på Domaren 15 avses vara lika den på Rådhuset 4 mot Kapellgatan. Höjdskill-
nad mellan Hamngatan och Kapellgatan hanteras genom en ny trappa på innergården och en passage runt den 
nya byggnaden.

Ny byggnad på 
Domaren 15

Fotomontage med förslag på ny bebyggelse
Den nya fasaden ligger i liv med Domaren 16 (till vänster i bild). Detta skapar utrymme för förgårdsmark och en 
tydlig plats framför huvudentrén. 

RÅDHUSET 4RÅDHUSET 4 DOMAREN 15 DOMAREN 15       DOMAREN 8   DOMAREN 8     
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GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR DOMAREN 15
������������������������������������������������-
set samma skala som sina intilliggande grannar. Fasaden består av puts i en ljus och varm kulör med 
trädetaljer runt huvudentrén och svarta smidesräcken på balkonerna. Taket bekläds med plåt i en grön 
nysans. Vi sträver efter en ärlighet i materialen där trä är trä och sten är sten. Garagedelen i bottenvå-
ningen bredvid entrén avskärmas visuellt med trälameller framför en transparent fasad. 

Fotomontage med förslag på ny bebyggelse
Burspråk och balkonger. Takkupor. Putsad fasad. Burspråk med stående träpanel. Fönster över hörn. Entré från 
gatan samt innergård. Parkering i entréplan från gatan och infart till källargarage från gårdssidan. 

Ny byggnad på 
Domaren 15
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KULÖR OCH MATERIAL

Fasad mot Kapellgatan

Fasad mot väster

A B C D E F G H
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Behovsbedömning
2020-02-18

2015/242.214
1 av 2

Stadsbyggnadsförvaltningen

Inverkan på miljön, behovsbedömning, Domaren 15 och 18

Process och lagstiftning 
Följande bedömning utgår från att detaljplanen har påbörjats före den 1 januari 2018 och innebär att 
äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för handläggningen och bedömningen enligt PBL 
(Övergångsbestämmelser PBL 2017:965).

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller 
ett program ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg, behovsbedömning, ska avgöra 
om detaljplanens, programmets eller ändringens genomförande medför en betydande miljöpåverkan. 
Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Om en verksamhet enligt 7 kap. 28 a § 
miljöbalken kräver tillstånd eller om planen förutsätter verksamhet enligt förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar bilaga 2, 3 och 4 antas planen alltid medföra betydande miljöpåverkan. 
Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna 
måste omvärderas. 

En behovsbedömning av planområdet har genomförts, vilket resulterade i att såväl positiva som 
negativa miljöeffekter kan uppstå. Behovsbedömningen har haft som utgångspunkt en checklista med 
kriterierna i MKB förordningen bilaga 4. I alla planer och program ska miljöaspekter integreras så att 
hållbar utveckling främjas (MKB förordning, bilaga 4). Planen bedöms inte leda till betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB kommer därmed inte upprättas. Denna 
sammanfattning redovisar motivet. Miljöaspekter som har framkommit i behovsbedömningen har 
identifierats och beskrivits samt positiva och negativa effekter tydliggjorts. Behovsbedömningen har 
utförts av miljöstrateg och kommunekolog.

Miljöeffekter
Bedömningen har utgått från planens syfte att pröva en ändring av detaljplanen för att medge 
byggnation av 11 bostäder, en möjlig kombination med en lokal för mindre icke störande 
centrumändamål i markplan samt tillhörande parkeringsplatser i garage. Detaljplanen skall ändra 
ändamålet från handel och garage, HG, till att även tillåta bostäder och centrumverksamhet. 
Detaljplanen medför sannolikhet att positiva och negativa effekter uppstår vilket påverkar miljöaspekter 
som trafik, buller och luftkvalitet, vattenkvalitet, kulturmiljövärden, stads- och landskapsbild samt 
trygghet och social hälsa. De flesta miljöeffekterna har en lång varaktighet och en omfattning med en 
viss frekvens.

Trafik, buller och luftkvalitet
Detaljplanen medför i viss mån ökad trafik då fler boende ökar antalet bilar. Ökad trafik leder till ökade 
halter av växthusgasutsläpp samt ökade bullernivåer. Trafikökningen bedöms dock inte påverka varken 
buller eller luftkvalitén i någon större omfattning. Bostädernas placering i kollektivtrafiknära läge 
bedöms motverka de negativa miljöeffekterna då behovet av att åka bil minskar. 

Vattenkvalitet
För att uppnå miljökvalitetsnormerna för Södra Vaxholmsfjärden är det viktigt att en hållbar 
dagvattenhantering inom planområdet säkerställs. Detaljplanen kommer inte att medföra ökad andel 
hårdgjord yta men möjlighet till infiltrationen är begränsad. Detaljplanen möjliggör en hållbar hantering 
av dagvatten i form filterbrunnar och makadammagasin vilket medför att flöden och föroreningshalter 
minskar efter exploatering med undantag för kväve. Kvävehalten ligger dock under riktvärdet från RTK. 
Enligt dagvattenutredning kan ytterligare rening av kväve uppnås och makadammagasinet överlagras av 
en växtbädd.
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Behovsbedömning 
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2015/56.214
2 av 2

Kulturmiljö, stads- och landskapsbild
Stads- och landskapsbilden i området kommer att påverkas, främst för de närmaste grannarna. 
Stadslandskapets topografi och siktlinjer är viktiga. En fortsatt luftig och öppen karaktär med siktlinjer är 
viktig att bevara. Sedan samrådet har hänsyn tagits till kultvärden i området och byggnaden har bland 
annat sänkts, arkitekturen anpassats till omgivande bebyggelse och byggnaden justerats i anslutning till 
den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. 
Enligt utförd antikvarisk granskning har den nya byggnaden inte en volymverkan och arkitektur som 
dominerar. Detaljplanen bedöms sammantaget få kumulativa effekter om planförslaget leder till 
kompletteringar inom riksintresset. Additiva effekter uppstår om fler detaljplaner planeras i samma 
landskapsrum vilket medför en påverkar på läsbarheten av riksintresset. Planförslaget innebära små 
negativa konsekvenser för kulturmiljövärden. 

Trygghet och social hälsa
Genomförandet av detaljplanen medför positiva miljöeffekter för miljöaspekten trygghet och social 
hälsa. Förtätning i den befintliga stadsmiljön innebär att det är lättare att ta sig mellan olika målpunkter 
på flera olika sätt vilket kan upplevas som en tryggare miljö mer anpassad för vardagslivet. Att det finns 
andra människor omkring en, att se och bli sedd skapar trygghet. Den nya detaljplanen tillåter bostäder 
och centrumverksamhet vilket ger förutsättningar för varierad blandning av människor som rör sig i 
området vilket i sin tur medför ökad trygghet  

Samlad bedömning
Den samlande bedömningen av miljöeffekter är att samtliga är permanenta. Detaljplanen medför både 
positiva och negativa effekter. Effekterna är samverkande och har en kumulativ påverkan när bland 
stadsbilden förändras och dagvattenflödet ökar. Planen kommer att ha en liten styrande effekt på 
trafikmönster och vattenflöden. Ny trafik kommer varken att förändra flödet eller bullernivåerna 
märkbart. Den sammanvägda effekten av föreslagna åtgärder är dock övervägande positiva då 
detaljplanen medför att befintlig hårdgjord mark ianspråktas för ny bebyggelse med undantag för att 
viss negativ inverkan på kulturhistoriska värden. 
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Farnaz Wigh

Från: Adam Hjort
Skickat: den 28 januari 2021 09:28
Till: Farnaz Wigh
Ämne: Sv: Domaren 15

En schablonmässig trafikutredning har tagits fram för planförslaget. Utredningen visar att 11 lgh x 3,5 boende per 
lägenhet (högt räknat) x 3,2 resor per dag i snitt (3,1–3,2 är normal schablon) x 0,8 andel bil (högt räknat) / 1,2 antal 
personer per bil i snitt (lågt räknat) = 82,1 nya bilresor per dag som de nya lägenheterna genererar. Detta 
motsvarar ungefär 8 bilar till i maxtimmen och är en knappt märkbar trafikmängd.  
 
 

Från: Farnaz Wigh <Farnaz.Wigh@vaxholm.se>  
Skickat: den 27 januari 2021 17:07 
Till: Adam Hjort <Adam.Hjort@vaxholm.se> 
Ämne: Sv: Domaren 15 
 
Tack så mycket Adam! 
 

Från: Adam Hjort <Adam.Hjort@vaxholm.se>  
Skickat: den 27 januari 2021 16:18 
Till: Farnaz Wigh <Farnaz.Wigh@vaxholm.se> 
Ämne: Sv: Domaren 15 
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Från: Farnaz Wigh <Farnaz.Wigh@vaxholm.se>  
Skickat: den 27 januari 2021 13:44 
Till: Adam Hjort <Adam.Hjort@vaxholm.se> 
Ämne: Sv: Domaren 15 
 
Tack Adam! 
Länken funkar inte tyvärr. Jag skriver 82,1 nya bilar som du räknade. Men jag behöver dokumentera denna 
räkningen och skriva tekniska eller trafikplanerare gjorde räkningen och hänvisa till detta dokument. Kan du bara 
kort skriva mejl till mej och jag sparar detta som en utredning. 
//Farnaz 
 

Från: Adam Hjort <Adam.Hjort@vaxholm.se>  
Skickat: den 27 januari 2021 13:38 

617



9:00 12:00

15:00 17:00

VÅRDAGJÄMNING SOLSTUDIE  20:e mars 
Kv Domaren 15, Vaxholm. Utredningskiss för nytt bostadhus

20200911
Bef. skugga   Tillkommande skugga

N

618



9:00

15:00

12:00

17:00

MIDSOMMAR SOLSTUDIE  21:a juni
Kv Domaren 15, Vaxholm. Utredningskiss för nytt bostadhus

20200911
Bef. skugga   Tillkommande skugga

N

619



19:00 20:00

SOMMARSOLSTÅND SOLSTUDIE  21:a juni 
Kv Domaren 15, Vaxholm. Utredningskiss för nytt bostadhus

20200911
Bef. skugga   Tillkommande skugga

N

620



9:00

15:00

12:00

17:00

HÖSTDAGJÄMNING SOLSTUDIE  22:a september
Kv Domaren 15, Vaxholm. Utredningskiss för nytt bostadhus

20200911
Bef. skugga   Tillkommande skugga

N

621



9:00

14:00  (Solen går ner kl.14:36)

12:00

17:00

VINTERSOLSTÅND SOLSTUDIE  21:a december
Kv Domaren 15, Vaxholm. Utredningskiss för nytt bostadhus

20200911
Bef. skugga   Tillkommande skugga

N

622



TRAFIKUTREDNING VAXÖN INKLUSIVE VÄG 274

623



2

TrafikuTredning Vaxön inklusiVe Väg 274

624



3

TrafikuTredning Vaxön inklusiVe Väg 274

SAMMANFATTNING

625



4

TrafikuTredning Vaxön inklusiVe Väg 274

MEDVERKANDE:
Jonatan Odén, Trafikplanerare, Tekniska enheten, Vaxholms stad 
Oskar Pihl, Planchef. Stadsbyggnadsförvaltningen, Vaxholms stad 

, Stads- och trafikutformning, Sweco 
, Stads- och trafikutformning, Sweco 
, Stads- och trafikutformning, Sweco 
, Landskapsutformning Sweco 

 Landskapsutformning Sweco

INNEHÅLL

SAMMANFATTNING .....................................................................................3

UTREDNINGENS SYFTE .............................................................................5
Läshänvisningar ............................................................................................5

DEL 1 TRAFIKUTREDNING VAXÖN ............................................................6
Nulägesbeskrivning .......................................................................................6
Gång- och cykeltrafik .....................................................................................7
Vägnät 9
Kollektivtrafik .................................................................................................10
Trafiksäkerhet ................................................................................................11
Framkomlighet ...............................................................................................12

FRAMTIDEN ..................................................................................................16
Exploatering ...................................................................................................16

KONSEKVENSER .........................................................................................18
Trafikalstring ..................................................................................................18
Framkomlighet ...............................................................................................19
Åtgärdsförslag ...............................................................................................19

DEL 2 VÄG 274 .............................................................................................20 
NULÄGESBESKRIVNING .............................................................................20 
Farligt gods ....................................................................................................20 
Karaktär .........................................................................................................20
Åtgärdsvalsstudie ..........................................................................................22

ÅTGÄRDSFÖRSLAG ....................................................................................24

ÖVERSIKT ....................................................................................................26
Sektion 1, Väg 274, Eriksövägen-Pålsundsvägen .........................................28
Sektion 2, Väg 274, Floravägen-Eriksövägen ...............................................30
Plats 1, Väg 274, Floravägen-Eriksövägen ...................................................32
Plats 2, Väg 274, Petersbergsvägen-Pålsundsvägen ...................................34
Plats 3, Väg 274, Fredriksbergsvägen - Ingenjörsvägen ...............................36

626



5

Del 1 Trafik - Vaxön

UTREDNINGENS SYFTE

Som ett led i arbetet med översiktsplan Vaxholm 
2030 har ett antal exploateringsområden pekats ut 
med tyngdpunkt på kollektivtrafiknära områden på 
Vaxön. Programmet, som omfattar Vaxön samt del 
av Resarö, innehåller totalt ca 600-800 bostäder. 
Då en ökad exploatering på Vaxön och i kommunen 
i stort påverkar befintligt trafiksystem föreligger ett 
behov av att ta fram ett samlat underlag för hur Vax-
ön ska trafikförsörjas på sikt.

I samband med exploatering av nya bostäder och 
verksamheter ökar resande och transporter. Tillgäng-
ligheten för de personer som bor och arbetar i de nya  
områdena måste tillgodoses på ett tillfedställande 
sätt. 

Vaxholm stad har tillsammans med Trafikverket m 
fl genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 274. Ett 
resultat av genomförd ÅVS är att ett gestaltnings-
program ska tas fram för väg 274s sträckning över 
Vaxön.

Denna utredning belyser behov och brister i befint-
ligt trafiksystem med höjd för att klara trafikförsörj-
ningen år 2030 samt redovisar möjlig utveckling av 
väg 274 till en stadsgata.

Arbetet har utförts i nära samarbete mellan konsult 
och stadens projektgrupp samt i workshopform med 
tjänstemän och politiker. 

Läsanvisning
Del 1 av denna rapport är en trafikutredning som 
syftar till att belysa förändringar som uppstår i trafik-
systemet till följd av exploateringsprogrammet. 

Utredningen omfattar trafiknätet på Vaxön och ska 
utgöra ett kommunalt underlag för fortsatt planering 
av trafiksystemet. Utredningen anger behov och 
brister i det befintliga trafiksystemet och tar höjd för 
att klara trafikförsörjningen fram till år 2030.

Del 2 av rapporten redovisar en möjlig utveckling av 
väg 274 till en stadsgata. 
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DEL 1 TRAFIKUTREDNING VAXÖN

Bild 1. Tillgänglighet över Vaxön med gång och cykel.  

Nulägesbeskrivning
Trafiksystemets grundläggande uppgift är att skapa 
tillgänglighet, d.v.s. göra det möjligt för människor 
att nå sina resmål. Detta måste kunna ske på ett 
tryggt och säkert sätt, vilket förutsätter att trafikisla-
gen fungerar tillsammans.

Vaxholms trafiksystem är uppbyggt kring en statlig 
huvudled, väg 274, och ett nät av kommunala hu-
vudgator och lokalgator. Gatunätet kompletteras av 
ett gång- och cykelvägnät. Kollektivtrafik trafikerar 
väg 274 samt vissa kommunala gator.

Vägnätet på Vaxhön har vuxit fram från att bestå 
av ett nät av stigar på östra sidan Vaxön i början 
av 1700-talet till att succesivt ta formen av ett mer 
strukturerat gaturum vartefter stadsgränsen flyt-
tas västerut under slutet av 1800-talet. I mitten av 
1900-talet byggdes en mängd nya vägar som svar 
på det motoriserade samhället. 1966 byggs väg 
274 ut på Vaxön. Vägen är en del av 60-tals sats-
ningen på att förbinda Vaxön och övriga ”satellit-
orter” med Stockholm (”Vaxön - bebyggelseutveck-
ling”, Milles&Milles arkitekter, maj 2011).

Vaxöns trafiksystem kännetecknas av ett plane-
ringssätt som till stor del separerar olika funktioner 
såsom gator och bostäder från varandra genom 
planskilldhet och återvändsgator.

Avstånden på Vaxön är inte stora. Mellan norr och 
söder på ön är avståndet omkring 900 meter vilket 
motsvarar ca 5 minuters cykling eller 10 minuters 
promenad. Avståndet mellan den östra och västra 
änden är ca 2,4 km vilket motsvarar 15 minuters 
cykling eller 25 minuters promenad. På dessa korta 
avstånd är det ingen nämnvärd tidsskillnad att 
färdas med bil eller cykel/gång. Ur det perspektivet 
finns goda förutsättningar att utveckla ett jämlikt 
transportsystem där alla trafikslagen; gång, cykel, 
kollektivtrafik och bil, tillsammans skapar ett till-
gängligt, tryggt och säkert trafiksystem. 
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Bild 2. Befintliga cykelbanor på Vaxön. 

�����������
Cykelvägnätet på Vaxön består främst av separata 
gång- och cykelbanor längs med Väg 274 Stock-
holmsvägen-Kungsgatan och Eriksövägen. Sepa-
rata gång- och cykelbanor finns även på några av 
lokalgatorna i Vaxholms centrala delar, se figur 
nedan. Figuren visar att cykelvägnätet på Vaxön är 
glest uppbyggt och cyklingen sker huvudsakligen i 
blandtrafik. 

Bredden på gång- och cykelbanan längs med 
Eriksövägen varierar mellan 2,5-3 meter. Gång-och 
cykelbanan separeras med en vitmålad linje på 
sträckan mellan korsningen med väg 274 i väster 
fram till korsningen med Vasavägen. Öster om Vas-
avägen finns ingen separering mellan gång- och 
cykeltrafik.

På delar av Eriksövägen finns trottoar på norra 
sidan av gatan. Trottoaren är relativt smal, ca 2 
meter. Trottoaren är inte sammanhängande längs 
med hela gatans sträckning.

Cykelstråket längs med väg 274 är utpekat som 
ett regionalt cykelstråk i Trafikverkets regionala 
cykelplan.  Framkomligheten längs med stråket be-
skrivs i cykelplanen som begränsad. Cykelbanan är 
mellan 2,6 och 3,0 meter och således smalare än 
de 4,3 meter som Trafikverket angett som plane-
ringsmått för regionala cykelstråk. Stråket saknar 
ofta separering mellan fotgängare och cyklister, 
men mellan Ingenjörsvägen och Kungsgatan skiljs 
cyklister och gående åt med en målad linje. Längs 
med Idrottsvägen, som är enkelriktad, saknas 
cykelbana och cyklisten hänvisas till blandtrafik. 
Cykling i motgående riktning måste ske via Peters-
bergsvägen och Eriksövägen eftersom Idrottsvägen 
är enkelriktad. Ytterligare en brist i det regionala 
cykelstråket är utformningen av cykelbanorna vid 
busshållplatser. Vid busshållplatsen vid Timmer-
mansvägen leds cyklisten bakom busshållplatsen 

genom en kraftig sidledsförflyttning. Väderskyddet 
skymmer även sikten för cyklisten. 
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Bild 3. Det regionala cykelstråket ”Vaxholmsstråket” mellan Arninge och Vaxholm, källa: Regional cykelplan för 
Stockholms Län

Bild 4. Busshållsplats vid Timmermansvägen. 

Bild 5. Dubbelriktad gång-  och cykelväg längs med väg 
274.

Bild 6. Gångbanan längs med Pålsundsvägen från 
korsningen med Väg 274 till korsningen med Kar Martins 
väg består av en målning i gatan.
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Vägnät
Biltrafiknätets delar har olika uppgifter att fylla, vil-
ket gör att nätet måste differentieras. Vissa länkar 
i nätet utformas för att kapacitetsmässigt kunna ta 
hand om mycket trafik med såväl lokala som regio-
nala målpunkter. Andra länkar kan ha till uppgift att 
endast göra det möjligt att nå sin bostad. 

En hållbar stadsutveckling bygger på att samspelet 
mellan trafikfunktion och stadsomsorg vägs sam-
man och att trafiken planeras utifrån en helhetssyn 
där samtliga trafikslag och deras behov tas med. 
De olika nätens funktion på Vaxön ser ut enligt bild 
7. Den statliga väg 274 Stockholmsvägen/Kungs-
gatan knyter samman kommunala huvud- och 
lokalgator. Väg 274 Stockholmsvägen/Kungsgatan 
tillåter en högre hastighet och användas bland 
annat av tung trafik. Dagens karaktär och trafik-
funktion för väg 274 Stockholmsvägen/Kungsgatan 
beskrivs närmare på sidan 21.

Kommunens andra pulsåder i gatunätet är Eriksö-
vägen/Hamngatan som förbinder de norra delarna 
av Vaxön med väg 274 Stockholmsvägen/Kungsga-
tan i väster och öster. Gatan är mellan 6 och 7 me-
ter bred och består av två körfält samt kombinerad 
gång- och cykelbana bana längs med södra sidan. 

Hastigheten på Eriksövägen/Hamngatan är begrän-
sad till 30 km/tim.

Gatan trafikeras av kollektivtrafik och i höjd med 
Estlandsvägen finns ett bussgarage som angörs 
från Eriksövägen.

Både Eriksövägen och väg 274 är huvudleder.

Generellt finns få tvärkopplingar över Vaxön. 
Eriksövägen förbinds med väg 274 Stockholms-
vägen/Kungsgatan via Vasavägen och Lägerga-
tan. Lägergatan är dock enkelriktad i riktning mot 
Eriksövägen. Det finns bara en punkt där norra 

Bild 7. Den statliga huvudvägen v. 274 (brun), de kommunala huvudgatorna (mörkblå) samt de kommunala lokal-
gatorna (ljusblå). 

och södra delen av Vaxön binds ihop och det är vid 
Trafikplatsen Stockholmsvägen/Kungsgatan och 
Eriksövägen i västra delen av ön.
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��������
Vaxön kollektivtrafikförsörjs med busstrafik och 
färjetrafik. Stombuss 670 trafikerar Vaxholm – Tek-
niska högskolan. På Vaxön stannar stombussen 
vid sju stycken busshållplatser längs med väg 274 
Stockholmsvägen – Kungsgatan. Endast en min-
dre del av bostadsområdena på norra Vaxön ligger 
längre från hållplats än 400 meter fågelvägen. 
Detta innebär att Vaxön har en god kollektivtra-
fikförsörjning enligt vad Trafikförvaltningen inom 
Stockholms läns landsting (f.d. SL) som ansvarar 
för kollektivtrafiken, rekommenderar, se figur 8. 

Utöver stombussen finns även en buss 681 utmed 
Eriksövägen, där vissa delar är en så kallad ”vink-
linje”. Längs Eriksövägen till hållplats Norrbergs-
skolan samt del av Hamngatan, kan resenärerna 
vinka in bussen så att den stannar. Bussen trafike-
rar sträckan Bogesund-centrala Vaxholm. 

I tabellen nedan redovisas antalet och på- och avs-
tigande på linje 670 på Vaxön.

Hållplats Antal per hållplats och dygn
Påstigande Avstigande

Söderhamnsplan 388 202
Västerhamnsplan 86 93
Vaxholms kyrka 148 120
Timmermansvä-
gen

85 82

Kronängsvägen 97 44
Pålsundsvägen 191 176
Eriksövägen 136 139
Kullö 39 40
Engarn 223 286
Nibble 4 3
Ladvik 8 7

Bild 8. Kollektivtrafikförsörjning. Radie 400 meter fågelvägen från busshållplats. 

Bild 9. Bilfärja. 

Tabell 1. På- och avstigande per dygn.
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Vaxön trafikeras även av en statlig vägfärja som 
går mellan Vaxholm och Rindö. Vaxholmsled-
ens längd är 970 meter och överfartstiden är sex 
minuter. I rusningstrafik trafikerar färjan de båda 
öarna var 10:e minut. Totalt gjordes drygt 24 100 
passager med färjan på Vaxholmsleden under 
2013.  Färjan är anpassad till kollektivtrafiken på 
Vaxön och linje 688 (Vaxholm-Rindö smedja – Os-
kar Fredriksborg) åker även med färjan till och från 
Rindö.

Bild 9. Bilfärja. 

T������
Under åren 2009-2013 har 59 trafikolyckor i Vax-
holms kommunen rapporterats in i Transportsty-
relsens STRADA (Swedish Traffic Accident Data 
Acquisition) med totalt 75 skadade. I drygt 8 av 10 
olyckor har en oskyddad trafikant skadats, och 37 
% av samtliga olyckor har klassificerats som ”Gå-
ende singel”. Elva av olyckorna har skett på statlig 
väg och 44 på kommunala vägar. Observera att 
rapporteringen i STRADA sällan är fullständig från 
polis och/eller sjukvård och att samtliga olyckor 
inte är med i sammanställningen. Det gäller särskilt 
olyckor från år 2009 och 2010 där materialet är 
mycket tunt.

Figuren nedan föreställer den nya krockvåldskur-
van som visar uppskattad viktad risk att dödas och 
skadas allvarligt (MAIS 3+) vid olika påkörnings-
hastigheter för alla fotgängare och för fotgängare 
äldre än 60 år. Det är av största vikt att hastighe-
terna i transportsystemet anpassas till de svagaste 
trafikanterna för att minska risken för dödsfall och 
allvarliga skador.

Bild 10. Fordonstrafik per timme med bilfärjorna mellan Vaxholm och Rindö. Baserat på halvårsstatistik.  Bild 11. Den nya krockvåldskurvan. Källa: Trafikverket.  

Färjetrafiken har två peakar under dygnet då flest 
fordon använder färjan. På morgonen kring klockan 
7, utnyttjas färjan av ca 200 fordon under en timma 
som kommer från Rindö och åker av färjan för att 
fortsätta väg 274 över Vaxön. Nästan inga fordon 
åker färjan under morgonen i motsatt riktning, dvs 
mot Rindö. Under eftermiddagen finns en peak 
mellan kl 15-17, då ca 200-250 bilar/timma trafike-
rar färjan åt båda riktningar. Kring kl 16 trafikeras 
färjan mot Rindö av ca 400 fordon under 1 timma. 
Under de mest belastade timmarna är färjorna fyll-
da med ca 25-40 fordon per tur. 
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Framkomlighet
Det finns enbart trafikmätningar för den statliga väg 
274 Stockholmsvägen-Kungsgatan genom Vaxön. I 
den här trafikutredningen har därför kompletteran-
de trafikmätningar gjorts manuellt vid korsningarna 
mellan Väg 274 och Eriksövägen, Pålsundsvägen 
och Johannesbergsvägen. 

Trafikverkets trafikmätning från 2011 visar ett 
fordonsflöde längs väg 274 på drygt 7 200 fordon 
per årsmedeldygn. Ungefär 11% av trafiken utgjor-
des av tung trafik. Mätningen gjordes ca 150 meter 
österut från korsningen/trafikplatsen med Eriksövä-
gen. Skyltad hastighet på Väg 274 Stockholmsvä-
gen-Kungsgatan är 50 km/tim fram till korsningen 
med Framnäsvägen då hastigheten begränsas till 
30 km/tim mellan kl 7-17.

Trafikverkets mätning på Väg 274 öster om Eriksö-
vägen visade att fordonen höll en medelhastighet 
på 57 km/tim under dagtid. Trafikverket gjorde även 
en hastighetsmätning strax väster om korsning-
en med Eriksövägen år 2012. Mätningen visar att 
medelhastigheten låg över 55 km/tim.

En trolig förklaring till de uppmätta hastighets-
överträdelserna är att väg 274 Stockholmsvä-
gen-Kungsgatan idag uppfattas som en trafikled. 
Körfälten är breda och det finns väldigt få inslag 
i karaktären som visar att trafikanten färdas i en 
stadsmiljö.

Kapacitetsberäkningar med hjälp av Capcal har 
gjorts i de korsningar med Väg 274 Stockholmsvä-
gen-Kungsgatan som nämns ovan. Resultatet från 
kapacitetsberäkningen visar på god framkomlighet 
i alla tre korsningar. Belastningsgraden bedöms 
enligt följande:

Resultat från Capcal från korsningarna Väg 274 
- Pålsundsgatan, Väg 274-Ingenjörsvägen samt 
Kungsgatan-Trädgårdsgatan visar på en högsta 
belastningsgraden 0.46,  0.16 respektive 0.25. 

Capcal utvärderar belastningsgraden i korsningar 
för trafik under en maxtimma. Verktyget tar en-
dast till viss del hänsyn till att trafiken kan komma 
stötvis, ett fenomen som är vanligt på Vaxön i sam-
band med färjetrafiken (se föregående uppslag).

Längs Väg 274 Stockholmsvägen på Vaxön, 
präglas trafikrytmen till stor del av avgående och 
ankommande bilfärja. Färjetrafiken går med 10-mi-
nuters trafik och tar ca 50 fordon. Detta återspeg-
las genom att bilar kommer stötvis. Detta kan leda 
till viss köbildning vid korsningar när ett större antal 
fordon kommer i en klunga och försvårar vid ex-
empelvis vänstersväng. Detta fenomen fångar inte 
Capcal upp. Eftersom resultaten från kapacitets-
beräkningarna visar på god framkomlighet i analy-
serade korsningar dras slutsatsen att den stötvisa 
trafiken från bilfärjan inte påverkar kapaciteten 
negativt längs med Väg 274. De köer som tillfälligt-
vis byggs upp arbetas snabbt bort. 

Önskvärd 
servicenivå

Godtagbar 
servicenivå

Traditionella tre- och 
fyrvägskorningsar

b < 0,6 b < 1.0

Bild 12. Korsningar där handräknade mätningar genomförts. 

På nästkommande två sidor redovisas resultaten 
från Capcal. Resultaten redovisar, förutom be-
lastningsgrad, flöde, kapacitet samt kommenterar 
90-percentilen. 90-percentilen anger den längd på 
kön (i antal fordon) som kan förväntas i den aktuel-
la tillfarten under 90 % av tiden. 

I.

II.

III.
IV.
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ICA Supermarket har sin infart från Johannesbergs-
vägen precis som Söderfjärdsskolan. Skolan har ca 
340 elever i årskurserna F-6. Antalet anställda är 
ca 50 personer. Under en begränsad tid på mor-

Pålsundsvägen ansluter till bron över till Bogesund 
och till väg 274. Belastningsgraden för korsningen 
är 0,46 och 90-percentilen för Pålsundsvägen är 
1,3. 

Vaxöns planerade exploatering (se nästa uppslag) 
med ca 16 lägenheter antas inte påverka korsning-
ens kapacitet nämnvärt. 

Korsningen väg 274 - Eriksövägen är en fullständig 
trafikplats med mycket god framkomlighet. I denna 
korsning har ingen kapacitetsberäkning genom-
förts. 

Kapacitet och belastningsgrad per körfält
Tillfart Flöde 

(f/t)
Kapacitet 
(f/t)

Belast-
ningsgrad

Stockholmsv fr 
väster

375 1818 0.21

8 943 0.01
Ingenjörs- 
vägen

3 895 0.00

Stockholms- 
vägen fr öster

285 1818 0.16

32 856 0.04

145 582 0.25

426

130

114 109

351

114

3

0

0

90

10

45

32

285

0
8

308

67

Kapacitet och belastningsgrad per körfält
Tillfart Flöde 

(f/t)
Kapacitet 
(f/t)

Belast-
ningsgrad

Väg 274 fr 
Stockholm

556 1818 0.31

Väg 274 från 
Rindö

351 1818 0.19

114 695 0.16
Pålsundsvägen 223 487 0.46

II. Väg 274 - PålsundsvägenI. Väg 274 - Eriksövägen III. Väg 274 - Ingenjörsvägen-Johannes-
bergsvägen

37 38

24
23

4

114 109

131

?

?

14
3

97
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Kapacitet och belastningsgrad per körfält
Tillfart Flöde 

(f/t)
Kapacitet 
(f/t)

Belast-
ningsgrad

Kungsgatan från norr 317 1339 0.24
Trädgårdsgatan 93 820 0.11
Kungsgatan från 
söder

285 1818 0.16

Beräkningen visar att kapaciteten i korsningen är 
god, då belastningsgraden som mest är 0.24.Från 
Kungsgatan är andelen som måste stanna högst ca 
15 % i ca 5 sekunder per fordon. 

Kapaciteten visar att trafikflödena kan öka med ca 
1000 fordon/timme innan kapaciteten är nådd. 

Under eftermiddagen påverkas korsningen av an-
kommande fordon med bilfärjan från Rindö. Under 
mätningarna noterades viss köbildning med ca 
5-10 fordon. Köerna uppstod då vänstersvängande 
trafik in till Trädgårdsgatan uppehölls av en kolonn 
av bilar (i samband med anländande färja) och 

IV. Väg 274 - Trädgårdsgatan
192

122

259

26

16

77

gonen uppstår en intensiv trafiksituation då många 
föräldrar skjutsar sina barn till skolan med bil 
samtidigt som elever både går och cyklar till skolan 
med eller utan föräldrar. Det är främst under tiden 
08.00-08.15 som denna trafiksituation uppstår. 
Trafiksituationen kan vara svår att uppfatta och kan 
kännas skrämmande för de elever och föräldrar 
som går och cyklar till skolan. Hastigheten är dock 
väldigt låg och någon större trafiksäkerhetsrisk 
föreligger inte. Beräkningen visar att kapaciteten i 
korsningen är god då belastningsgraden som mest 
är 0.24.Från Kungsgatan är andelen som måste 
stanna högst ca 15 % i ca 5 sekunder per fordon. 

Kapaciteten visar att trafikflödena kan öka med ca 
1000 fordon/timme innan kapaciteten är nådd. 

hade svårt att hitta en lucka. Vänstersvängande 
fordon stoppar upp bakomvarande trafik som kan  
vara på väg att hinna med en av bilfärjorna. Situ-
ationen som uppstod bedöms inte som trafikfarlig 
eller problematisk. Hastigheten i korsningen är låg.

Möjliga åtgärder kan vara ännu lägre hastighet, 
vänstersvängkörfält (utrymmesmässigt svårt) samt 
informationsåtgärder längs med väg 274 som in-
formerar trafikanterna om aktuell färjeinformation i 
syfte att lugna trafiken på väg mot färjan.
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FRAMTIDEN
LANDSTINGET
60-70 nya bostäder varav ca 30 lägenheter i stads-
villor och ca 40 lägenheter i Cyrillus

I kvarteret mellan Ullbergs väg, Borgmästarevägen 
och Soldatgatan byggs ca 60-70 lägenheter med 
huvudsaklig inriktning mot seniorboende. Projektet 
kompliceras av att det delvis berörs av uppförandet 
av ett nytt särskilt boende i direkt anslutning till 
exploateringsområdets norra del. Eventuellt kan 
projektutvecklingen för exploateringsprojektet och 
uppförandet av närliggande nytt omsorgsboende 
kopplas samman och ske i samverkan med bo-
stadsexploatören.

Det aktuella programområdet nås från Eriksövägen 
och vidare via Borgmästarevägen och Ullbergs 
väg. Angörning till det nya LSS-boendet (särskilt 
boende och korttidsboende) medan nya bostäder 
även nås söderifrån via Borgmästarevägen och 
Ullbergs väg.

LÄGERHÖJDEN
180-300 nya bostäder varav 180-300 byggrätter

Projektinriktningen kommer att ha en tyngdpunkt 
på lägenheter i flerbostadshus. För att anpassa 
sig till omgivande bebyggelse och terräng, kan 
viss radhusbebyggelse eventuellt bli aktuellt. En 
trafikanalys behöver göras för att se om det anslu-
tande vägnätet klarar av tillsammanse trafikflöden 
från exploateringsområdet. Ny infartsväg behöver 
anordnas.

Programområdet nås via Hamngatan. 

PETERSBERG
30 nya bostäder varav 10 radhus och 20 lägenhe-
ter

Anläggning av ny infartsväg blir aktuell. Projektet 
belastas av besvärliga terrängförhållanden och 

anordnande av markparkering och andra anlägg-
ningar kräver sprängningsarbeten.

PÅLSUNDSSTRAND
16 nya bostäder varav 16 lägenheter

Bygget med 16 nya lägenheter vid Pålsundsstrand, 
där det har funnits parkering till båtklubben, har 
redan påbörjats.

SKUTVIKSHAGEN
105 bostäder varav 105 nya lägenheter

Påbörjat projekt. Kvarteret ligger längst norrut på 
Eriksövägen och ska främst bli lägenheter.

En ny trottoar/gångväg planeras utefter del av 
Eriksövägen, 1,5 meter bred, med asfalt och 
kantsten. Bärighet och framkomlighet på väg till 
bebyggelsen ska vara anpassad för räddnings- och 
brandfordon. Vägar till sophus ska ha närhet och 
framkomlighet anpassad till renhållningsfordon.

TIMMERVÄGEN
10 nya bostäder varav 10 lägenheter

Kräver översyn av befintlig vägstruktur. Det kan 
övervägas om projektet kan bära ett underjordiskt 
garage.

Översiktsplan Vaxholm 2030

Vaxholms strategiska planering ska präglas av 
långsiktig hållbarhet och tillväxt. Bostäder och 
verksamheter ska byggas nära befintlig infrastruk-
tur och kollektivtrafik. Vaxholm ska aktivit arbeta 
för ännu bättre kommunikationer som möjliggör 
ett hållbart resande inom, till och från Vaxholm. 
Målet är att den dagliga pendelingen ska ske på ett 
smidigt och hållbart sätt. Kommunens gång- och 
cykelvägnät ska förbättras. 

 

Exploatering
Inom de närmsta åren kommer 600-800 nya bostä-
der byggas i Vaxholm. Exploateringsområdena på 
Vaxön presenteras nedan med en kommentar från 
kommunens exploateringsprogram:

BLÅSIPPAN
40 nya bostäder varav ca 10 lägenheter i s.k. 
Townhouse” och ca 30 lägenheter i lamellhus

Mellan Snäckvägen och Blynäsvägen exploate-
ras 40 lägenheter. Idag ryms allmän parkering, 
återvinningsstation och mindre lekyta/fotbolls-
plan inom området. Delar av området ligger inom 
strandskydd. Vidare ligger området precis utanför 
skyddsavståndet från Blynäs avloppsreningsverk 
under förutsättning att skyddsavståndet är 300 m. 
Dagvattenhanteringen kan komma att bli en kompli-
cerad fråga.

JOHANNESBERG
ca 110 nya bostäder varav ca 110 lägenheter

Projektet är beläget inom befintligt grönområde 
som även pekats ut i grönplan. Angränsande be-
byggelse har antikvariska värden. Projektgenom-
förandet kräver en omlokalisering av en montess-
oriskola.  

För att planera ny bebyggelse måste befintlig 
infartsväg från väg 274 byggas om. Föreslagen lös-
ning är att en cirkulationsokats anläggs och befint-
lig infartsväg får en ny sträckning. Då Trafikverket 
är väghållare för väg 274 måste ombyggnationen 
godkännas av dem. Under detaljplanearbetet bör 
även studeras hus hämtning och lämning till närlig-
gande skolverksamhet underlättas. 
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Bild 13. Planerade exploateringsområden. 
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KONSEKVENSER

Exploateringsprojekt Antal nya bostäder

Resor till och från området per dygn. Angivet 
�����������������������
gång och cykel. 

Blåsippan 40 nya lägenheter Ca 230 resor per dygn
personbil (43 %)  
����������� 
cykel (3 %)

Johannesberg ca 110 nya bostäder varav ca 110 lägenhe-
ter

570 resor per dygn 
personbil (35 %) 
����������� 
cykel (3 %)

Landstinget 60-70 nya bostäder varav ca 30 lägenheter i 
stadsvillor och ca 40 lägenheter i Cyrillus

360 resor per dygn
personbil (35 %)
����������� 
cykel (3 %)

Lägerhöjden 180-300 nya bostäder varav 180-300 bygg-
rätter

Ca 2 100 resor per dygn 
personbil (40 %)
����������� 
cykel (3 %)

Petersberg 30 nya bostäder varav 10 radhus och 20 
lägenheter

Ca 180 resor per dygn
personbil (45 %)
�����������
cykel (3 %)

Pålsundsstrand 16 nya bostäder varav 16 lägenheter Ca 85 resor per dygn 
personbil (35 %)
�����������
cykel (3 %)

Skutvikshagen 105 bostäder varav 105 nya lägenheter Ca 545 resor per dygn
personbil (35 %)
����������� 
cykel (3 %)

Timmervägen 10 nya bostäder varav 10 lägenheter Ca 50 resor per dygn
personbil (35 %) 
����������� 
cykel (3 %)

Tabell 2. Förväntad trafikalstring av samtliga trafikslag. 

T�������
Det ökade trafikarbetet på Vaxön till följd av den 
nya exploateringen har beräknats med hjälp av 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg.  Verktyget är 
ett planeringsstöd för att underlätta skattning av 
trafikalstring i samband med planerad av ny eller 
befintliga områden. Trafikalstring med bil, kollek-
tivtrafik, gång och cykel är inkluderat. Verktyget 
bygger på aktuell kunskap kring alstring av person-
transporter beroende på lokalisering och markan-
vändning. Resultatet från beräkningarna ska ses 
som riktvärden. 

Generellt kan sägas att ungefär en tredjedel av till-
kommande trafikalstring från exploateringsprojek-
ten på Vaxön kommer att ske med biltrafik. Ungefär 
lika stor andel kommer att ske via kollektivtrafik 
och en tredjedel kommer att ske med cykel eller till 
fots. 

Nedan redovisas skattad trafikalstring från de olika 
exploateringsprojekten som planeras på Vaxön. 
Sammanlagt för samtlig exploatering innebär det 
ca 4100 resor per dygn. En tredjels fordonstrafik 
innebär ca 1200 bilresor per dygn. 
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Framkomlighet
Den tillkommande trafikalstringen på grund av 
den planerade exploateringen på Vaxön kommer 
inte att påverka framkomligheten i trafiksystemet 
på Vaxön negativt. De kapacitetsberäkningar som 
gjorts i denna utredning visar inte på några kapa-
citetsproblem i korsningarna med väg 274 Stock-
holmsvägen trots ökad trafikmängd. Kapaciteten i 
kollektivtrafiken förväntas inte heller påverkas ne-
gativt av det ökade antalet kollektivtrafikresenärer. 

Belastningsgraderna på korsningarna med dagens 
trafikflöden är mycket låga, vilket gör att korsnings-
punkterna har hög kapacitet. I vardera riktningen 
skulle det vara möjligt att ha ca tre till fyra gånger 
så höga trafikflöden innan korsningen får kapaci-
tetsproblem.

Åtgärdsförslag
Fordonstrafiken på Vaxön längs med väg 274 skil-
jer sig till viss del åt från andra hvudgator eftersom 
vägfärjan är en stor målpunkt. Färjetrafikens påver-
kan på trafikrytmen gör att trafiken blir ryckig och 
att ett 50-tal fordon kommer stötvis och tillfälligt 
kan ge upphov till köer i vissa korsningar. Separa-
ta vänstersvängkörfält är en åtgärd som minskar 
påverkan på såväl kollektivtrafikens framkomlighet 
som genomfartstrafikens framkomlighet. Denna 
åtgärd kan övervägas framöver men är inget som 
föreslås i dagsläget. 

I samband med utbyggnaden av de nya exploa-
teringsområdena är det viktigt att utbyggnaden 
av gång- och cykelnätet på Vaxön hänger med. 
På grund av de korta avstånden på Vaxön mellan 
olika målpunkter finns en stor potential att myck-
et av det tillkommande transportbehovet kan ske 
med fordonsslagen gång, cykel eller kollektivtrafik. 
Kommunen bör ta fram en cykelplan som utreder 
vilka viktiga länkar som bör prioriteras och byggas 
ut med cykelbana. Framförallt är det viktigt att det 
finns trafiksäkra och tillgängliga gång- och cykelvä-
gar till busshållplatserna längs med väg 274. Da-
gens cykelbanor längs med Väg 274 och Eriksövä-
gen bör kompletteras med tvärgående cykelbanor 
mellan Eriksövägen och Väg 274. Majoriteten av 
all tillkommande bebyggelse kommer att ligga inom 
400 meters fågelavstånd till en busshållplats.  
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NULÄGESBESKRIVNING

Farligt gods
Vaxholms kommun har genomfört en riskutredning 
för väg 274. Riskutredningen beskriver följande 
slutsatser:

 ► Transporter til l och från lokala verksam-
heter är begränsad, det är även genomfart-
stransporter samt transporter til l följd av 
omledning från Essingeleden. Störst andel är 
transporter med brännbara vätskor. Antalet 
transporter med farligt gods uppskattas inte 
öka nämnvärt i framtiden.

 ► Risknivån är låg och i princip acceptabel. 
Bostäder bedöms kunna uppföras ca 30 meter 
från väg 274 utmed hela sträckan utan åtgär-
der. 

 ► Med åtgärder vidtagna, kan bebyggelse 
prövas på ett asvtånd av 15 meter från väg 
274. 

 ► Utmed sträckor med lägre hastighet än 50 
km/tim bedöms bostäder kunna uppföras när-
mare vägen, men då krävs byggnadstekniska 
åtgärder.

 ► Områden utomhus inom 25-30 meter från 
väg 274 där hastigheten överstiger 50 km/
tim bör utformas så att de inte uppmuntrar til l 
stadigvarande vistelse.

I samråd med Vaxholms stad, bedöms ett avstånd 
på 15 meter mellan Väg 274 samt ny bebyggelse, 
värt att testa i det fall åtgärder vidtas för att uppnå 
god säkerhetsstandard. 

DEL 2 VÄG 274
Väg 274 är idag den huvudsakliga förbindelsen 
för boende och verksamheter i Vaxholms kommun 
mellan kommunen och övriga delar av Stockholms-
regionen. Vägen är utpekad som primär transport-
led för farligt gods och omledningsväg för Essinge-
leden vilket medför vissa restrektioner vid planering 
och nybyggnation intill vägen. Vägen går rakt över 
Vaxön och fungerar idag som något av en barriär. 

I kommunens översiktsplan finns det ett mål att 
utveckla väg 274 Stockholmsvägen/Kungsgatan 
till en stadsgata. Vaxholms kommun har tillsam-
mans med Österåkers kommun, Trafikverket region 
Stockholm och Trafikförvaltningen Stockholms 
läns landsting har tillsammans tagit fram en Åt-
gärdsvalsstudie för väg 274 mellan E18 och Rindö. 
En av slutsatserna i åtgärdsvalsstudien är att ett 
gestaltningsprogram ska tas fram för väg 274s 
sträckning över Vaxön.

Föreliggande utredning syftar till att ta fram prin-
cipförslag  för ny gestaltning av väg 274 på Vaxön. 
Förutsättningen är att vägen ska hantera samma 
typ av trafik som idag men utformas som en stads-
gata för att bättre passa in i stadslandskapet på 
Vaxön och minska barriäreffekterna.

Karaktär
Funktionen på väg 274 varierar kraftigt mellan 
klassisk huvudväg med god framkomlighet och 
hög hastighet till en mer lokal funktion på Vaxön. 
Omlandet kring väg 274 varierar från skogs- och 
odlingslandskap till stadsbebyggelse på sträckan 
Engarn till västra Rindö. Vägens huvudsakliga 
trafikuppgift är att transportera fordonstrafik mellan 
Vaxholm och övriga Stockholmsregionen. På Vaxön 
får dock vägen även en lokal funktion.

Skala och karaktär skiftar på den del av väg 274 
som ligger på Vaxön. 

I väster är det en storskalig trafikapparat, en 
infrastrukturanläggning vars utformning präglas 
av interna egenskaper såsom dimensionerande 
hastighet och trafikkapacitet, och där landskapets 
varierande topografi lokalt anpassas till vägen, i 
form av bankar och skärningar. Vägen kan sägas 
vara en förortsled. 

I sin mellersta del blir vägen mer terränganpassad, 
den tar mindre plats i anspråk, avstånden mellan 
husen på bägge sidor av gatan minskar. Vägen kan 
sägas vara en gata med förstadskaraktär.

I öster ansluter väg 274 till den urbana gatustruktu-
ren och blir en del av denna. Vägen smalnar, kopp-
lingarna till sidorna blir mer frekventa, byggnaderna 
mindre och fler. Bebyggelsen bildar en till stora 
delar sammanhängande front av hus och plank mot 
vägen, med distinkta öppna platser bestående av 
park- eller kyrkogårdsmark. Vägen blir en stadsga-
ta, även om den sista delen, mot hamnen till viss 
del tappar något av den täta kontakten med stads-
miljön.
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VAXÖN
VÄG 274 
KARAKTÄRER 

SWECO
2014-04-25

KARAKTÄRER:
- VÄGENS RUM OCH LÄGE
- BEBYGGELSE
- BERG OCH VÄXTLIGHET
- UTBLICKAR
- ENTRÉER OCH MÅLPUNKTER

LANDFÄSTET
entré
storskaligt öppet vägrum
bebyggelse brokig 
löv-, barrträd och planteringskärl
bergskärning i början
utblickar åt olika håll
saknar målpunkt
historisk åkermark

MELLAN-RUMMET
vägen nedsänkt, korridorkänsla
bergväggar som barriärer
målpunkt bensinmack
liten utblick söderut vid macken
bostadskaraktär homogen med �erbostadshus 
barrvegetation dominerar

ÖVERGÅNGEN
vägen ändrar karaktär från att ha varit genomfart, till att 
bli stadsgata
olika typer av bebyggelse och funktioner
tydlig målpunkt - matbutik
öppet  vägrum med utblickar 
vägen går delvis i plan med omgivning, 
delvis på bank vilket skapar barriär

FÖRSTAD
småhus och �ervåningshus blandat, skapar små-
stadskänsla
vägens rum är högt beläget i förhållande till omgiv-
ningen
vägen ligger på bank delvis, skapar barriär i stads-
rummet
vegetation från trädgårdar skapar inramning av 
vägrummet
målpunkt busshållsplats, restaurant

STADEN
målpunkter stor korsning, kyrka och kyrkogård
bebygglese av blandad karaktär
vägens rum är i liten grad avgränsat med bebyggel-
se som skapar stadskänsla
vägen är delvis i nivå, delvis på bank
vägen upplevs som transportsträcka
stadspark med stora friväxande lövträd

HAMNEN
funktionell plats med stor asfaltyta
upplevs som baksida, är inte välkomnande; bodar 
vänder sig från hamnplan och det �nns överskotts-
ytor som är svåra att sköta
få men viktiga träd

0          50          100                      200                      300                      400                      500m

Bild 14. Väg 274:s olika karaktärer på Vaxön. 643
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Åtgärdsvalsstudie
Vaxholms stad, Österåkers kommun, Trafikverket 
region Stockholm och Trafikförvaltningen Stock-
holms läns landsting har tillsammans tagit fram 
en Åtgärdsvalsstudie för väg 274 mellan E18 och 
Rindö. Åtgärdsvalsstudien genomfördes 2012/2013 
och i Januari 2014 skrev deltagande parter under 
en överenskommelse i syfte att aktivt och gemen-
samt arbeta för nedanstående vision, mål och 
åtgärdsområden:

VISION
 ► Stråket och korsningar har en utformning 

som bidrar til l en god trafiksäkerhet och has-
tighetsefterlevnad

 ► Utformningen av väg 274 är funktionsan-
passad för att gradvis övergång till stadsmäs-
sig karaktär in mot Vaxön

 ► Vägmiljön i sin helhet är trafiksäker med 
ett sammanhängande cykelstråk

 ► Restiden för hela resan med kollektivtrafik 
är konkurrenskraftig

MÅL
 ► Öka kollektivtrafikens konkurrenskraft

 ► Öka attraktionskraften för resor till fots och 
med cykel

 ► - Öka trafiksäkerheten på sträckan för 
samtliga trafikanter

 ► Minska väg 274:as barriäreffekt

ÅTGÄRDSOMRÅDEN
 ► Samordningsåtgärder i tidiga skeden, år-

liga planeringsmöten samt projektmöten vid 
behov

 ► Cykeltrafik, regionalt cykelstråk mellan 
Vaxholm och Arninge

 ► Kollektivtrafik, kortare restider på väg 274 
genom bättre bytespunkter

 ► Vaxön, skapa ett gemensamt förhållnings-
sätt på väg 274:s funktioner över Vaxön och 
Kullön

 ► Färjetrafik, förbättrings- och utvecklings-
möjligheter Vaxön-Rindö och Rindö-Värmdö
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Bild 15. Väg 274:s regionala samt lokala förhållande. 

HUVUDVÄG  
- Regional funktion

Inga anspråk på vägen tas längs sträckan förutom den 
trafikmässiga funktionen. Omges av  skogs- och odlingsland-
skap. 

- Framkomlighet för fordonstrafik prioriteras

- Höga hastigheter

HUVUDVÄG  
- Lokal funktion

Anspråk på vägen tas längs sträckan av det stadsmäs-
siga landskapet och att vägens funktion delas av fordonstrafik 

och gång och cykel. Över Vaxön är vägen en del av det 
lokala vägnätet. 
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Åtgärdsförslagen för väg 274 som presenteras i 
denna utredning syftar till att redovisa principför-
slag på ny gestaltning av väg 274 över Vaxön. För-
slaget har tagits fram av Sweco tillsammans med 
tjänstemän på Vaxholms kommun. En workshop till-
sammans med berörda tjänstemän och avdelningar 
hölls under våren 2014. Därtill har en workshop 
tillsammans med kommunens politiker genomförts.

 Ett par utgångspunkter har identifierats för de 
förslag som tas fram för väg 274. Åtgärdsförslagen 
ska:

 ► Medverka till en stadsmässig utveckling för 
väg 274

 ► Vara genomförbara. 

 ► Hänsyn måste tas till Trafikverkets anspråk 
på väg 274. 

 ► Möjliggöra mer byggbar mark. 

Förutsättningarna för att skapa en stadsmässig 
gata genom genom att tillföra ny bebyggelse i 
anslutning till väg 274 är begränsade. En faktor är 
bristen på byggbar mark i vägens närhet. Befint-
lig bebyggelse finns på relativt kort avstånd som 
blockerar för kompletterande bebyggelse och det 
finns begränsande bergsskärningar. En viktig faktor 
är även säkerhetsavståndet till bebyggelse på 
grund av farligt gods. I föreliggande förslag redovi-
sas bebyggelse på ett avstånd som understiger 25 
meter från vägbanekant. Riskutredningens slutsats 
är att detta kan accepteras under förutsättning att 
vissa skyddsåtgärder vidtas och att förhållandena 
är gynnsamma. 

Det finns flera olika angreppssätt att arbeta med 
när det gäller omvandling av en huvudled till en 

REDUCERA
 ► Ta bort de element som signalerar trafikled. 

Exempel är 

 ► Överdimensionerade belysningsstolpar

 ► Breda väggrenar och körbanor

 ► Barriärer

ADDERA
 ► Belysning som är dimensionerad för for-

donstrafik och oskyddade trafikanter

 ► Vegetation och gestaltande material

 ► Skapa rumslighet genom att bebygga så 
nära vägen det är möjligt. 

 ► Skapa fler korsningspunkter

 ► Synliggöra omkringliggande bebyggelse 
och sätta vägen i sitt sammanhang att vara 
en del av Vaxön.

 ► Möjliggöra mer byggbar mark

 ►  Omfördela ytan mer jämlikt mellan de olika 
transportslagen, gång, cykel, kollektivtrafik 
och fordonstrafik.

mer stadsmässig gata. Gemensamt är att vägens 
förutsättningar i form av transportbehov , funktion 
och omland måste tas tillvara och hanteras. Där-
utöver kan man arbeta med att ta bort de element 
som ger vägen karaktären av en huvudled primärt 
avsedd för fordonstrafik. Ett annat sätt är att till-
föra element som sätter vägen i ett stadsmässigt 
sammanhang och signalerar att vägens funktion 
förändras. 
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V E R K T Y G S L Å D A N  F Ö R  A T T  F Ö R V E R K L I G A  F Ö R S L A G E T

Belysning

Bredder

Gestaltning

Ytmaterial

Effektiva cykelbanor

Bussprioritering
Funktion

Parkering
Handel Trygga 

gångstråk och 
skolvägar

Dagvatten
Utrustning

Möblering

Torg

Centrumbildning

Planteringar

Ljussättning

SkyltningÖppet/slutet gaturum

Kopplingar

Fasader

Bebyggelse

Trafikreglering

Orienterbarhet
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ÖVERSIKT
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Bild 16. Översikt över förslag Väg 274. 

Å Ö Å

Ä

Ö

Å

Sektion 1

Sektion 2

Plats A

Plats B

Plats C

Trädallé längs gaturum

Vegetation som kontrast mot barrbland-
skogen, genom färg och form - odling/
kultur, ej natur. 

Vägen med omhändertaget sidorum - signa-
lerar omsorg, ett hävdat landskap.

Vegetationsstråk med friare 
trädplacering och varierad 
markyta - äng, klippt gräs, 
buskar.

Vegetation som betydelsebärande element i se-
miurban gatumiljö. Vägen gestaltas  som ett ljust 
band genom landskapet. På de bergiga höjderna 
���������������������
däremellan sträcker sig det ljusare, skirare, löv- 
och örtpräglade stråket, som likt svackorna och 
dalstråken på en skärgårdsö hyser  en rikare, ofta 
mänskligt präglad vegetation, som det en gång 
också var på ängarna mot Eriksö.
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Sektion 1, Väg 274, Floravägen-Eriksövägen

Ä

Ö

Å
Lokalgator löper parallellt med huvudvägen inn-
anför breda trädplanterade refuger. Cykling sker 
längs lokalgatorna i blandtrafik respektive motriktat 
cykelfält. Angöring sker längs lokalgatorna vilket 
möjliggör entréer ut mot gatan.

Bild 17. Föreslagen sektion längs Väg 274, Floravägen - Eriksövägen. 
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Bild 18. Föreslagen sektion längs Väg 274, Floravägen - Eriksövägen. 
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Dubbelriktad cykelbana anläggs längs 274ans 
norra sida. Två alternativ har studerats; en bredare 
där dikena kulverteras och en smalare med öppna 
diken.

Å Ö Å

Ä

Å Ö

Sektion 2, Väg 274, Eriksövägen-Pålsundsvägen

Bild 19. Referensbilder. Bild 21. Föreslagen sektion längs Väg 274 Eriksövägen - Pålsundsvägen på kort sikt inom befintlig vägbana. 

Bild 20. Föreslagen sektion längs Väg 274 Eriksövägen - Pålsundsvägen.
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Bild 22. Föreslagen sektion längs Väg 274 Eriksövägen - Pålsundsvägen.
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Plats 1, Väg 274, Floravägen-Eriksövägen

Busshållplatser placeras väster om cirkulationen. 
Lokalgator löper parallellt med huvudvägen inn-
anför breda trädplanterade refuger. Cykling sker 
längs lokalgatorna i blandtrafik respektive motriktat 
cykelfält. Angöring sker längs lokalgatorna vilket 
möjliggör entréer ut mot gatan.
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Bild 23. Plats 1.
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Plats 2, Väg 274, Petersbergsvägen-Pålsundsvägen

Petersbergsvägen förlängs söderut och ansluts i en 
T-korsning till Stockholmsvägen. Därigenom ska-
pas en ny koppling mellan norra och södra halvan 
av Vaxholm. Triangeln mellan Stockholmsvägen 
och Pålsundsvägen kan bebyggas. En gatukopp-
ling prövas från Pålsundsvägen österut upp längs 
nuvarande cykelbana. Miljöstationen flyttas något 
söderut ut från bensinstationens fastighet. Buss-
hållplatserna kan avvecklas.
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Del 2 Väg 274 - Vaxön

Bild 24. Plats 2.
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Del 2 Väg 274 - Vaxön

Plats 3, Väg 274, Fredriksbergsvägen - Ingenjörsvägen

Stockholmsvägen förskjuts något norrut vid kors-
ningen för att skapa en större platsbildning på 
vägens södra sida mot ICA-butiken.

658



37

Del 2 Väg 274 - Vaxön

Bild 25. Plats 3.
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Aktualiserat planuppdrag, Rindö hamn etapp 4, dp 419

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att planuppdrag för dp 419, 
Rindö hamn etapp 4, aktualiseras. 

Sammanfattning
Förvaltningen bedömer tillkommande bebyggelse inom del av Rindö 3:378 som möjlig och i linje med 
översiktlig planering. En förutsättning är att kommande utredningar visar bebyggelse lämplig. 
Kommunen ombesörjer planarbetet, som finansieras genom planavtal. Erforderliga utredningar 
bekostas av exploatören. 

Förslag för planområdets avgränsning och byggrätt för lämplig bebyggelse med anläggningar och övriga 
bestämmelser anges i en ny detaljplan, i en planprocess med standardförfarande. Detaljplanen ska 
möjliggöra ett tillskott av bebyggelse inom östra Rindö. Värdefull natur och kulturvärden ska beaktas 
och lyftas fram, liksom allmän tillgänglighet till natur.  

Kartbild som visar planområdets läge på Rindö.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Maria Grahm
Planarkitekt

centrala 

Vaxholm

färja

färja

Värmdö
Rindö hamn

planområdet
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Bakgrund
Tidigare beslut

Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Rindö hamn etapp 4, del 
av Rindö 3:378, enligt ordförandebeslut 2017-06-15, KS § 15/2017-09-14. Planuppdraget gavs 
ursprungligen för att utföra en del av det avtal som tecknades med Vasallen i november 2015 samt 
förnyades i maj 2017, som gav kommunen rätt att köpa mark inom Rindö 3:378. 

2009
Enligt ramavtalet för Rindö hamn (avtal mellan Vasallen Vaxholm AB och kommunen, 2009) ska 
erforderliga markområden för Rindö hamns-områdets behov av kommunala verksamheter (såsom 
serviceboende för äldre, förskola och skola), överlåtas till kommunen utan ersättning av Vasallen. Detta 
följs upp i exploateringsavtalet för detaljplan för Rindö hamn ”etapp 1” (dp 394). Kommunen erhöll 
Rindö 3:389 i gåva av Vasallen på denna grund. Avsikten var då att bekräfta användningen skola inom 
Rindö 3:389 i detaljplanen för Rindö hamn etapp 1.

2010-2015
Under planarbetet med etapp 1 såg kommunen ett behov av större skola inom området, och kommunen 
och Vasallen bytte fastigheterna 3:389 och 3:391 med varandra. Rindö 3:389 fick då användningen 
bostäder och centrumändamål i detaljplan för etapp 1. Planläggning för skola påbörjades inom 3:391, 
”etapp 2” inom Rindö hamn.

2015 - 2019
I ett tillägg till ramavtalet år 2015 förband sig Vasallen att bygga 50 hyresbostäder inom Rindö hamn. 
Genomfördes inte detta skulle kommunen få köpa mark inom Rindö 3:378 (kallat ”etapp 4”). Beslut om 
planuppdrag för etapp 4 togs 2017 för att bekräfta kommunens del av tilläggsavtalet. 

Kommunen har köpt Rindö 

3:389, befintliga Rindö skola.  

Inom ”Rindö hamn etapp 1”.

Tornstaden önskar uppföra bostadsbebyggelse 

inom del av Rindö 3:378, ”Rindö hamn, etapp 4”. 

Markerat område från liggande avtal. 

Detaljplan för skola inom 

Rindö 3:391.                       

”Rindö hamn, etapp 2”

661



Tjänsteutlåtande
2021-02-18

Änr KS 2017/110.214
3 av 8

I ett led i avvecklingen av det statliga bolaget Vasallen, har de ingått avtal med fastighetsbolaget 
Tornstaden, för övertagande som markägare och utvecklare av Rindö hamn-området. 

2020-2021
I samband med ett vikande befolkningsunderlag för en ny större skola på Rindö, i kombination med 
utgången av skrivna avtal, fick exploateringsenheten uppdrag av kommunstyrelsen (KS §58, 2020-05-07) 
att utreda möjligheten till att låta huvudbyggnaden för Rindö skola finnas kvar på befintlig plats. 
Förhandlingen med markägarna Vasallen och Tornstaden ledde fram till att Rindö skola kunde kvarbli på 
befintlig plats och att kommunens rätt till del av Rindö 3:378 skulle hävas (avtal godkänt KF §61, 2020-
11-16). 

Tornstaden önskar nu att exploatera del av Rindö 3:378 motsvarande byggrätt i gällande detaljplan för 
fastigheten 3:389 (dp394, Rindö hamn etapp 1). Enligt köpeavtalet för Rindö skola ska Tornstaden även 
ha som ambition att verka för att uppföra minst 50 bostäder som upplåts som hyresrätt. En 
förutsättning för uppförandet av hyresrätter är att det, när detaljplanen ska genomföras, råder 
marknadsförutsättningar minst motsvarande de som råder vid tidpunkten för köpeavtalet för Rindö 
skolas undertecknande, samt att Tornstaden erhåller investeringsstöd på villkor minst motsvarade det 
investeringsstöd för hyresrätter och bostäder för studerande som gäller från 1 februari 2020.

Vasallen äger ännu marken (fastigheten Rindö 3:378). Tornstadens ansökan om lagfart är 
vilandeförklarad hos Lantmäterimyndigheten, troligen i väntan på genomförandet av ansökta 
fastighetsbildningar inom Rindö hamn-området. Anslutande gata (Rindövägen) är kommunal. 

Gällande planer 

Aktuellt planuppdrag stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan (2013) och fördjupad 
översiktsplan för Rindö och Skarpö (2009). Det finns även ett planprogram för Rindö hamn, godkänt 11 
juni 2009 av Kommunstyrelsen, som omfattar ett större område inom östra Rindö inklusive aktuellt 
område. Tre detaljplaner (detaljplan för Rindö hamn etapp 1, 2 respektive 3) har tagits fram utefter 
planprogrammet. Planprogrammet definierar aktuellt område som del av ett utredningsområde, som 
eventuellt kan bli aktuellt för tillkommande bebyggelse, om kapacitet för biltrafik på Rindö bedöms klara 
det. 

Några riktlinjer från programmet för Rindö hamn att ta med sig i kommande planarbete:
- Utred lämplighet med trafikökning som tillkommande bebyggelse skulle bidra till
- Lös parkering inom kvartersmark
- Säkra allmänna stråk 
- Säkra lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten 
- Beståndet av gamla storvuxna ekar är viktiga att behålla
- Intressanta och trevliga mötesplatser är viktiga inslag i det framtida Rindö hamn
- Beakta kulturmiljövärden i området 

I planförslag till ny översiktsplan för kommunen (Vaxholm 2040, samråd 2021) är östra Rindö (Oskar 
Fredriksborg) utpekat som ett kommundelscentrum, där mångfunktionell bebyggelse ska utvecklas. Det 
betyder att området ska utvecklas med ett varierat utbud av bostäder, service och 
företag/arbetsplatser. Området bedöms även ha potential för en utvecklad besöksnäring. Förslag till ny 
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översiktsplan framhåller även att vid all planering för utbyggnad på Rindö måste VA- och trafikkapacitet 
lösas. Kulturmiljövärden ska beaktas vid förändring och förvaltning av befintlig miljö. 

Gällande detaljplan för området är dp 323 som vann laga kraft 1993. Användningsbestämmelse för 
aktuellt område är ”Militärt regementsområde för bostäder, kontor, värmecentral, reningsverk mm” 
(A1). Gemensamt för områden med beteckning A1, A2 och WV1 i gällande detaljplan är att de ska vara i 
en ägares hand. Områdets skärgårdskaraktär ska bevaras och skyddas för framtiden. Bilagor till planen 
beskriver områdets riksintresse samt bebyggelsens karaktär, förändringar och färgsättning. 
Nybyggnader skall utformas så att de tillsammans med befintliga byggnader bibehåller den 
kulturhistoriska miljön och överensstämmer med färgsättningsplanen.

Detaljplan för Rindö hamn etapp 1 (från 2013), anger följande för Rindö 3:389; lämpligt att uppföra 
bostäder, centrum eller skola med största sammanlagda byggnadsarea 1500 kvadratmeter inom 
fastigheten, som totalt är 6355 kvm. Hela området ska vara en fastighet. Högsta nockhöjd 17 meter 
(motsvarar ca fyra våningar plus vindsvåning). Takvatten får inte ansluta till det allmänna dagvatten-
systemet, dagvatten från tak ska renas och fördröjas genom infiltration inom varje fastighet. Allmänt för 
hela planområdet: dela upp parkeringsytor, ta hänsyn till bullernivå inomhus och utomhus samt ta 
hänsyn till att hela området omfattas av kulturminnesvård. 

Befintlig bebyggelse och närområde

Det föreslagna planområdet ligger inom Rindö hamn-området, strax norr om Rindövägen. Området är 
naturmark med rester av kulturmark och rymmer en större förrådsbyggnad och en stenbunker. 

Rindö skola finns på ett gångavstånd om 230 meter. Planområdet har ett kollektivtrafiknära läge, med 
busshållplats Grenadjärsvägen (trafikeras av buss 688) ca 130 meter från planområdet. Grenadjär-
bryggan (500 meter söder om aktuellt område) trafikeras av pendelbåtslinje 83 och 83x till och från 
Stockholm.  Avloppsreningsverket inom Rindö hamn ligger på ett avstånd om 370 meter från aktuellt 
planområde. Aktuellt projekt är beroende av besked från Roslagsvatten om möjlig kapacitet i VA-nätet 
för tillkommande bebyggelse. 

Natur

Naturen inom Rindö hamn har många spår av tidigare brukad skog. Många gamla träd finns i området. 
Stora ekar som både står fritt och i blandskog, flera riktigt gamla tallar stoltserar på kullarna. En 
naturinventering för Rindö hamn gjordes av kommunen 2008. 

Inom föreslaget planområde finns ädellövskog med bland annat flertalet gamla ekar och 
hassel, på marken vitsippor, blåsippor och getrams. Stor del av föreslaget planområde 
bedöms vara värdefullt att bevara ur rekreations- eller naturvärdessynpunkt. Skälen till 
detta är att de har höga rekreationsvärden med lättgången terräng, lockande natur eller att 
området ger intressanta upplevelser. Naturvärden på platsen ligger i att området har vacker 
natur, unika biotoper och/eller hög biologisk mångfald. 

Riktlinjer för kommande arbete: 
- Analysera naturvärden på platsen.
- Studera lämplig utbredning för planområdet utefter naturvärden. 
- Anpassa tillkommande bebyggelse efter naturvärden.  
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Kulturmiljö 

Aktuellt område ligger inom område för riksintresse för kulturmiljövården, ”Norra Boo-Vaxholm-
Oxdjupet-Lindalssundet”, som omfattar ett stort område kring farleden in till Stockholm. Farledsmiljön 
speglar skärgårdens betydelse för huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och rekreationsliv 
alltsedan medeltiden.  Inom Oskar Fredriksborgsområdet är det främst den militära miljön som berörs, 
men även äldre befästningslämningar och spår från segelfartygsepoken är av relevans. Bebyggelse-
utveckling inom områden som berörs av riksintresset ska prövas med hänsyn till kulturmiljövärden. I 
kommande detaljplaneprocess ska särskilt eventuell påverkan på riksintresset studeras. Konsekvenser 
avseende detta ska beskrivas i respektive detaljplan. 

I samband med programarbetet för Rindö hamn togs en kulturmiljöinventering fram 
(Kulturmiljöinventering av f.d. Kustartilleriregemente KA 1) i huvudsak för området söder om Oskar 
Fredriksborgsvägen. Två strukturer präglar hela Rindö hamn-området. Dels landskapet, med sin för 
platsen karaktäristiska topografi som spänner från naturmark till delar som formats och vårdats av 
människan. Dels den bebyggelsestruktur som växt fram. Resultatet är ett variationsrikt område där 
bebyggelse och landskap över tid har flätats samman på ett intrikat sätt. Det är i mötet mellan dessa 
bärande strukturer som det kulturhistoriska värdet uppstår. 

Föreslaget planområde är en del av det som beskrivs som ”det inre landskapsrummet” (E), med 
naturliga höjdpartier och rester av kulturmark i svackorna som viktiga karaktärsskapande drag. Området 
rymde ursprungligen två generationer av officersbostäder. Bebyggelsen har emellertid till största del 
rivits som en följd av bygget av Oskar Fredriksborgsvägen (1994), det finns dock rester av vägbankar och 
av fruktträdgårdar som minner om den forna bostadsbebyggelsen. Förrådsbyggnaden inom 
utredningsområde för detaljplan har ett begränsat kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värde.  

Kartbild från Kulturmiljöinventering av f.d. Kustartilleriregemente KA 1 (WSP, 2007). 
Aktuellt område är beläget inom område E – ”inre landskapsrummet”. 
Föreslaget utredningsområde för detaljplan markerat med streckad vit linje. 

664



Tjänsteutlåtande
2021-02-18

Änr KS 2017/110.214
6 av 8

Riktlinjer ur kulturmiljöaspekt för tillkommande bebyggelse och anläggningar: 
- Anpassa planområdets utbredning efter landskapet, studera lämplig utbredning. 
- Bevara och utveckla den typiska skärgårdskaraktär med hällar och träddungar 

som sticker fram och bryter av mellan bebyggelsegrupper. 
- Analysera tidigare bebyggelse utbredning och stråk, ta fasta på och utveckla om 

möjligt. 
- Anpassa tillkommande bebyggelse till natur och närliggande bebyggelse, 

analysera mötet mellan natur och bebyggelse. 

Riksintresse avseende energi och kommunikationer  

Även riksintresse förkommunikationer gällande sjöfart (MB 3 kap 8§) gäller aktuellt område då farleden 
till Stockholms hamn passerar. Farleden är av stor betydelse för sjöfarten och kommunens framtida 
planering ska ta hänsyn så att förändringar inte inkräktar på sjöfarten eller försämrar sjöfartens 
framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet.

Ärendebeskrivning

Syfte med detaljplanen

Under planprocessen startskede ska förutsättningar för tillkommande bebyggelse inom del av Rindö 
3:378 analyseras. 

Förslag för planområdets avgränsning och byggrätt för lämplig bebyggelse med anläggningar och övriga 
bestämmelser anges i en ny detaljplan, i en planprocess med standardförfarande. 

Detaljplanen ska möjliggöra ett tillskott av bebyggelse inom östra Rindö. Värdefull natur och 
kulturvärden ska beaktas och lyftas fram, liksom allmän tillgänglighet till natur.  

Omfattning och samband med andra projekt

Planområdets exakta avgränsning inom Rindö 3:378 ska utredas under planprocessen. 

Projektet omfattar bebyggelse, tillfart, gång- och cykelvägar, parkering, dagvattenhantering och 
anslutningar till tekniska system. 

Projekt i närområdet: 
 Utbyggnad av hela Rindö hamn-området, som baseras på Program för Rindö 

hamn (2009). Kvarter inom etapp 1 håller på att byggas och detaljplan för etapp 3 
(Grenadjären) ska antas under 2021. 

 Ny översiktsplan, samråd våren 2021, pekar ut östra Rindö som ett område med 
potential som framtida kommundelscentrum.

 Utbyggnad av gång- och cykelbana längs Rindövägen (under 2021), längre västerut 
från aktuellt område, kommer att knyta samman gång- och cykelvägnätet från 
Rindös västra till östra färjeläge och tangerar aktuellt planområde. 
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Utredningar som bedöms bli erforderliga under planarbetet: 
- VA-kapacitet
- Trafikkapacitet Rindö
- Markföroreningar
- Barnkonsekvensanalys
- Kulturmiljö, inventering och analys
- Naturmiljö, inventering och värdering
- Dagvattenhantering
- Parkering
- Trafik/buller
- Geoteknik

Tidplan

Med ett planuppdrag i mars 2021 bedöms ett samråd vara möjligt första kvartalet 2022. En laga 
kraftvunnen detaljplan kan då bli möjlig under 2023. 

Bedömning
Förvaltningen bedömer initialt tillkommande bebyggelse inom Rindö 3:378 som möjlig och i linje med 
översiktlig planering. En förutsättning är att kommande utredningar visar bebyggelse lämplig. 

Måluppfyllelse
Kvalitet; Förvaltningen kommer att ge god service och kännetecknas av god tillgänglighet och positivt 
bemötande under processen. Planhandlingar kommer att hålla god kvalitet i enlighet med nationella 
styrdokument.

Livsmiljö; Detaljplanen ska möjliggöra en attraktiv livsmiljö där mänskliga behov tillgodoses inom ramen 
för jordens resurser.

Ekonomi; Planprojektet kommer att vara kostnadseffektivt och finansieras med planavtal med 
ersättning enligt gällande taxa. 

Finansiering
Kommunen ombesörjer planarbetet, som finansieras genom planavtal. Ett planavtal har tecknats med 
Tornstaden 2021-02-10. Vasallen (som fortfarande är lagfaren markägare till Rindö 3:378) har bekräftat 
att de inte motsätter sig planavtalet. Erforderliga utredningar bekostas av exploatören. 

Exploatören ska enligt köpeavtalet för Rindö skola inte erlägga gatukostnadsersättning, kostnad för 
anläggande av allmänna anläggningar eller exploateringsbidrag för dp 419 då detta erlagts redan genom 
angränsande exploateringsavtal avseende genomförande av bebyggelse med mera enligt dp 394 (Rindö 
hamn etapp 1). 

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kommunstyrelsen, Vaxholms stad

Maria Grahm, Stadsbyggnadsförvaltningen
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För kännedom: Therese Kilenstam, Tornstaden
therese.kilenstam@tornstaden.se
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Inför revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-
2033/2037 – möjlighet att lämna underlag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta;

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att godkänna STONO gemensamma remissvar. 

Sammanfattning
Region Stockholm arbetar med att revidera länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län. 
Regionen har en övergripande bild av brister och behov i länet, sammanfattade i så kallade bristlistor. I 
arbetet med att revidera länsplan behöver bristbeskrivningar uppdateras och även kompletteras med 
okända åtgärdsbehov. Regionen har som länsplaneupprättare ansvar för att begära in förslag om vilka 
objekt som bör ingå i länsplanen från myndigheter och kommuner enligt förordningen (1997:263) om 
länsplaner för regional transportinfrastruktur. En remiss har inkommit till kommunen där Region 
Stockholm efterfrågar beskrivningar av behov och brister fram till år 2037.

Beredningen av remissen har påbörjats och avsikten är att Stockholm Nordost (STONO) ledningsgrupp 
beslutar om ett gemensamt remissvar 9 april 2021 då sista svarsdag är 12 april 2021. STONO är ett 
samarbete där sex kommuner, inklusive Vaxholm, gemensamt hanterar infrastrukturfrågor. Det finns 
inte möjlighet till förlängd remisstid vilket påverkar hur ärendet behöver hanteras. Remisstiden 
sammanfaller inte alls med när kommunstyrelsen sammanträder i STONO kommunerna för att hinna ta 
fram ett gemensamt svar till nästa KS. Kommunstyrelsen ordförande får av den anledningen i uppdrag 
att godkänna STONO gemensamma remissvar.  

Det är en mycket snäv tidplanen för att revidera länsplan, framför allt på grund av att regeringen har 
väntat med att ge Trafikverket i uppdrag att påbörja inriktningsplaneringen som utgör grunden för 
länsplanernas inriktning och ramar. Tidplanen har en viss inverkan på hanteringen av de brister och 
behov kommunerna framför.   

Förvaltningen återkommer med ett eget svar från Vaxholm till nästa KS som kompletterar STONO's svar.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Adam Hjort
Trafikplanerare
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Bakgrund
Den 25 juni 2020 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett inriktningsunderlag inför 
transportinfrastrukturplaneringen, i detta fall för två alternativa planperioder – 2022–2033 och 2022–
2037. Den 8 april 2021 kommer, enligt tidplan, regeringen att presentera en infrastruktur-proposition 
för riksdagen. Efter det att riksdagen fattat beslut om propositionen(maj-juni) tar regeringen fram ett 
direktiv till regionerna om att revidera länsplanerna. Ambitionen är att länsplanen ska fastställas av 
Region Stockholm under våren år 2022. 

Region Stockholm har dock påbörjat arbetet med att revidera länsplanen och under hösten 2020 hade 
man dialog med länets kommundirektörer om den strategiska inriktningen för länsplanen. Arbetet pågår 
med att ta fram och fastställa en strategisk inriktning utifrån de inkomna synpunkterna. 

Den nuvarande länsplanen innehåller namngivna åtgärder, större och mindre, mellan åren 2019-2026. 
De sista åren, 2026-2029, finns det viss flexibilitet i länsplanen. Med undantag för namngivna åtgärder 
som genom förhandlingar tagits med är de sista fyra åren avsatta för brister. Bristerna som beskrivs i 
planen kan, efter att ha genomgått en åtgärdsvalsstudie, utvecklas till namngivna objekt. 

Ärendebeskrivning
Region Stockholm har begärt att få in beskrivningar av behov och brister fram till år 2037. Bristerna och 
behoven kan gälla åtgärder inom samtliga transportslag oavsett om åtgärderna är hemmahörande i 
länsplanen eller nationell plan. 

Remissvar inriktningsplanering
Region Stockholm har tydliggjort att förlängd remisstid inte är möjligt för att klara av att remittera en 
färdig plan till i höst. Vaxholm ingår i STONO som gemensamt arbetar för ökad tillgänglighet och 
kapacitet i transportsystemet. Samarbetet har stor erfarenhet och kunskap genom alla 
infrastrukturfrågor som hanteras och gemensamt skickade kommunerna ett remissvar till Trafikverkets 
inriktningsplanering för perioderna 2022 – 2033 och 2022 – 2037(se bifogad) i december 2020. Det 
underlag som utgör grunden för regeringens nationella transportinfrastrukturplan, som i sin tur 
påverkar länsplanens inriktning och ram. 

STONO lyfte i remissvaret den gemensamma prioriterade inriktning för kommunernas 
infrastrukturutbyggnad och framtida utveckling för resor och transporter – Roslagsbanan till Arlanda, 
förbättrad framkomlighet på Norrortsleden, förbättrad framkomlighet på E18 och stärkta tvärkopplingar 
med kapacitetsstark kollektivtrafik. Därtill påpekade STONO att det krävs mer medel i länsplanen, större 
satsningar på kollektivtrafik på land och vatten, förenklade planer och mer byggande, att för hållbar 
samhällsbyggnad krävs mer stöd och fokus på trygga trafikmiljöer, att man ska stå fast vid befintliga 
avtal och överenskommelser (ex. Sverigeförhandlingen) samt att gällande planering och projekt förblir.  

Storstockholm positionspapper om infrastruktur
Planerade infrastrukturåtgärder i den reviderade länsplanen har sin utgångspunkt i tre strategiska 
dokument – reviderad storregional systemanalys (EnbättreSits), RUFS 2050 och regional inriktning för 
transportsystemets utveckling i Stockholms län. Vanligtvis inkommer behovsremissen när regionen 
arbetar med den regionala systemanalysen, i ett tidigt skede, men i och med att revidering av länsplan 
komprimerats har regionen valt att använda den reviderade storregionala systemanalysen 
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(EnBättreSits). Det har funnits invändningar bland kommunerna i länet mot de behov Stockholm-
Mälarregionen (ansvariga för storregional systemanalysen) har valt att prioritera. 

Samtliga kommuner i länet i kommunförbundet Storstockholm, med undantag för en, skickade i 
september 2020 ett gemensamt positionspapper om infrastruktur till Region Stockholm och även till 
staten. I positionspapperet lyftes behov och brister till den pågående nationella och regionala 
infrastrukturplaneringen samt synpunkter kommunerna hade gällande processen för framtagandet av 
länsplan och nationell plan (se bifogad).  

Stockholm Nordost gemensamt remissvar 
STONO planerar för att hantera behovsremissen och skicka ett remissvar till Region Stockholm.  
Regionens pressade tidplan i kombinationen med när STONO kommunernas kommunstyrelser 
sammanträder, samt tid för att kunna bereda ärendet gemensamt, innebär att STONO ledningsgrupp 
måste besluta om ett remissvar 9 april 2021. Kommunstyrelserna i respektive kommun får ge 
ordförande i uppdrag att godkänna remissvaret. 

Bedömning
Stockholm Nordost arbetar tillsammans för att utveckla varierade livsmiljöer som är attraktiva att bo, 
leva och arbeta i. En viktig del i utvecklingsarbetet är en förbättrad tillgänglighet till viktiga målpunkter 
och ytterligare kapacitet i transportsystemet för att skapa goda förutsättningar för att öka andelen 
hållbara resor och minska belastningen i vägtrafiknätet. Kommunerna i nordost har tillsammans genom 
STONO en stark röst. 

Måluppfyllelse
Ett gemensamt hanterande av infrastrukturfrågor inom samarbetet Stockholm Nordost medför positiva 
effekter för målen ekonomi, kvalitet och livsmiljö. STONO har stor erfarenhet och kunskap av att 
hantera infrastrukturfrågor för att skapa långsiktiga hållbara lösningar som leder till ökad tillgänglighet 
och kapacitet i transportsystemet.

Uppföljning och utvärdering
Kommunstyrelsen får information om det gemensamma remissvaret från STONO i efterhand (KS 
sammanträde 6 maj 2021).  

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-02-17
Stockholm Nordost remissvar inriktningsplanering 2022-2033 och 2022-2037
Storstockholm positionspapper - stärkt samordning för prioriterade infrastruktursatsningar i Stockholms 
län
PM Länsplan
Bilaga 1 mall

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Adam Hjort, sbf

Susanne Edén, sbf
Marie Wiklund, klk
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Stärkt samordning för prioriterade 
infrastruktursatsningar i Stockholms län  
 
Inledning  
Under sommaren 2020 startade den infrastrukturplanering som kommer att 

ligga till grund för ekonomiska ramar och prioriterade åtgärder och objekt i 

kommande nationella och regionala transportplaner. Samordning och 

förankring mellan regionen och länets kommuner i infrastrukturplaneringen är 

av stor betydelse eftersom Region Stockholm ansvarar för länsplan, beslutar om 

den storregionala systemanalysen samt gör inspel till den nationella planen. Det 

är därför av yttersta vikt att processer för framtagandet av länsplan, nationell 

plan och storregional systemanalys är transparenta, förutsägbara och 

förankrade.  

 

Kommunerna i Stockholms län anser att det finns stora behov av nya 

infrastrukturinvesteringar och utveckling av transportsystemet men är 

medvetna om att resurserna inte räcker till allt. Det finns också en gemensam 

klimatutmaning där transportsystemet spelar en viktig roll. Med detta som 

utgångspunkt blir det allt viktigare med samordning och gemensamma 

prioriteringar mellan kommunerna. Demografi, ekonomi och arbetsmarknad 

utvecklas starkt i Stockholms län och det behövs en ökad tilldelning av resurser 

till transportsystemet som motsvarar länets betydelse för den ekonomiska 

utvecklingen. 

 

Det finns också skäl att stärka den ekonomiska utvecklingen och 

arbetsmarknaden genom att göra större satsningar på infrastrukturen. Om BNP 

faller så utgör infrastrukturinvesteringar ett viktigt instrument för att dämpa 

effekterna på arbetsmarknaden. En ökad tilldelning i länsplanen skulle stärka 

konjunkturen i Sveriges tillväxtmotor. Samtliga 26 kommuner i Stockholms län 

har enats om denna gemensamma inriktning och prioritering för infrastruktur, 

resor och transporter som är viktigast för kommunernas framtida utveckling. 

Viktigast är att kommunerna och Region Stockholm arbetar gemensamt för att 

öka den ekonomiska tilldelningen i länsplan och nationell plan.  

 

Möjligheter och utmaningar med infrastrukturen i Stockholms län  
Stockholmskommunerna fungerar som hela landets tillväxtmotor med en 

ekonomi som är avgörande för hela landet. Stockholms län står för ca 32 
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procent av hela Sveriges BNP och hälften av statens intäkter. Goda 

kommunikationer är ett krav för att Stockholms län ska fungera som en god 

livsmiljö för människor och vara en attraktiv region för företag och andra 

verksamheter. Stockholms län har stora behov av såväl nyinvesteringar som 

förbättrat underhåll för att utvecklas i takt med andra storstadsområden i vår 

omvärld. Skattebetalare och näringsliv är beroende av att stat, region och 

kommuner löser denna uppgift. Länet och Sverige har inte råd med 

kapacitetsbrister och dåligt fungerande transportsystem.  

 

Planeringen av infrastrukturen behöver i större utsträckning utgå från 

kommunernas bedömningar av medborgarnas och näringslivets behov av 

kommunikationer och transporter. Utbyggnaden av pendlingsmöjligheter, 

godstransporter och fritidsresor behöver utvecklas samordnat och strategiskt.  

 

Infrastrukturplaneringen måste också hänga ihop med bostadsbyggandet. Här 

finns eftersatta behov för att klara god framkomlighet och rimliga restider i 

både befintliga och planerade bostadsområden och det måste få stort 

genomslag i både länsplan och nationell plan.  

 

Det krävs ökade ansträngningar för att stärka delaktigheten och förankringen 

av regionala mål, planer och prioriteringar. Genom stark förankring tydliggörs 

vägval, mål och prioriteringar så att infrastruktursatsningarna i Stockholms län 

bidrar till regional utveckling. 

 

Omställningen till ett mer hållbart transportsystem förutsätter en kombination 

av satsningar på ny infrastruktur, cykel- och kollektivtrafik, båttrafik och 

åtgärder för mobility management. Satsningarna behövs för att förändra 

beteenden och transportval mot ökad hållbarhet. Befintlig infrastruktur 

behöver användas mer effektivt. Satsningar på ny infrastruktur behövs för att 

stärka tillgängligheten. Stockholms län behöver bindas samman med ett 

attraktivt och robust system för kollektivtrafik. 

 

Standarden på länets vägnät behöver utvecklas så att hela Stockholmsregionen 

kan vara livskraftig. I de delar av länet där t ex kollektivtrafik och elektrifiering 

har svårt att räcka till behöver vägnätet förbättras så att människor kan ta sig 

till och från sin bostad med bil. 
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Prioriterade infrastruktursatsningar för tillväxt och hållbar 
utveckling  
 
Tilldelning och finansiella ramar  
Utifrån länets stora behov av resor och transporter så måste de statliga 

investeringarna i regionens infrastruktur öka och ramarna i länsplanen 

höjas. Detta gäller både namngivna objekt, tilldelning i åtgärdsområden och 

potter i nationell plan samt ökad ram till regionen i länsplanen.  

 

I vårt växande län ställs stora krav på infrastrukturens fortsatta utveckling samt 

drift och underhåll. Idag finns brister i vägar, järnvägar och flyg som dagligen 

påverkar människor och näringsliv negativt genom trängsel, störningar och 

förseningar. Möjligheten till hållbara resor och transporter behöver öka genom 

satsningar på ny teknik, elektrifiering, kollektivtrafik och cykel.  

 

Kommunerna och Region Stockholm har ett gemensamt intresse i att öka 

tilldelningen till länet. Den ekonomiska ramen måste stå i proportion till länets 

storlek avseende ekonomi och befolkning. Kommunerna i länet och landet som 

helhet kommer att drabbas hårt av att Stockholms läns andel av nyinvesteringar 

i den senaste nationella planen minskat från 20 till 17 procent. Det drabbar 

också de följdinvesteringar som är nödvändiga för att optimera 

transportsystemet. När det totala anslaget till de 21 regionala länsplanerna ökar 

med 5 procent i snitt och Stockholms län endast med 3,5 procent, så visar det 

att vi halkar efter i satsningarna på infrastrukturen. Det visar också att 

aktörerna i länet behöver stärka samordningen och satsa gemensam kraft på att 

öka tilldelningen så att det motsvarar de uppenbara behoven. 

 
Behovet av ökat samarbete och dialog mellan Region Stockholm och 
kommunerna i infrastrukturplaneringen 
Genom samordning och dialog med kommunerna och Regionen i 

länsplansprocessen och andra regionala samarbeten skapas en bred 

förankring för kommande länsplan som kopplar till kommunernas planering. 

Kommunerna i länet bedömer att det behövs ökade ansträngningar för att 

stärka samordningen.  

 

Region Stockholm har ett nytt uppdrag som ansvarigt organ för länsplanen i 

Stockholm. Detta ger stora möjligheter att bygga upp ett nära samarbete mellan 

Regionen och länets kommuner i framtagandet av länsplanen. Det kan bidra till 

stora fördelar för hela regionens samlade utveckling.  
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En stark regional samordning ger också Stockholms län större möjligheter i 

konkurrens med landets övriga regioner när det gäller tilldelning och utrymme i 

nationell plan. 

 

Den storregionala systemanalysen 2020 är ett exempel där det finns brister i 

den regionala samordningen och förankringen. Den innebär att 

Stockholmsregionen får ett relativt sett mindre utrymme bland prioriterade 

objekt jämfört med övriga regioner i Mälardalen. Det är också ett exempel på 

process där Regionen behöver bygga upp ett tätare samarbete med länets 

kommuner.  

 

Hålla fast vid gällande planer och projekt  
Det är en central och avgörande utgångspunkt att gällande nationella plan 

och länsplan ligger fast. Det innebär att befintliga planer ska genomföras och 

pågående projekt slutföras.  

 

Detta krävs för att få stabilitet och framförhållning i infrastruktursystemet som 

också kan anpassas till den övriga samhällsplaneringen och kommunernas 

fysiska utveckling med exempelvis bostadsbyggande och följdinvesteringar i 

transportsystemet. Förutsägbarheten är också viktig för näringslivet som 

behöver tydlighet för att bedriva och utveckla sina verksamheter.  

 

Stå fast vid befintliga avtal och överenskommelser 
Det är av avgörande betydelse att samtliga parter som ingår avtal och 

överenskommelser om medfinansiering och samarbete står fast vid och tar 

ansvar för både finansiering, planering och genomförande.  

 

Både Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen är exempel på 

förhandlingar som innehåller stora kollektivtrafikprojekt och omfattande 

bostadsbyggande i många olika kommuner. Projekt som ligger inom dessa avtal 

måste prioriteras och ligga fast i den kommande transportplaneringen.  

 
Prioritering av åtgärder  
Kommunerna i Stockholmsregionen ser ett behov av att gemensamt lyfta en 

prioriterad inriktning för länets infrastrukturutbyggnad och framtida 

utveckling för resor och transporter.  

 

Kommunerna vill gemensamt lyfta fram behovet av: 

• Att statliga förhandlingar och avtal följs och att avtalade projekt slutförs 

• Tvärförbindelser som binder samman länets olika delar  

• Bytespunkter för kollektivtrafiken 
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• Kapacitetshöjande åtgärder för näringslivets transporter och kollektivtrafik  

• Ökade möjligheter till hållbara resor och transporter 

• Höjd standard för vägnätet i hela länet 

• Stärkta förutsättningar för flygtrafiken med anslutande transporter  

 

Det fortsatta arbetet med att prioritera åtgärder måste i högre grad baseras på 

nyttoanalyser. Stockholms läns betydelse som tillväxtmotor och transportnod 

för såväl flyg-, väg- och tågtransporter bör väga tungt i sådana nyttoanalyser. 

 

Nationell nytta. Stora projekt som har nationell nytta för medborgare och 

näringsliv. De bidrar till ekonomisk tillväxt, effektiva transporter och hög 

tillgänglighet.  

 

Exempel på projekt med nationell nytta i Stockholm län är förstärkt 

infrastruktur för att öka tillgänglighet och framkomlighet till Arlanda. För att 

hantera möjligheter och brister relaterade till Arlanda behövs en 

Arlandaförhandling. Ytterligare ett exempel på projekt med nationell nytta är 

en förstärkning på väg E4 genom en ny passage av Södertälje kanal. Passagen är 

en förutsättning för att minska sårbarheten och öka framkomligheten på den 

väg som binder samman Stockholm med hela södra Sverige.  

 

Regional nytta. Projekt som bygger ihop regionen tvärkommunalt och 

utvecklar effektiva transporter i länet. En stärkt kapacitet i vägsystemet ökar 

framkomligheten och pålitligheten för godstransporter. Nya kopplingar för 

kollektivtrafiken i form av stombussar, kan binda ihop länet i nya relationer 

för arbetspendling. Det ger kapacitet som avlastar de centrala delarna och 

ökar möjligheterna att resa mellan olika målpunkter inom länet.  

 

Exempel på projekt med regional nytta i Stockholm län är exempelvis 

Tvärförbindelse Södertörn. Tvärförbindelser behövs för att binda ihop de olika 

delarna av regionen och stärker strukturen med de regionala stadskärnor vilket 

innebär att både bostadsbyggande och arbetsmarknad stärks. Tvärförbindelser 

är avgörande för nödvändig kollektivtrafik samt att trafiksystemet blir mer 

robust. Ett annat exempel är att stärka nord-sydliga förbindelser för att avlasta 

de centrala delarna.   

 

Ytterligare exempel på regionalt betydelsefulla projekt är kapacitetsförstärkning 

av Norrortsleden vid Löttingetunneln och breddning på E18 Rosenkälla - 

Brottby – Söderhall vilket krävs och för att hantera ökade trafikmängder då 

Förbifart Stockholm öppnas. Även tunnelbaneutbyggnaden i kommunerna 

Stockholm, Solna, Järfälla och Nacka är nödvändiga för regionens tillväxt.   
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Transporteffektivt samhälle. Projekt som ökar samhälls- och 

klimatnyttan. De bidrar till minskad trängsel, stärker mänsklig gemenskap 

och minskar koldioxidutsläppen. Projekt som bidrar till förbättringar av 

samhällets funktioner genom ökad andel kollektivtrafik på land och vatten, 

lägre förbrukning av drivmedel och förbättrad framkomlighet. Projekten 

främjar välstånd, trygghet eller folkhälsa. 

 

Exempel på projekt för ett transporteffektivt samhälle i Stockholm län är 

satsningar på elektrifiering och tekniska innovationer, kollektivtrafik och 

cykelinfrastruktur. Utbyggnad av elvägar för tung trafik är ett bra exempel 

tillsammans med en utbyggnad av laddinfrastruktur för personbilar och övrig 

fordonstrafik. En satsning på större bytespunkter krävs för att öka 

kollektivtrafikens effektivitet och konkurrenskraft till exempel Slussen, 

Gullmarsplan, Flemingsberg, Nacka bussterminal och Solna station. För att öka 

förutsättningarna för hållbara godstransporter, genom en överföring av gods 

från vägtransporter till sjöfart och järnväg, krävs förbättrade 

järnvägsanslutningar till hamnarna i Stockholm län.   

 

Det finns en rad åtgärder och infrastrukturlösningar som är angelägna och 

av stor betydelse för enskilda kommuner och/eller mellankommunala 

samarbeten. Dessa kommer att föras fram i särskild ordning av berörda 

parter.  

 

 

 

För kommunstyrelseordföranden i Stockholms län 
 

Mats Gerdau, Ordf Storsthlm 

Nacka kommun 

 

 

 

Ebba Östlin  

Botkyrka kommun 

Hanna Bocander  

Danderyd kommun 

 

 

Adam Reuterskiöld  

Ekerö kommun   

Meeri Wasberg  

Haninge kommun 

 

 

Daniel Dronjak  

Huddinge kommun  

Emma Feldman 

Järfälla kommun 
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Daniel Källenfors  

Lidingö kommun   

Bino Drummond  

Norrtälje kommun 

   

 

Bob Wållberg  

Nykvarn kommun   

Harry Bouveng  

Nynäshamn kommun 

 

 

Lennart Kalderén  

Salem kommun    

Olov Holst         

Sigtuna kommun 

   

 

Henrik Thunes  

Sollentuna kommun  

Pehr Granfalk  

Solna kommun  

   

 

Anna  König-Jerlmyr  

Stockholm stad  

Peter Schilling  

Sundbyberg kommun 

  

 

Boel Godner  

Södertälje kommun 

Anita Mattsson 

Tyresö kommun  

   

 

 

Erik Andersson  

Täby kommun   

Christine Hanefalk tf  

Upplands Väsby kommun 

  

 

Fredrik Kjos  

Upplands-Bro kommun   

Parisa Liljestrand  

Vallentuna kommun 

   

 

Malin Forsbrand  

Vaxholm kommun  

Michaela Fletcher  

Österåker kommun 
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Regionledningskontoret 
 

PM 
2021-01-28 

Diarienummer 
RS 2021-0109 

  
  
  
  
  
 
 
 
Inför revidering av länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022-2033/2037 – 
möjlighet att lämna underlag 
 
Region Stockholm har påbörjat arbetet med att revidera länsplan för 
regional transportinfrastruktur i Stockholms län. I enlighet med förordning 
(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur ska Region 
Stockholm, i egenskap av länsplaneupprättare, begära in förslag om vilka 
objekt som bör ingå i länsplanen från kommuner och andra berörda 
myndigheter. Vi har en övergripande bild av vilka brister och behov som 
finns i länets transportsystem. Framtagandet av en reviderad länsplan 
kräver dock att behovs- och bristlistorna uppdateras samt kompletteras 
med ej kända åtgärdsbehov. Vi vill därför få in uppdaterade beskrivningar 
av brister och behov i länets trafiksystem.  
 
Bakgrund 

Den 25 juni 2020 fick Trafikverket i uppdrag av Regeringen att ta fram ett 
inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för två 
alternativa planperioder 2022–2033 och 2022–2037. Den 8 april 2021 
kommer enligt tidplan regeringen att presentera en infrastruktur-
proposition. Efter att den beslutats av riksdagen tar regeringen fram ett 
direktiv till regionerna om att revidera länsplanerna. Målet är att 
länsplanen ska fastställas av Region Stockholm under våren år 2022. 
 
Region Stockholm har påbörjat arbetet med att revidera länsplanen och 
under hösten bjöds länets kommundirektörer in till en gemensam dialog 
om den strategiska inriktningen för länsplanen. Arbetet med att ta fram och 
fastställa en strategisk inriktning utifrån inkomna synpunkter pågår.  
 
Den nuvarande länsplanen innehåller större och mindre namngivna 
åtgärder under åren mellan 2019-2026. De sista åren, 2026-2029, är 
länsplanens mer flexibla del. Med undantag för namngivna åtgärder som 
genom förhandlingar tagits med är de sista fyra åren avsatta för brister. 
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RS 2021-0109 

 

    
 

 

Bristerna som återges i planen kan, efter att ha genomgått en 
åtgärdsvalsstudie, utvecklas till namngivna objekt. I och med revideringen 
av länsplanen ska bristbeskrivningen uppdateras. Remissen syftar till att på 
ett systematiskt sätt samla in underlag om brister och behov för att kunna 
uppdatera bristlistorna och komplettera med ej kända åtgärdsbehov. Det är 
brister som inte lyfts i tidigare behovsförfrågningar som Region Stockholm 
önskar få in vid detta tillfälle. Namngivna åtgärder som gått igenom 
åtgärdsvalsstudier eller redan finns med i planerna har Region Stockholm 
redan kännedom om och de behöver således inte lyftas på nytt.   
 
Hur ni lämnar beskrivningar av brister och behov till 
länstransportplan 2022-2033 och 2022-2037 

Region Stockholm vill få in beskrivningar av behov och brister fram till år 
2037. Bristerna och behoven kan gälla åtgärder inom samtliga transportslag 
oavsett om åtgärderna är hemmahörande i länsplanen eller nationell plan. 
 
För att lämna beskrivningar av brister och behov till reviderad länsplan ber 
vi er att fylla i framtagen mall (se bilaga 1) och maila till e-postadressen: 
registrator.rlk@sll.se senast den 12 april. Ange ”Remissvar RS 2021-0109” i 
rubriken.   
 
Vi ber er ta i beaktande att önskemålen av åtgärder i länets transportsystem 
är stora, men att tilldelade medel är begränsade. Vi önskar därför få in väl 
avvägda och prioriterade åtgärdsförslag från er.  
 
Samverkansmöten med länets kommuner 

Region Stockholm vill även ha en dialog med länets kommuner om tidplan 
och arbetet med reviderad länsplan. Vi kommer därför att bjuda in 
kommunernas trafikplanerare/infrastrukturstrateger till ett digitalt 
samverkansmöte under remissperioden. Om ni inte mottagit en inbjudan 
innan 26 februari ber vi er att kontakta oss på e-postadressen: 
lansplan.rlk@sll.se.  

Utöver samverkansmöten tillkommer information samt avstämningar 
löpande under revideringsprocessen.  

Tidplan och genomförande 

Processen med att revidera länsplanen är komprimerad gentemot den 
senaste planeringsomgången. Arbetet med att uppdatera mål och 
prioriteringar i länet sker därför parallellt med att ni ser över och skickar in 
brister och behov enligt bifogad mall. Grunden i översyn av gällande mål 
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och strategier från nuvarande länsplan ligger i Regional utvecklingsplan för 
Region Stockholm (RUFS 2050), Regional inriktning för 
transportsystemets utveckling i Stockholms län samt den reviderade 
storregionala systemanalysen (EnBättreSits).  
 

Nedan listas några viktiga datum kopplade till revideringen av länsplan:  

• Januari 2021: Behovsremiss skickas till kommunerna 

• Februari 2021: Inbjudan till digitalt samverkansmöte skickas ut 

• Mars 2021: Digitalt samverkansmöte mellan regionen och 
kommunernas trafikplanerare/infrastrukturstrateger 

• 8 april 2021: Regeringen presenterar ny infrastrukturproposition 

• 12 april 2021: Sista datum för kommunerna att skicka in svar på 
behovsremissen 

• Maj-juni 2021 (preliminärt): Nytt direktiv från regeringen för att 
starta åtgärdsplanering. Innehåller information om ramar samt 
eventuella direktiv att beakta 

• Hösten/vintern 2021/22: Arbete med förslag till länsplan samt 
samrådsremiss med berörda aktörer 

• Våren 2022: Fastställande av reviderad länsplan 

Sammanfattningsvis vill vi att remissinstanserna genomför följande: 

• Svarar på remissen genom att: 

o Fylla i mallen (bilaga 1) enligt bifogade instruktioner, 

o Skicka ifylld mall till Region Stockholm senast den 12 april.  

• Att kommunerna besvarar regionens inbjudan till samverkansmöte. 
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Instruktioner för besvara åtgärdsförfrågan

Åtgärdsförfrågan besvaras genom att fylla i mallen (flik 2 "Behovsremiss")
och skicka till Region Stockholm på e-postadressen: registrator.rlk@sll.se
senast den 12 april.

Vi önskar att ni fyller i mallen så detaljerat som möjligt och endast lämnar
fält tomma som inte är möjliga att besvara i detta skede. Nedan beskrivs
mallens olika delar och vilken information som efterfrågas.

1. Utmaning/problem: Beskriv utmaningarna och problemen som
identifierats, vad är bristen som behöver åtgärdas? Hur ser behovet ut?
2. Sträcka alt. stråk: Återge berörd sträcka/stråk och om möjligt
vägavsnitt.
3. Funktion/sammanhang: Beskriv sträckans/stråkets funktion idag samt
förbättrad funktion efter att bristen åtgärdats. Med sammahang åsyftas
exempelvis om det handlar om en följdinvestering.
Se exempelsvar till höger.
4. Planeringsfas: information om bristens aktuella planeringsfas,
exempelvis stöd i ÖP, KS-beslut, ÅVS, idéstadie.
5. Prioritet: Prioritera bristerna/behoven i relation till varandra i
prioritetsordningen låg-medel-hög. Hög indikerar att bristen/behovet i
jämförelse med övriga inskickade brister/behov bör prioriteras av Region
Stockholm. På motsvarande sätt om bristen/behovet har låg/medel prioritet i
relation till övriga brister/behov. Svarsalternativet väljs från fast rullista.
6. Kommentarer: Övriga kommentarer kopplat till bristen/behovet.

Exempelsvar återfinns till höger.

Exempelsvar
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Nr Utmaning/problem Sträcka alt. Stråk Funktion Planeringsfas Prioritet Kommentarer
1

2 Hög
3 Medel
4 Låg
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
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70

71

72
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80
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93

94

95
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Vaxholmsvatten AB:s framställan angående affärsmodell och 
genomförande av framtida gemensamt reningsverk Vaxholm och 
Österåker kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige beslutar

 1.  Uppdra till Vaxholmsvatten AB att bilda en nytt, med Österåkersvatten AB samägt, dotterbolag - 
benämnt NYAB, vars syfte och ändamål är att anlägga, äga, förvalta och driva det nya reningsverket i 
Margretelund, Österåkers kommun. 

2.  Notera att del av fastigheten Österåker Margretelund 16:95 med befintligt reningsverk förvärvas till 
NYAB för ovanstående syften. 

3.  Uppdra åt Vaxholmsvatten AB att genomföra den framtida process och plan samt därtill hörande 
beslut och åtgärder, i enlighet med framställan, bilaga 3,  4.  Godkänna aktieägaravtal mellan 
Vaxholmsvatten AB och Österåkersvatten AB, enligt bilaga 4 samt uppdra åt Vaxholmsvatten AB att ingå 
avtalet.

 5.  Godkänna bolagsordning för NYAB, enligt bilaga 5 samt uppdra åt ombudet att besluta att på NYAB:s 
bolagsstämma rösta för att anta föreslagen bolagsordning,

 6.  Godkänna kostnadsfördelning mellan Vaxholmsvatten AB och Österåkervatten AB och investering 
enligt framställan, bilaga 3, p. 6 Investeringsbeslut,  

7.  Utse ledamöter och suppleant i NYABs styrelse, i enligt med föreslagen NYABs bolagsordning samt 
Vaxholm kommunfullmäktiges förslag,  

 8.  Utse lekmannarevisorer i enlighet med NYABs bolagsordning, samt Vaxholm kommunfullmäktiges 
förslag,  

9. Uppdra åt Vaxholms stads ombud att vid Vaxholmsvatten ABs bolagstämma i övrigt rösta i enlighet 
med Vaxholms stads kommunfullmäktiges beslut i detta ärende,

10.  Godkänna att gällande ägardirektiv för Roslagsvatten AB i tillämpliga delar gäller även för NYAB, 

Kommunledningskontoret
Marie Wiklund
Kommunchef
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11.  Godkänna Vaxholms stad går i propieborgen, såsom för egen skuld, för Vaxholmsvatten AB, i 
enlighet med den ansvarsfördelning som gäller enligt aktieägaravtalet med Österåkervatten AB.

12. Uppmana Vaxholmsvatten AB att som sitt ombud utse Vaxholms stads ombud.

Sammanfattning
Reningsverket i Blynäs i Vaxholm tillika Österåker kommuns reningsverk i Margretelund närmar sig sina 
respektive kapacitetstak. För att tillgodose behovet av allmänna VA-tjänster och framtida reningskrav i 
form av bland annat kväverening behövs därmed en utökad och moderniserad avloppsreningskapacitet. 

I föreliggande ärende föreslås Vaxholms kommunfullmäktige att bl a besluta att uppdra åt 
Vaxholmsvatten AB att vidta åtgärder med syftet att tillskapa ett nytt reningsverk, belägen på 
Margretelund i Österåkers kommun. Underlaget för beslut utgörs av Vaxholmsvattens ABs framställan 
och innefattar även en framställan om att bilda ett nytt, med Österåkervatten AB, samägt bolag, tills 
vidare benämnt NYAB. 

Österåker kommun kommer för sin del fatta likalydande beslut.  

Bakgrund
Reningsverket i Blynäs i Vaxholm tillika Österåker kommuns reningsverk i Margretelund närmar sig sina 
respektive kapacitetstak. För att tillgodose behovet av allmänna VA-tjänster och framtida reningskrav i 
form av bland annat kväverening behövs en utökad och moderniserad avloppsreningskapacitet. 

Roslagsvatten AB presenterade för VA-huvudmännen i de båda kommunerna, Österåkersvatten AB och 
Vaxholmsvatten AB, i mars 2020 alternativ och förslag för de båda kommunernas framtida 
avloppsreningslösning, där fokus legat på att hitta en på alla sätt så hållbar framtida lösning som möjligt. 

Den 25 mars fattade Vaxholmsvatten AB beslut om att rekommendera kommunfullmäktige att besluta 
om att Vaxholms framtida avloppsvattenbehandling ska ske genom samarbete med Österåkers 
kommun. Den 15 juni fattade även Vaxholms kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om detsamma. 

Roslagsvatten AB fick uppdrag att ta fram en affärsmodell som grund för samarbetet mellan bolagen. 
Våren 2020 togs två förslag fram på ekonomiska modeller för kostnadsfördelningen mellan 
kommunerna samt tre förslag på samarbetsformer. 

Under hösten 2020 har en delegation från förvaltningen bestående av kommunchef, ekonomichef, 
stadsbyggnadschef samt exploateringschef företrätt kommunen i ett antal tjänstepersonmöten för att 
jobba igenom förslagen till samarbetsform samt ekonomisk fördelningsmodell tillsammans med 
tjänstepersoner från Roslagsvatten och Österåkers kommun. Vaxholms stads tjänstedelegationen har 
jobbat nära, och löpande återkopplat, förankrat och fått medskick från av kommunfullmäktige utsedd 
förhandlingsgrupp. 

Utsedd förhandlingsgrupp återkommer i detta ärende till kommunfullmäktige med ett förslag till 
affärsmodell. 
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Kommunfullmäktige har att ta ställning, att uppdra åt Vaxholmsvatten AB samt uppdra ombud att 
företrädande kommunen genom verkställighet av ovan beslut. 

Ärendebeskrivning
Förslaget som överlämnas till kommunfullmäktige i Vaxholms- och Österåkers kommuner är ett förslag 
vilken alla tre parters tjänstepersoner, tillika Vaxholms förhandlingsgrupp är överens om som den mest 
lämpliga affärsmodellen för samarbetet och lyfter härmed frågan för politisk förankring, 
ställningstagande och beslut. 

Vaxholmsvatten AB har på styrelsemöte 2021-02-19, se protokoll bilaga 2, ställt sig bakom förslaget och 
rekommenderar Vaxholms kommunfullmäktige att fatta positivt beslut till ärendets förslag.

Föreslagen affärsmodell är tvådelad, med basen i ett gemensamt bolag, ett nytt dotterbolag till 
Roslagsvatten AB, i vilken Vaxholmsvatten AB kommer att vara minoritetsägare.

 

Den andra delen, kostnadsfördelningen, föreslås under byggnation fördelas utifrån det prognostiserade 
genomsnittet av nyttjad kapacitet för de första 25 åren, vilket innebär en kostnadsfördelning på 81,5 % 
för Österåkersvatten AB och 18,5 % för Vaxholmsvatten AB, vilket tillika motsvaras av föreslagen 
ägarandel. Därefter fördelas kostnaden under drift, utifrån kommunernas respektive andel av skickat 
spillvatten till det nya reningsverket. 

Nytt reningsverk beräknas stå klart 2026.

En detaljerad beskrivning om förslaget återfinns i bilaga 3, framställan. 

Bedömning
Ett beslut om en ny lösning av avloppsrening för Vaxholms stad är ett långsiktigt och strategiskt beslut 
som fattas av Vaxholms kommunfullmäktige. Det är ett beslut som sätter avtryck, inte bara för 
nuvarande invånare, utan också för kommande generationer. 

Reningskapaciteten idag hanteras genom Blynäs, vilken är på väg att uppnå sin maxkapacitet, en redan 
befintlig överdragningsledning till Margretelund samt ett antal mindre lokala reningsverk runt om i 

696



Tjänsteutlåtande
2021-02-19

Änr KS 2020/9.351
4 av 5

kommunen. En VA-plan antagen av KF 2020-06-15, 136, ger en riktning och behov om ytterligare 
kommande anslutningar till kommunalt VA. En långsiktig lösning har under många år eftersträvats, och 
med detta förslag säkras en hållbar och stabil lösning.

I juni 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att Vaxholms framtida avloppsrening ska ske genom 
samarbete med Österåkers kommun genom ett reningsverk med aktivt slam i Margretelund, Österåker. 
Därefter har flera olika lösningar utvärderats, med slutsatsen att den bästa lösningen för Vaxholm är det 
bilagda förslaget på genomförande. 

Ett samlat, större reningsverk tillsammans med Österåkers kommun öppnar för stärkta förutsättningar 
till en bra, långsiktig och hållbar reningslösning för båda kommunerna, både i det korta och i det längre 
perspektivet. Kväverening, utsläppspunkt längre ut i recipienten ger sammantaget förbättrad 
vattenkvalitet. Ett större reningsverk har därtill en bättre förmåga att jobba proaktivt miljömässigt, med 
ekonomiska förutsättningar för handen. Parterna har sökt den mest hållbara lösningen för framtiden.

Måluppfyllelse
Syftet med samarbetet är att på ett miljösäkert, långsiktigt och kostnadseffektivt sätt säkerställa 
Vaxholms och Österåkers tillgång till högkvalitativ avloppsrening.  Förslaget ligger därmed i linje med 
Vaxholm kommuns tre övergripande målområden kvalitet, livsmiljö och ekonomi.

Finansiering
Byggnation av nytt reningsverk budgeteras till en investeringskostnad om 1,2 miljarder kronor för 
färdigställande t om etapp 3, vilket planeras kommer att vara genomfört i mitten av 2040-talet utifrån 
nuvarande befolkningsprognoser framtagna för de två kommunerna. 

Vaxholms andel av denna kostnad är 18,5% av byggnationen av nya reningsverket, vilket motsvarar 225 
mkr. Utöver denna kostnad tillkommer kostnader för ombyggnationer av lokala reningsverk till 
pumpstationer, rördragningar till Margretelund samt nya anslutningar över tid till en kostnad av 219 
mkr, dvs en uppskattad totalkostnad för Vaxholms stad om 444 mkr.   

Förslagets konsekvenser
Beslutet är beroende av att Österåkers kommunfullmäktige fattar motsvarande beslut.

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande

2. Protokoll Vaxholmsvatten AB

3. Framställan Vaxholmsvatten AB

4. Aktieägaravtal,
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2. Värdering av del av fastighet 16:95

7.2 Affärsplan 

1.4 Beskrivning ÖVAR

9. Ägardirektiv

5. Bolagsordning

6. Kommunikationsplan.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Christian Wiklund, Roslagsvatten AB                                                                                    

Marie Wiklund, kommunchef.

För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef                                                                           
Richard Hallman, exploateringschef                                                                       
Susanne Edén, stadsbyggnadschef.       
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Ärende till kommunfullmäktige angående framtida avloppsreningsverk i 
Margretelund

Bakgrund

Österåkers kommuns reningsverk i Margretelund och Vaxholms stads reningsverk i Blynäs 
kommer inom den närmaste tiden att nå sina kapacitetstak. För att tillgodose behovet av 
allmänna VA-tjänster och framtida reningskrav i form av bland annat krav på kväverening 
behövs en utökad och moderniserad avloppsreningskapacitet. 

Roslagsvatten presenterade för VA-huvudmännen i de båda kommunerna, Österåkersvatten 
AB och Vaxholmsvatten AB, i mars 2020 alternativ och förslag för de båda kommunernas 
framtida avloppsreningslösning, där fokus legat på att hitta en på alla sätt så hållbar framtida 
lösning som möjligt. 

Den 25 mars fattade Vaxholmsvatten beslut om att rekommendera kommunfullmäktige att 
besluta om att Vaxholms framtida avloppsvattenbehandling ska ske genom samarbete med 
Österåkers kommun. Den 15 juni fattade även Vaxholms kommunfullmäktige ett 
inriktningsbeslut om detsamma. 

Roslagsvatten fick uppdrag att ta fram en affärsmodell som grund för samarbetet mellan 
bolagen. Våren 2020 tog Roslagsvatten fram två förslag på ekonomiska modeller för 
kostnadsfördelningen mellan kommunerna samt tre förslag på samarbetsformer. Under 
hösten har gemensamma möten hållits med tjänstemän från de båda kommunerna där dessa 
förslag har presenterats och förtydligats utifrån kommunernas behov för att förstå och kunna 
diskutera alternativen. 

Ärendet

Roslagsvatten och berörda tjänstemän i de båda kommunerna är överens om vad som är den 
mest lämpliga affärsmodellen för samarbetet och lyfter härmed frågan för politisk förankring, 
ställningstagande och beslut. 

1. Bolagsform

Efter att ha utvärderat flera alternativ föreslås samarbetet kring det nya reningsverket drivas i 
form av ett gemensamt bolag, se bild, med uppdrag att rena avloppsvatten från de båda 
huvudmännens abonnenter. De alternativ som har legat närmast tillhands men som valts bort 
är ett nytt bolag samägt av Roslagsvatten (ett nytt systerbolag till Österåkersvatten och 
Vaxholmsvatten) och att Österåkersvatten äger och driver verket med Vaxholmsvatten som 
avtalskund. Alla tre alternativen har setts som bra men fördelarna som överväger med ett 
gemensamt bolag är att båda VA-huvudmännen får starkare formella styrmedel gentemot 
bolaget och det finns ett tydligt inflytande och insyn för båda parter. Alternativet innebär också 

699



en långsiktigt trygg lösning för de båda kommunerna och deras framtida behov av 
avloppsrening, både sett till kvantitet och kvalitet. 

Bolaget har under arbetet fått arbetsnamnet NYAB men kommer i samband med bildandet ha 
ett annat tillfälligt namn för att i ett senare skede erhålla sitt slutliga namn. 

Ägarandelarna i NYAB fördelas i enlighet med den initiala investeringen där Österåkersvatten 
ska äga 81,5% av aktierna i NYAB och Vaxholmsvatten ska äga 18,5%. 

Bildande av bolag ska beslutas på bolagsstämma (enligt 11 § i koncernbolagens 
bolagsordningar). Ett beslut att på bolagsstämma rösta för ett beslut som faller under 11 § är 
att betrakta som ett sådant beslut som kommunfullmäktige enligt bolagsordningen 15 § ska ta 
ställning till innan det fattas. 

Bild 1. Föreslagen ny koncernstruktur.

2. Fastigheten Margretelund 16:95

Fastigheten som Margretelunds reningsverk ligger på är Margretelund 16:95 och ägs av 
Österåkersvatten. Fastigheten omfattas av en detaljplan, plan 440 Margretelunds reningsverk, 
som vann laga kraft 2011-03-03. Den första detaljplanen för verket fastställdes 1974 och som 
efter nytt planprogram 2003 gjordes om till dagens gällande plan.

I samband med bildandet av NYAB föreslås att fastigheten genom förrättning delas i två där 
den ena delen som ska husera reningsverksverksamheten säljs till NYAB. Den del av fastigheten 
som föreslås överlåtas till NYAB är den del som enligt detaljplanen har användningsområde E1.  

Värdet på den del av fastigheten som avses överlåtas bedöms uppgå till 23 miljoner kronor, se 
bilaga 2. Värdet baseras på ett grundvärde om 40 miljoner kronor för marken, dock finns idag 
ett reningsverk som i praktiken nått dess tekniska livslängd och avses rivas inom kort. 
Kostnaden för rivning bedöms uppgå till 17 miljoner kronor. Detta innebär att marknadsvärdet 
uppgår till 23 miljoner kronor. I värderingen har inte höjd tagits för eventuella 
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markföroreningar. Parterna är överens om att eventuella kostnader för sanering ska bäras av 
Österåkersvatten, vilket kommer regleras i samband med att Vaxholmsvatten förvärvar aktier 
i NYAB (se punkt 3). 

Överlåtelsehandlingar upprättas i Roslagsvattens försorg i samband med transaktionen och 
biläggs därefter aktieägaravtalet. Ersättningen från Vaxholmsvatten till Österåkersvatten utgår 
enligt ägarandelen på 18,5%, vilket innebär en ersättning om 4,3 miljoner kronor.

Överlåtelse av fastighet är ett sådant beslut av principiell betydelse eller annars av större vikt 
som ska beslutas på bolagsstämma (enligt koncernbolagens bolagsordningar 11§) varför 
kommunfullmäktige behöver ta ställning till att Vaxholmsvatten avser fatta beslut om att rösta 
för att köpa andelar i ett bolag i vilket det ingår en fastighet (dvs indirekt köp av fastighet). Ett 
beslut att på bolagsstämma rösta för ett beslut som faller under 11 § är att betrakta som ett 
sådant beslut som kommunfullmäktige enligt 15 § ska ta ställning till innan det fattas. 

3. Processen framåt, planen

Roslagsvatten har definierat en översiktlig stegplan för bildandet av NYAB och överföringen av 
fastigheten varpå ett antal beslut kommer att behöva fattas av Österåkers kommun, Vaxholms 
stad, Österåkersvatten, Vaxholmsvatten och Roslagsvatten. 

Planen innebär sammanfattat att;

- Österåkersvatten bildar NYAB 
- Del av fastigheten Margretelund 16:95, nödvändiga för projektet, säljs till NYAB 
- Vaxholmsvatten köper 18,5 procent av aktierna i NYAB
- Aktieägaravtal undertecknas av Österåkersvatten och Vaxholmsvatten
- Del av fastigheten tillträds av NYAB när förrättningen är klar
- NYAB tecknar avtal med Roslagsvatten avseende administrativa tjänster och anläggandet 

av det nya reningsverket
- Avtal kan komma att tecknas med Österåkersvatten avseende nyttjande av fastigheten för 

tiden till och med att det nuvarande reningsverket tas ur drift
- När det nya reningsverket tas i drift tecknar NYAB avtal med Österåkersvatten respektive 

Vaxholmsvatten avseende reningsverkstjänster
- NYAB tecknar avtal med Roslagsvatten avseende drift, underhåll, administrativa tjänster 

med mera. 

Följande beslutståg planeras: 

- 19/2 Beslut i Österåkersvattens och Vaxholmsvattens styrelser om framställan till 
respektive kommunfullmäktige (15 § bolagsordningen)

- 22/3 Beslut i KS i Österåker 
- 25/3 Beslut KS i Vaxholm 
- 19/4 KF i Vaxholm beslutar om framställan
- 26/4 KF i Österåker beslutar om framställan
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- Beslut i Roslagsvattens styrelse om att vid stämmor i Österåkersvatten och Vaxholmsvatten 
uppdra åt bolagen att fortsätta enligt KF:s beslut

- Bolagsstämma i Österåkersvatten och Vaxholmsvatten, om bildande av bolag och 
fastighettransaktionen samt i övrigt att genomföra projektet såsom KF godkänt det (11 § 
bolagsordningen)

- Styrelsebeslut i Österåkersvatten och Vaxholmsvatten, beslut som KF godkänt fattas
- Bolagsstämma NYAB
- Styrelsemöte NYAB

De flesta av processens steg beräknas ske innan sommaren 2021. Förrättningen av fastighetens 
delning bestäms av Lantmäteriets handläggningstider, men beräknas ske inom 12–18 månader 
från komplett ansökan.

De beslut som avses fattas är vart och ett i sig, utöver de som återfinns i andra punkter i denna 
framställan, möjligen inte sådana att det kräver kommunfullmäktiges ställningstagande. Men 
sammantaget och som delar av en omfattande strategisk omvandling anser Vaxholmsvatten 
att de är av sådan större vikt att kommunfullmäktige enligt 15 § bolagsordningen ska ta 
ställning till planens utformning innan besluten fattas.     

4. Aktieägaravtal

För att reglera Vaxholmsvattens och Österåkersvattens ägande avser Vaxholmsvatten och 
Österåkersvatten ingå ett aktieägaravtal, bilaga 4. Aktieägaravtalet reglerar villkoren för hur 
Vaxholmsvatten och Österåkersvatten ska driva NYAB och hur man ska agera som aktieägare i 
NYAB. Aktieägaravtalet är i delar specialanpassat efter den kommunala bolagssfär som 
Roslagsvattenkoncernen utgör och det fördjupade samarbete som de båda bolagen nu ingår. 
Detta framkommer bland annat under kapitel 3 angående syfte men även under kapitel 10 där 
långtgående insyn garanteras parterna. I kapitel 14 fastställs även att ägardirektiv och 
bolagsordningen anger respektive kommunfullmäktiges inflytande i bolagen i form av 
ställningstaganden och ägardirektiv. I synnerhet ägardirektivet vinner genom omnämnandet i 
aktieägaravtalet styrka genom att det blir direkt gällande mellan parterna, i tillämpliga delar 
(se vidare nedan under punkt 8).   

Av aktieägaravtalets bilagor går 1.5 (överlåtelsehandlingar avseende fastigheten) ännu inte att 
bilagera då denna upprättas i samband med fastighetstransaktionen. 

Aktieägaravtalet som biläggs är att betrakta som ett slutligt utkast, överenskommet mellan 
parterna. Då det är ett sådant viktigt beslut att kommunfullmäktige enligt 14 § i 
bolagsordningen ska ta ställning till beslutet innan det fattas. Det faller dock inom parternas 
mandat att efter godkännande vidta sådana justeringar i avtalet som inte väsentligen ändrar 
avtalets innebörd, utan att sådana ändringar behöver godkännas av kommunfullmäktige. 
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5. Bolagsordning

Bolagsordningen, bilaga 5, för NYAB harmoniserar med övriga föreslagna styrdokument och de 
bolagsordningar som idag gäller inom Roslagsvattenkoncernen. I likhet med aktieägaravtalet 
har bolagsordningen utformats för att uppfylla de krav som ställs enligt Kommunallagen, 
primärt då § 14 om beslut av principiell betydelse där Österåkers och Vaxholms 
kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är 
av principiell betydelse eller annars av större vikt innan de fattas. Se även § 3 om kommunala 
ändamålet och § 8 om lekmannarevisor (jfr Kommunallagen (2017:725) 10 kap. 3 §).   

Det bör noteras att eftersom en delning av fastigheten Margretelund 16:95 kommer att ske är 
det i dagsläget inte klart vilken beteckning respektive del av fastigheten kommer ges. 
Fastighetsbeteckningen kommer vid behov att justeras i bolagsordningen efter genomförd 
förrättning.

Beslut om bolagsordning fattas på bolagsstämma, kommunfullmäktige behöver i denna del 
godkänna att Vaxholmsvatten beslutar att rösta för att anta föreslagen bolagsordning då ett 
sådant beslut enligt 15 § i bolagsordningen är av principiell betydelse och större vikt. 

6. Investeringsbeslut

Roslagsvatten har presenterat två alternativ på kostnadsfördelning mellan bolagen där alla 
parter är överens om att det beslutade alternativet är det bästa. Kostnadsfördelningen under 
byggnation baseras på det prognostiserade snittet för de första 25 åren vilket innebär en 
kostnadsfördelning på 81,5 % för Österåkersvatten och 18,5 % för Vaxholmsvatten. 

Kostnadsfördelningen under drift, när det nya reningsverket tagits i bruk, fördelas årligen på 
basis av förhållandet mellan Österåkers och Vaxholms volymer av skickat spillvatten till det nya 
reningsverket. Det kostnadsfördelningsalternativ som inte valdes baserades istället på 
volymen skickat spillvatten till reningsverket i förhållande till det nya reningsverkets 
maxkapacitet.

De kostnader som bolagen enligt ovan fördelar mellan sig utgörs av de kostnader som uppstår 
inom den nya fastigheten på grund av verksamheten, i dessa kostnader inkluderas även 
kostnader som uppstår utanför fastigheten om kostnaderna kan härledas till verksamheten på 
fastigheten. Även utloppsledningen ingår i kostnader för fastigheten, medan kostnader för 
nödvändiga överföringsledningar utanför fastigheten (överföringssystem för Österåker, ÖÖS, 
samt överföringssystem för Vaxholm, VÖS) bekostas av respektive part. Reningsverket föreslås 
byggas i flera etapper allteftersom behoven av utökad kapacitet uppstår. 

Investeringens totala storlek uppskattas enligt tabell 1. Det investeringsbeslut denna 
framställan avser är dock endast etapp 1 och 2. Se vidare om denna del i aktieägaravtalets 
bilaga 7.2 Affärsplan. 

Investeringen är av sådan omfattning att investeringsbeslutet får anses vara av större vikt enligt 
15 § i bolagsordningen, varför kommunfullmäktige ska ta ställning till beslutet innan det fattas.  
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Reningsverk Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Totalt

Österåker 540,7 226,4 226,4 993,5

Vaxholm 122,7 51,4 51,4 225,5

Överföring

Österåker 77,7 0 0 77,7

Vaxholm 158,4 60,5 0 218,9

Tabell 1. Belopp i mkr.  

7. Styrelse

I enlighet med bolagsordningen 6 § och aktieägaravtalet kapitel 11 ska styrelsen i NYAB bestå 
av fem ledamöter och två suppleanter, där ordförande i Österåkersvatten ska vara 
styrelseordförande i NYAB och där ordförande i Vaxholmsvatten ska vara en av de ledamöter 
som företräder Vaxholm. Styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en suppleant från 
Österåkersvatten och två ledamöter och en suppleant från Vaxholmsvatten.

Syftet med att styrelseordförandena från ägarbolagens styrelser även sitter i NYAB:s styrelse 
är att tillse att styrelsen alltid är välinformerad om ägarbolagens avsikter och behov samt att 
tillgodose båda parters högt ställda krav på insyn och transparens. 

Eftersom bolagsbildningsprocessen innebär ett steg där Österåkersvatten ensamt äger NYAB 
innan Vaxholmsvatten blir delägare kan en annan övergångsstyrelse eventuellt behövas när 
bolaget ännu inte ägs av Vaxholm vilket enbart är en praktisk hantering på väg mot den 
slutgiltiga styrelsen, vilket regleras efter det att aktieägaravtalet ingåtts. 

Då kommunfullmäktige i respektive kommun ska utse ledamöter, behöver Kommunfullmäktige 
i Vaxholm fatta beslut om att utse dels Vaxholmsvattens ordförande att vara ledamot i NYAB:s 
styrelse, samt därtill besluta utse ytterligare en ledamot samt en suppleant till NYAB:s styrelse. 

8. Lekmannarevisorer

I enlighet med sedvanliga krav för kommunala bolag är det i bolagsordningen § 7 angivet att 
kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisor samt suppleant för NYAB. Detta görs för samma 
mandatperiod som gäller för  bolagets revisor. Sålunda behöver Kommunfullmäktige i Vaxholm 
besluta om även detta. 

9. Ägardirektiv

Roslagsvattenkoncernens inriktning på arbetet styrs av ägardirektiv, fastställt av 
ägarkommunernas respektive kommunfullmäktige, se bilaga 9. Direktivet omfattar primärt 

704



Roslagsvatten men anges även omfatta dotterbolagen i tillämpliga delar. Koncernens 
arbetssätt och rutiner är idag anpassade till vad direktivet anger. Det är därvidlag lämpligt att 
även NYAB underkastas samma direktiv och att detta gäller även för NYAB i tillämpliga delar 
och med hänsyn till idag rådande arbetsmodell inom koncernen. Genom aktieägaravtalet 14.1 
anges att parterna är överens om att ägardirektivet ska binda NYAB. Genom avtalet får därför 
direktivet en bindande verkan. 

Kommunfullmäktige bör fatta beslut att ägardirektivet även ska gälla NYAB. 

10.Borgensåtagande 

En central del i samtalen mellan kommunerna har varit det långsiktiga samarbetet och det 
gemensamma åtagandet. Man har därför enats om att respektive kommun ska gå i borgen för 
sina VA-huvudmäns respektive åtaganden enligt aktieägaravtalet. Borgensåtagandet ställs ut 
för den egna VA-huvudmannen, men skyddar den andra kommunens VA-huvudman för det fall 
den egna VA-huvudmannen inte skulle fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. Sålunda står 
Österåkers kommun borgen för Österåkersvattens åtaganden enligt avtalet till förmån för 
Vaxholmsvatten. Om Österåkersvatten brister i sina åtaganden kan Vaxholmsvatten söka 
ersättning eller kravställa direkt gentemot direkt från Österåkers kommun. På detta sätt skapas 
en stabil plattform för ett långsiktigt ömsesidigt ansvarstagande.

Borgensåtagandet gäller endast detta avtals fullgörande och omfattar inte att en finansiell 
borgen ställs för upplåning. 

Borgen är utformad som en proprieborgen och återfinns sist i aktieägaravtalet. 
Kommunfullmäktige behöver besluta att borgen ska ingås enligt ovan, denna torde sedan 
praktiskt utställas enligt delegationsordning.  

Bilagor

2. Värderingsmodell med bilagor 
4. Aktieägaravtal, med bilagorna 1.4 och 7.2 
5. Bolagsordning (bilaga 6.1 till aktieägaravtal)
9. Ägardirektiv

Christian Wiklund
VD Vaxholmsvatten
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ÖSTERÅKERSVATTEN AKTIEBOLAG

och

 VAXHOLMSVATTEN AKTIEBOLAG

AKTIEÄGARAVTAL

avseende aktieägandet i

[NYAB]
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Detta aktieägaravtal (”Avtalet” eller detta ”Avtal”) har ingåtts mellan

1) Österåkersvatten Aktiebolag, org.nr 556482-7946, Box 437, 184 26 Åkersberga 
(”Österåkersvatten”), och 

2) Vaxholmsvatten Aktiebolag, org.nr 556483-2987, Box 437, 184 26 Åkersberga 
(”Vaxholmsvatten”). 

 Österåkersvatten och Vaxholmsvatten benämns nedan var för sig "Part" och gemensamt "Parterna”.

1 BAKGRUND

1.1 [NYAB], org. nr. [•] (”Bolaget”), är ett svenskt aktiebolag och har vid detta Avtals 
upprättande ett registrerat och till fullo inbetalt aktiekapital uppgående till 100 000 kronor, 
fördelat på 1 000 aktier med lika rätt. Samtliga aktier är av samma slag och med varje aktie 
följer en röst.

1.2 Bolaget bildades den [•] 2021 som ett dotterbolag till Österåkersvatten. Österåkersvatten 
och Vaxholmsvatten är dotterbolag till Roslagsvatten Aktiebolag, org.nr 556142-2394, 
”Roslagsvatten”. Österåkersvatten och Vaxholmsvatten är kommunala dotterbolag som 
kontrolleras av Österåkers kommun org.nr 212000-2890, (“Österåker”) respektive 
Vaxholms kommun, org.nr 212000-2908, (”Vaxholm”). Det noteras att Österåker och 
Vaxholm är bundna av aktieägaravtal avseende ägandet i Roslagsvatten och till undvikande 
av missförstånd noteras att inget i detta Avtal ska innebära skyldighet för någon Part att 
begå brott mot förutnämnt aktieägaravtal. 

1.3 Aktierna i Bolaget ägs av Parterna enligt följande fördelning:

Aktieägare Antal aktier Antal röster

Österåkersvatten 815 815

Vaxholmsvatten 185 185

Totalt: 1 000 1 000 

1.4 Bolaget bildades som ett led i genomförandet av projektet Österåker Vaxholm 
Avloppsrening, närmare beskrivet i Bilaga 1.4, (”ÖVAR”). Österåker och Vaxholm har ett 
långsiktigt behov av att säkerställa tillräcklig kapacitet och driftsäkra VA-tjänster. Som ett 
led i att uppnå detta har Österåker och Vaxholm (gemensamt ”Kommunerna”) beslutat att 
samarbeta kring utvecklingen av Margretelunds reningsverk (”Anläggningen”) 
innebärande byggnation av nytt reningsverk som, på sikt, kommer att ersätta det befintliga 
reningsverket. Anläggningen är placerad inom nuvarande fastigheten Österåker 
Margretelund 16:95 (”Fastigheten”). 
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1.5 Österåkersvatten är, vid dagen för detta Avtals ingående, civilrättslig och lagfaren ägare till 
Fastigheten. Del av Fastigheten har överlåtits till Bolaget på de villkor som anges i Bilaga 
1.5. 

1.6 Detta Avtal omfattar Parternas nuvarande och framtida aktier i Bolaget, och därigenom även 
Parternas fortsatta samarbete kring Anläggningen. Eftersom det är av väsentlig betydelse 
för Kommunerna att samarbetet är långsiktigt har Parterna enats om att en förutsättning för 
Avtalets giltighet och det gemensamma ägandet av Bolaget är att Österåker går i borgen 
såsom för egen skuld (proprieborgen) för Österåkersvattens rätta fullgörande av Avtalet och 
att Vaxholm går i borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för Vaxholmsvattens rätta 
fullgörande av Avtalet. Ingenting i detta Avtal ska tolkas som en ändring av gällande avtal 
mellan Kommun och Roslagsvatten om inte annat uttryckligen anges.

1.7 Parterna ingår härmed detta Avtal i syfte att reglera villkoren för bedrivande av Bolagets 
verksamhet samt Parternas mellanhavanden som aktieägare i Bolaget. Vad som i detta 
Avtal gäller för aktier ska också gälla för konvertibler, optionsrätter, emissionsbevis och 
andra instrument eller värdepapper som ger någon person rätt att erhålla eller annars 
påkalla eller kräva emission, tilldelning, försäljning eller överlåtelse av aktier eller andra 
instrument eller värdepapper i Bolaget.

2 DEFINITIONER

I detta Avtal ska nedanstående uttryck ha följande innebörd:

”Affärsplanen” ska ha den betydelse som anges i punkt 7.2;  

”Anläggningen” ska ha den betydelse som anges i punkt 1.4;

”Avtal” eller ”Avtalet” ska ha den betydelse som anges i ingressen till 
detta Avtal och således avse detta 
aktieägaravtal och samtliga bilagor därtill;

”Avtalsdagen” avser dagen för undertecknandet av detta 
Avtal; 

”Avtalsbrytande Part” ska ha den betydelse som anges i punkt 16.1; 

”Bankdag” avser sådan dag (utom lördag, söndag och 
allmän helgdag) då svenska affärsbanker 
(undantaget internetbanker) håller öppet för 
allmänheten; 

”Bolagsordningen” ska ha den betydelse som anges i punkt 6.1;

”Fastigheten” ska ha den betydelse som anges i punkt 1.4; 

”Institutet” ska ha den betydelse som anges i punkt 24;
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”Kommunerna” ska ha den betydelse som anges i punkt 1.4, 
och Kommunerna benämns var för sig 
”Kommun”;

”Part” eller ”Parterna” ska ha den betydelse som anges i inledningen 
till detta Avtal; 

”Redovisningsprinciper” avser de redovisningsprinciper som ska 
tillämpas för Bolaget enligt årsredovisnings-
lagen (1995:1554), bokföringslagen 
(1999:1078) och god redovisningssed i 
Sverige;

”Roslagsvatten” ska ha den betydelse som anges i punkt 1.2;

”Vaxholm” ska ha den betydelse som anges i punkt 1.2;

”Vaxholmsvatten” ska ha den betydelse som anges i ingressen till 
detta Avtal; 

”Väsentligt Avtalsbrott” ska ha den betydelse som anges i punkt 16.1; 

”Österåker” ska ha den betydelse som anges i punkt 1.2;

”Österåkersvatten” ska ha den betydelse som anges i ingressen till 
detta Avtal; och

”ÖVAR” ska ha den betydelse som anges i punkt 1.4.

3 SYFTE 

3.1 Syftet med samarbetet är att på ett hållbart, långsiktigt och kostnadseffektivt sätt säkerställa 
Österåkers och Vaxholms tillgång till högkvalitativ avloppsrening i teknisk, ekonomisk och 
hållbarhetsmässig framkant.  

3.2 Parterna har tillsammans med Roslagsvatten noga övervägt alternativa lösningar avseende 
såväl geografisk placering av reningsverk som tekniska lösningar och samarbetsform. Efter 
nogsamt övervägande inom ramen för ÖVAR har Parterna enats om att fördjupa 
samarbetet genom ett gemensamt ägande av Bolaget och därmed indirekt Anläggningen 
och del av Fastigheten. 

3.3 Långsiktigheten i Parternas samarbete inom ÖVAR är en grundläggande förutsättning. 
Genomförandet av ÖVAR förutsätter omfattande investeringar från Kommunerna och 
åtgärderna behöver således kunna planeras med god framförhållning. Parterna är 
medvetna om att Avtalet inte kommer att reglera samtliga frågor som behöver hanteras 
inom ramen för samarbetet samt att såväl politiska som tekniska och ekonomiska 
förutsättningar kan komma att förändras i väsentlig grad under avtalstiden. Givet Parternas 
gemensamma intresse av ett stabilt och nära samarbete åtar sig Parterna att vid var tid, 
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och utifrån bästa förmåga, samråda med varandra avseende frågor som berör ÖVAR. 
Parterna förbinder sig att, i enlighet med vid var tid tillämplig lagstiftning, agera lojalt och i 
detta samarbetes bästa intresse för att uppfylla syftet med detta Avtal såsom det beskrivits 
i punkt 3.1. 

4 VILLKOR

4.1 Detta Avtal är villkorat av att: 

(i) Kommunfullmäktige i Österåker senast 26 april 2021 den fattat beslut om att 
godkänna detta Avtal samt att beslutet vinner laga kraft, 

(ii) Kommunfullmäktige i Vaxholm senast den 19 april 2021 fattat beslut om att 
godkänna detta Avtal samt att beslutet vinner laga kraft, 

(iii) Österåker senast en vecka efter beslutet vunnit laga kraft undertecknar 
borgensåtagande avseende det rätta fullgörandet av detta Avtal,

(iv) Vaxholm senast en vecka efter beslutet vunnit laga kraft undertecknar 
borgensåtagande avseende det rätta fullgörandet av detta Avtal, samt

(v) Parterna senast den 1 juni 2021 äger aktier i Bolaget.

4.2 Om något av villkoren i punkt 4.1 inte uppfyllts inom ovan angivna tidpunkter ska Avtalet 
förfalla och vara utan verkan om inte Parterna skriftligen överenskommer att förlänga fristen 
för villkorets uppfyllande. Om Avtalet sålunda blir utan verkan, ska eventuella fullgjorda 
prestationer återgå och Parterna ska inte ha några ytterligare anspråk på varandra av något 
slag med undantag för avtalsbrott som har begåtts dessförinnan. Punkten 24 (Tvister) ska 
vara i fortsatt kraft oavsett Avtalets upphörande.

5 GENERELLA ÅTAGANDEN

5.1 Parterna åtar sig att på Bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med detta Avtal och i övrigt 
i enlighet med de överenskommelser som Parterna träffar i enlighet med detta Avtal. 

5.2 Part åtar sig att tillse att Parts företrädare och/eller ombud röstar och i övrigt deltar och 
agerar i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal respektive Bolagets bolagsordning. Part 
ansvarar för att utsedd styrelseledamot agerar i enlighet med Parts åtaganden enligt 
Avtalet.

5.3 Vardera Part åtar sig att lojalt agera i Bolagets intresse och i syfte att uppfylla det mellan 
Parterna överenskomna syftet såsom det angivits i punkt 3.1. Vardera Part åtar sig vidare 
att vidta samtliga åtgärder och underteckna samtliga bekräftelser, samtycken och övriga 
dokument som nödvändiga eller annars lämpliga och skäliga för att genomföra de beslut 
och åtgärder som krävs för att uppfylla nyssnämnt syfte.
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6 BOLAGSORDNING

6.1 Bolagets bolagsordning ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 6.1 
(”Bolagsordningen”) eller den ändrade lydelse som beslutas i enlighet med 
bestämmelserna i detta Avtal. 

6.2 Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i Bolagets Bolagsordning och detta Avtal 
ska Avtalets bestämmelser ha företräde Parterna emellan.

7 BOLAGET OCH DESS VERKSAMHET

7.1 Österåkersvatten har överlåtit del av Fastigheten till Bolaget på de villkor som anges i Bilaga 
1.5. Avstyckning ska ske genom lantmäteriförrättning i enlighet med vad som framgår av 
Bilaga 1.5. Bolaget ska tillträda del av Fastigheten efter avslutad förrättning, i enlighet med 
villkoren i överlåtelseavtalet. Bolaget ska därefter äga och förvalta Anläggningen och del av 
Fastigheten. 

7.2 Bolagets verksamhet består i att tillhandahålla reningsverkstjänster på uppdrag av VA-
huvudmännen i Österåkers och Vaxholms samt uppföra, äga, driva och förvalta en allmän 
VA-anläggning för ändamålet inom del av nuvarande fastigheten Österåker Margretelund 
16:95, samt därmed förenlig verksamhet (”Verksamheten”). Parterna är överens om att 
Bolagets verksamhet ska bedrivas i allt väsentligt i enlighet med bilagd affärsplan, Bilaga 
7.2, (”Affärsplanen”) vilken ska gälla till dess nytt motsvarande dokument antagits i enlighet 
med bestämmelserna i detta Avtal. 

7.3 Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sätt som är ägnat att på ett långsiktigt och 
kostnadseffektivt sätt säkerställa Österåkers och Vaxholms tillgång till högkvalitativ 
avloppsrening. Bolagets verksamhet ska bedrivas i enlighet med tillämpliga lagar, 
förordningar och myndighetsföreskrifter.

7.4 Det noteras att Bolaget, Parterna emellan, ansvarar för Anläggningens drift och skötsel och 
övertar ansvaret för miljö, reningsgrad och övriga faktorer från och med att mottaget vatten 
passerat släppbrunnen, oavsett om vattnet kommer från Kommunernas invånare eller 
annan. Fram till denna punkt ansvarar respektive Part för anläggning, skötsel och övriga 
åtgärder på ledningar etc.

8 FINANSIERING AV BOLAGET 

8.1 Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess egna kapital samt i övrigt genom internt 
genererade medel eller – med beaktande av tillämpliga bestämmelser i detta Avtal – genom 
lån från extern långivare, aktieägartillskott, annat tillskott och/eller lån från Parterna.

8.2 Parterna ska tillse att Bolaget inom 6 månader från Avtalsdagen och därefter på begäran 
av Bolaget finansieras med ägarlån eller lån från respektive Kommun fördelat på det sätt 
och med de begränsningar som framgår av Affärsplanen. Om Parterna så föredrar kan 
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Parterna istället enas om att Bolaget ska uppta lån från extern långivare, varvid respektive 
Part ska tillse att säkerhet ställs antingen av Part eller respektive Kommun i den 
utsträckning som skäligen krävs av den externa långivaren. 

8.3 Part har, utöver vad som anges i punkt 8.2, ingen direkt skyldighet att tillskjuta ytterligare 
kapital eller ställa säkerhet till förmån för Bolaget, men det noteras att Kommunerna i 
aktieägaravtal avseende Roslagsvatten förbundit sig att tillse att eventuella underskott i 
dotterbolag (inklusive Bolaget) täcks. Part ska medverka till att sådant underskott täcks på 
ett effektivt och för Bolaget ändamålsenligt sätt. Vid finansiering från Parterna i form av 
nyemission, aktieägartillskott eller lån har Part rätt, men ingen skyldighet, att tillhandahålla 
sådan finansiering proportionellt i förhållande till sitt innehav av aktiekapital vid den aktuella 
tidpunkten. 

9 BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma ska hållas när det krävs enligt lag, bolagsordning eller detta Avtal.

10 INSYN

10.1 Part har rätt att när som helst begära att få del Bolagets bokföring och övriga handlingar. 
Part här även rätt att ta del av de handlingar avseende ÖVAR som innehas av Part eller 
Kommun. Denna rätt får utövas av Part eller av Part utsedd person på begäran av Parts 
styrelse eller respektive Kommuns kommunstyrelse. Begärda handlingar ska tillhandahållas 
inom fem (5) Bankdagar.

10.2 Part har rätt till insyn i Bolagets verksamhet och respektive Kommuns kommunstyrelse ska 
ges den information och inom fem (5) Bankdagar tillställas de handlingar de begär med 
anledning härav. 

10.3 Part ska svara för sina egna och Bolagets kostnader för tillhandahållande av sådan 
information som avses i denna punkt 10.

10.4 Vad som anges i denna punkt 10 ska, med vederbörliga ändringar, äga motsvarande 
tillämpning i förhållande till Bolagets eventuella dotterbolag.

10.5 Vad som anges i denna punkt 10 ska endast gälla i den mån detta inte hindras av 
författningsreglerad sekretess. 

11 BOLAGETS STYRELSE M.M. 

11.1 Bolagets styrelse ska bestå av fem (5) ledamöter med två (2) suppleanter, om inte Parterna 
kommer överens om något annat. Österåkersvatten har rätt att utse tre (3) ledamöter och 
en (1) suppleant och Vaxholmsvatten har rätt att utse två (2) ledamöter och en (1) 
suppleant. En suppleant får endast tjänstgöra istället för en ledamot som utsetts av samma 
Part.
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11.2 De representanter Parterna utser enligt punkt 11.1 ska vara styrelseledamöter eller 
styrelsesuppleanter i Part för samma period. En av de ledamöter Österåkersvatten utser 
ska vara styrelseordförande i Österåkersvatten under samma period och en av de 
ledamöter Vaxholmsvatten utser ska vara styrelseordförande i Vaxholmsvatten för samma 
period.

11.3 Till ordförande i Bolagets styrelse ska väljas den person som är styrelseordförande i 
Österåkersvatten under samma period. Övrig konstituering ska ske inom styrelsen. 

11.4 Parterna förbinder sig att på bolagsstämman rösta för att de av Parterna utsedda 
ledamöterna och suppleanterna väljs. 

11.5 Om Part önskar ersätta en ledamot eller suppleant utsedd av Part ska styrelsen så snart 
som möjligt kalla till bolagsstämma för att rösta för sådan förändring.

11.6 Sammanträden med styrelsen ska sammankallas när så krävs enligt tillämplig lag, 
Bolagsordningen eller detta Avtal. Härutöver ska sammanträde med styrelsen alltid 
sammankallas om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det.

11.7 Samtliga styrelseledamöter ska kallas till varje sammanträde. Kallelse ska ske i enlighet 
med Roslagsvattens vid var tid gällande rutiner för styrelsesammanträde inom 
Roslagsvattens koncern. 

11.8 I enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen samt i beaktande av tillämpliga 
bestämmelser i detta Avtal, ska styrelsen omgående, och därefter årligen, fastställa en 
arbetsordning för sitt arbete.

12 FIRMATECKNING

Bolagets firma, utöver att den tecknas av dess styrelse ska tecknas av styrelseledamöterna 
två i förening samt ensam av den verkställande direktören. Styrelsen kan därutöver besluta 
att firman ska tecknas av ytterligare personer (minst två i förening) för att underlätta den 
löpande verksamheten. 

13 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH REVISORER

13.1 Styrelsen ska utse verkställande direktör för Bolaget. Parterna är ense om den person som 
utsetts till verkställande direktör i Österåkersvatten även ska vara verkställande direktör i 
Bolaget.

13.2 I enlighet med bestämmelserna i Aktiebolagslagen samt i beaktande av tillämpliga 
bestämmelser i detta Avtal, ska styrelsen omgående, och därefter årligen, fastställa 
instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande 
direktören samt instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens 
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fortlöpande bedömning av Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till 
styrelsen.

13.3 Bolagets redovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och i förekommande fall den 
verkställande direktörens förvaltning ska granskas av en (1) auktoriserad revisor och en 
revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag. 

13.4 Kommunfullmäktige i Österåker respektive Vaxholm ska vardera utse en (1) 
lekmannarevisor med suppleant.  

14 UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT OCH BESLUTSFATTANDE

14.1 Med undantag från vad som följer av punken 14.2 är Parterna ense om att 
aktiebolagslagens regler om kvalificerad majoritet för vissa beslut vid bolagsstämma eller 
styrelsemöte ska gälla under Avtalstiden. Det noteras härvid dels att enighet vid vissa beslut 
krävs enligt aktieägaravtal för Roslagsvatten vilket Kommunerna är bundna av, dels att 
Bolaget är bundet av ägardirektiv, vilket ska iakttas vid beslut i Bolaget utöver de punkter 
som anges i punkt 14.2. Därutöver noteras att kommunfullmäktige i respektive Kommun 
ska ges möjlighet att ta ställning till vissa beslut enligt Bolagsordningen. 

14.2 För giltigt beslut i följande frågor – oavsett om beslut fattas av bolagsstämma, styrelsen 
eller eljest – ska, utöver vad som följer av tillämplig lag, krävas – vid bolagsstämma – 
enighet mellan Parterna och – vid styrelsesammanträde – enighet mellan 
styrelseledamöterna:

(a) Ändring av Bolagsordningen.

(b) Väsentlig ändring av Bolagets verksamhet eller inriktningen av Bolagets 
verksamhet.

(c) Antagande av ny Affärsplan. 

(d) Etablering, förvärv, nedläggning eller avyttring av rörelse eller dotterbolag.

(e) Förvärv eller avyttring av fast egendom. 

(f) Ingående av avtal mellan Bolaget och Part eller närstående till Part eller bolag i 
vilket Part eller närstående till Part direkt eller indirekt har ett bestämmande 
inflytande, i den utsträckning sådant avtal inte följer av antagen Affärsplan eller 
ÖVAR.

14.3 Förekommer till behandling på bolagsstämma eller styrelsesammanträde sådan fråga som 
enligt punkten 14.2 kräver enighet och kan inte enighet uppnås, ska frågan avföras från 
dagordningen för det aktuella mötet och behandlas på nytt vid möte tidigast fyra (4) och 
senast åtta (8) veckor därefter, varvid Parterna ska förhandla lojalt och eftersträva enighet 
i frågan. Om någon av Parterna så begär ska styrelserna i Österåkersvatten och 
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Vaxholmsvatten bjudas in till möte för att gemensamt försöka nå enighet i frågan inför det 
andra mötet. Om erforderlig majoritet inte kan uppnås vid det andra mötet ska beslut fattas 
med enkel majoritet eller den särskilda majoritet som föreskrivs i lag.

Vad som anges i denna punkt 14 ska, med vederbörliga ändringar, äga motsvarande 
tillämpning i förhållande till Bolagets eventuella dotterbolag.

15 GENERELLT ÖVERLÅTELSEFÖRBUD

15.1 Utöver vad som följer av bestämmelserna i detta Avtal har ingen av Parterna rätt att utan 
den andre Partens föregående skriftliga samtycke överlåta några av sina aktier, pantsätta 
eller utfärda option om att köpa eller sälja några av sina aktier.

15.2 Hembudsskyldighet finns i Bolagsordningen.

16 INLÖSEN AV AKTIER VID VÄSENTLIGT AVTALSBROTT

16.1 Om Part (den ”Avtalsbrytande Parten”) begår väsentligt brott mot detta Avtal (”Väsentligt 
Avtalsbrott”) och inte vidtar rättelse inom 60 Bankdagar efter skriftlig anmaning från den 
andra Parten, har den andra Parten rätt att lösa in den Avtalsbrytande Partens innehav av 
aktier i Bolaget. Nedan listade avtalsbrott är alltid att anse som Väsentliga Avtalsbrott: 

(a) Österåkersvattens underlåtenhet att fullfölja överlåtelse av del av Fastigheten till 
Bolaget i enlighet med punkt 7.1, samt

(b) Parts uppsägning av detta Avtal utan att dessförinnan ha träffat avtal med den 
andra Parten avseende överlåtelse av samtliga aktier i Bolaget.

16.2 Om Parterna inte kan enas om priset på aktierna ska priset fastställas i enlighet med 
bestämmelsen om värdering nedan. Part får därefter lösa in den Avtalsbrytande Partens 
innehav av aktier för ett lösenpris motsvarande [50] procent av de aktuella aktiernas 
fastställda värde. Kostnaderna för värderingen ska bäras av den Avtalsbrytande Parten. 
Aktierna ska tillträdas och betalas inom 60 Bankdagar från det att priset fastställts. 

16.3 Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter inte andra påföljder med anledning av det 
Väsentliga Avtalsbrottet.

17 VÄRDERING

Marknadsvärdet på Bolaget ska i första hand bestämmas av Parterna gemensamt, och i 
andra hand, om Parterna inte kommer överens, av två (2) oberoende värderingsmän. 
Vardera Part utser en värderingsman vilken ska vara välrenommerad värderare med 
erfarenhet av värdering av motsvarande verksamhet och/eller motsvarande specialfastighet 
i Stockholms län eller angränsande län (”Värderingsmännen”). Part ska utse sin respektive 
Värderingsman inom två (2) veckor från det att den ena Parten skriftligen begärt detta. Om 
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den ena Parten inte utsett Värderingsman inom tvåveckorsfristen äger den andra Parten 
rätt att utse den andre Värderingsmannen. Värderingsmännen ska gemensamt bestämma 
marknadsvärdet inom trettio (30) Bankdagar från det att de båda utsetts. Om 
Värderingsmännen inte anger samma värde på Bolaget, ska värdet av Bolaget utgöras av 
det genomsnittliga värdet av de två (2) värderingarna. Om skillnaden mellan de två (2) 
värderingarna överstiger tio (10) procent ska de två (2) Värderingsmännen gemensamt utse 
en (1) tredje värderingsman att upprätta en oberoende värdering av Bolaget. Om 
Värderingsmännen inte inom två (2) veckor kan enas om en tredje värderingsman, ska 
sådan utses av Stockholms Handelskammare. Det slutliga värdet av Bolaget, och därmed 
Aktierna, ska utgöras av det genomsnittliga värdet av de tre (3) värderingarna. Parterna 
förbinder sig att tillämpa ovan nämnda värdering. 

18 LAGEN OM HANDELSBOLAG OCH ENKLA BOLAG OCH LIKVIDATION

Genom träffande av detta Avtal har Parterna inte avsett att bilda något enkelt eller annat 
bolag. Om det trots detta skulle finnas grund för likvidation av det enkla eller annat bolag, 
som kan anses ha uppkommit genom Parternas träffande av detta Avtal, enligt lag 
(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, ska nämnda bolag inte likvideras, utan ska 
den Part till vilken likvidationsgrunden kan hänföras utträda ur Bolaget (dvs. utträda ur detta 
Avtal), varvid bestämmelserna i punkten 16 ska äga analog tillämpning.

19 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

Parts rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal får inte överlåtas eller pantsättas utan 
samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av Avtalet och utan den andra Partens 
skriftliga godkännande.

20 AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE

20.1 Detta Avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och gäller så länge Part äger 
aktier i Bolaget. Detta Avtal upphör automatiskt att gälla för Part, när denne, i enlighet med 
bestämmelserna i detta Avtal, helt upphör att äga aktier i Bolaget. Om Part säger upp 
Avtalet utan att ha överlåtit sina aktier i Bolaget till den andra Parten är detta ett Väsentligt 
Avtalsbrott, vilket innebär att den Part som säger upp Avtalet har att erbjuda sitt innehav av 
aktier i Bolaget till den andra Parten i enlighet med punkt 16.

20.2 Bestämmelserna i punkten 24 (Tvister) ska fortsatt vara bindande för Parterna. Avtalets 
upphörande ska inte heller innebära att Part befrias från påföljd på grund av kontraktsbrott 
som Part begått innan eller i samband med Avtalets upphörande. 
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21 MEDDELANDEN

21.1 Varje meddelande, begäran, anmälan eller påkallande enligt detta Avtal ska av 
Österåkersvatten översändas till Vaxholmsvatten på sätt som anges i denna punkt och till 
följande adress: 

Vaxholmsvatten Aktiebolag
Att: styrelsens ordförande
Box 437
184 26 Åkersberga

Med kopia till: 

Vaxholmsvattens VD

21.2 Varje meddelande, begäran, anmälan eller påkallande enligt detta Avtal ska av 
Vaxholmsvatten översändas till Österåkersvatten på sätt som anges i denna punkt och till 
följande adress: 

Österåkersvatten Aktiebolag
Att: styrelsens ordförande
Box 437
184 26 Åkersberga

Med kopia till: 

Österåkersvattens VD

21.3 Meddelanden och annan kommunikation i anledning av Avtalet ska anses ha mottagits av 
mottagande Part: 

(i) vid överlämnandet om det levererats personligen; 

(ii) efter att mottagaren bekräftat mottagandet vid kommunikation genom e-post, dock ska 
automatgenererande svar ej betraktas som en bekräftelse på mottagande); 

(iii) två Bankdagar efter avlämnandet för befordran med bud (om budet lämnar bekräftelse 
på leverans); eller 

(iv) tre Bankdagar efter avlämnande för postbefordran (om det skickats som 
rekommenderat brev med eller utan mottagningsbevis) till mottagande Parts ovan 
angivna adress (eller till sådan annan adress som mottagande Part meddelat 
avsändaren för detta ändamål).
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22 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

22.1 Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade 
och undertecknade av Parterna.

22.2 För det fall Kommunerna avslutar samarbetet med Roslagsvatten under detta Avtals 
avtalstid ska Parterna i god anda förhandla och söka enas om de justeringar, ändringar och 
tillägg som är nödvändiga för ett fortsatt samarbete inom Bolaget.

23 BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse i detta Avtal (eller del därav) vara ogiltig, ska detta inte innebära 
att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltigt. I stället ska Parterna, så långt det är 
möjligt, justera Avtalet eller bestämmelsen för att ge effekt åt Avtalets andemening. Om 
Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse som är ogiltig, ska sådan 
bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtal ska fortsätta gälla.

24 TVISTER

24.1 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom 
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut 
(”Institutet”). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. 

24.2 Regler för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte Institutet med beaktande av 
målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att 
Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om 
skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

24.3 Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller inne-
hållet i skiljedom i anledning av detta Avtal eller information om förhandlingar, skilje-
förfarande eller medling i anledning av detsamma. Vad som föreskrivs i denna punkt 24.3 
gäller inte såvida annat följer av lag, annan författning, myndighets bud eller annars 
erfordras för doms verkställighet.

_________________________
Signatursida följer

719



15(16)

Detta Avtal har upprättats i tre (3) likalydande exemplar varav Parterna och Roslagsvatten har tagit 
varsitt.

ÖSTERÅKERSVATTEN 
AKTIEBOLAG

 VAXHOLMSVATTEN AKTIEBOLAG

[Namnförtydligande] [Namnförtydligande]

[Namnförtydligande] [Namnförtydligande]
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BORGENSÅTAGANDE

Österåkers kommun, org.nr 212000-2890, går härmed i borgen såsom för egen skuld 
(proprieborgen) för Österåkersvattens rätta fullgörande av detta Avtal.  

ÖSTERÅKERS KOMMUN

[Namnförtydligande]

[Namnförtydligande]

BORGENSÅTAGANDE

Vaxholms kommun, org.nr 212000-2908, går härmed i borgen såsom för egen skuld 
(proprieborgen) för Vaxholmsvattens rätta fullgörande av detta Avtal.  

VAXHOLMS KOMMUN

[Namnförtydligande]

[Namnförtydligande]
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Värdeutlåtande 
 

avseende del av fastigheten  
 

Margretelund 16:95 
 

i Österåkers kommun 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
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Margretelund 16:95, del av    1(9) 
Österåkers kommun 

 
 

 

UPPDRAG/BESKRIVNING 
 
Uppdragsgivare Roslagsvatten genom Mattas Skarelius. 
 

Bakgrund/syfte Att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde för interna be-
dömningar och kommande försäljning. 

 

Värderingsobjekt Del av fastigheten Margaretelund 16:95 i Österåkers kommun, 
värderingsobjektet avser den del av fastigheten inom Mar-
gretelund 16:95 vilket är angivet såsom E (reningsverk) inom gäl-
lande detaljplan, se karta under rubriken ”Planförhållanden”. 

 
Värdetidpunkt Värdetidpunkt är 2021-02-16. 
 
Förutsättningar För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlå-

tande”. Värderingsobjektet förutsätts vara fri från eventuella 
markföroreningar samt förutsätts ha normala grundläggningsför-
hållanden. 

  
Avstyckning av värderingsobjektet förutsätts ha skett så objektet 
går att sälja på den öppna marknaden. 
 
Värderingsobjektet utgörs av Margretelunds reningsverk. Enligt 
uppdragsgivaren har reningsverket nått sin tekniska livslängd och 
avses ersättas med ett nytt större reningsverk. Värderingsuppdra-
get avser här att bedöma fastighetens marknadsvärde beaktat att 
samtliga byggnader avses rivas. Således har Forum ej gjort någon 
bedömning av fastighetens marknadsvärde beaktat befintliga 
byggnader och anläggningar. 

 
Underlag  - Besiktning av området har ej skett inom ramen för uppdraget. 

- Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 
- Taxeringsuppgifter. 
- Marknadsinformation. 
- Ortsprisunderlag. 
- Kartmaterial. 
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BESKRIVNING 
 

Lagfaren ägare Österåkersvatten AB 
 

Fastighetstyp Reningsverk, specialfastighet (821). 
 

Läge Värderingsobjektet är beläget i Margretelund i Åkersberga och Ös-
teråkers kommun.  

 

 Näromgivningen utgörs av småhusbebyggelse, naturmark samt 
Saltsjön. Avståndet till Åkersberga centrum där alla servicefunkt-
ioner finns är ca 5 km. Större trafikleder finns på längre avstånd. 

  
  

  
 Källa: Datscha.se 

 

Planförhållanden  Värdebedömningen förutsätter att marken är planlagd för renings-
verk med en normalstor byggrätt där 0,4 av tomtens areal får ut-
göra bruttoarea. Bebyggelsen får högsta utgöra två våningar med 
en högsta byggnadshöjd på 10 m. Prickmark, dvs mark som ej får 
bebyggas, finns utmed fastighetsgränsen.  
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 Utdrag nedan ur gällande detaljplan, plankarta. 
 

  
 
Servitut, samfälligheter, 

inteckningar etc. Se bifogat fastighetsutdrag. Forum har inte närmare utrett led-
ningsdragningen för vardera gällande ledningsdragning. 

 
Tomtbeskrivning Värderingsobjektet, vilket avser del av fastigheten Margretelund 

16:95, bedöms, grovt uppskattat genom uppmätning på detalj-
planekartan, ha en markareal på ca 32 400 kvm landareal. Värde-
ringsobjektet är iordningställt och synes utgöras av dels bebyg-
gelse dels gräsytor, asfalterade och grusade kör- och upplagsytor 
samt parkeringsplatser. Väganslutning till området finns utbyggt. 
Värderingsobjektet är inhägnat beaktat gällande fastighetsindel-
ning. 
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 Källa: Datscha.se 

 
VÄRDERING Metod 
 
 Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektets mark-

nadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset 
vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna 
marknaden. 

 
 Värderingsobjektet utgörs av Margretelunds reningsverk i Åkers-

berga i Österåkers kommun. Enligt uppgift från uppdragsgivaren 
har avloppsreningsverket nått sin tekniska livslängd. Eftersom den 
tekniska livslängden för befintligt reningsverk är nått bedöms vär-
det av befintlig anläggning inte ha något större värde med hänsyn 
till ålder och rivningskostnader. Marknadsvärdet av fastigheten 
bedöms sökas främst baserat på tomtmarksvärdet med nedjuste-
ring för rivning av befintligt reningsverk. 

 
 Marknadsvärdet av marken bedöms med ledning av en ortspri-

sanalys som bygger på relevanta köp av tomtmark för motsva-
rande ändamål inom Stockholmsregionen.  

 
 Försäljningar av mark för motsvarande ändamål är mycket säll-

synta. Vid försäljning (eller tomträttsupplåtelser) för mark för olika 
tekniska anläggningar bestäms priset normalt utifrån ett försiktigt 
bedömt marknadsvärde för industrimark. 
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 Exempel på detta är Stockholms stads försäljning 2017 av mark för 
återvinnings-central och värmeverk i Högdalen som skedde till en 
prisnivå om 2 180 kr/kvm markareal, vilket bedöms vara i nivå 
med markpriset för industri i Högdalen.  

 
 Ett annat exempel är Stockholms stads tomträttsupplåtelser av 

mark för fördelningsstationer till Ellevio i Gubbängen och Åkeshov 
där tomträttsavgälden bestämts till 81 kr/kvm och år. Beaktat en 
avgäldsränta vid nyupplåtelse på 4-5 % erhålls en indikation på un-
derliggande markvärde vilket här skulle ligga mellan ca 1600-2000 
kr/kvm markareal. Även dessa marknivåer bedöms vara i nivå med 
industrimark i motsvarande områden.  

 
 Med hänsyn till ovanstående bedöms att marknadsvärdet av del 

av fastigheten Margretelund 16:95 bör kunna bedömas genom 
jämförelser med försäljningar av obebyggd industrimark. 

 
  
 Omdöme om värderingsobjektet 
 
 Värderingsobjektet är beläget i Margretelund i Österåker. Avstån-

det till motorväg och Åkersberga ca 5 km. Läget bedöms vara rela-
tivt perifert för att utgöra industri. För att utgöra ändamålet re-
ningsverk bedöms läget vara normalgott beaktat att det ligger 
inom tätorten. 

 
 
 Marknadsanalys  
 
Industribranschen Konjunkturinstitutet mäter månatligen stämningsläget i det 

svenska näringslivet och sammanställer resultaten i Barometerin-
dikatorn där ett indexvärde om 100 innebär ett normalläge för 
konjunkturen. Stämningsläget inom tillverkningsindustrin föll kraf-
tigt våren 2020, men efter en stark återhämtning under hösten 
hade branschen vid den senaste mätningen i december ett läge 
som var starkare än normalt. Indexvärdet uppgick till 106,9 vilket 
kan jämföras med bottennoteringen i april med ett index om 70,5.  
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Konjunkturläget inom bygg- och anläggning är fortfarande lägre än 
normalt och det främsta hindret för ökat byggande uppges vara 
låg efterfrågan. 
 

 
 

Enligt Konjunkturinstitutet har anbudspriserna sjunkit och företa-
gen förväntar sig att priserna kommer att sjunka ytterligare. 

Industrimark I storstäderna samt i de större regionsstäderna har befolkningstill-
växten varit stark, och i kombination med markbrist, har det med-
fört att centralt belägna industriområden har gett plats för nya bo-
stadsområden. Industriområden har istället lokaliserats längre ut 
från städerna.   

 
Den växande e-handeln har medfört att efterfrågan för lagerloka-
ler om ca 5 000 – 10 000 kvm i centrumnära lägen med väl ut-
byggd infrastruktur är stor. Konsumenterna inom e-handeln vill ha 
snabba leveranser och hög servicegrad varför den sista milen i e-
handelns logistikkedja har blivit allt mer viktig. 
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Nyproduktion av s.k. industriradhus har blivit alltmer populärt 
vilka ägs via en bostadsrättsförening. Lokalerna, som nyttjas 
främst av egenanvändare, omfattar vanligtvis omkring 150 - 200 
kvm. Andrahandsuthyrning förekommer i relativt liten utsträck-
ning. 

 
Bristen på detaljplanelagd industrimark är stor, särskilt i storstä-
derna men även i regionsstäderna. 
 
Ortsprisanalys och värdebedömning 

 
 Ett ortsprismaterial har framtagits avseende industrimark som 

köpts/markanvisats sedan 2019 inom Stockholmsregionen av 
mark för främst industriändamål. 

 

 

 
 Köpen i tabellen ovan har försålts till priser på mellan 650 och ca 

3 160 kr/kvm TA med en medelnivå på ca 1 600 kr/kvm TA för en i 
snitt ca 18 000 kvm stor tomt för industriändamål. De flesta av för-
värvspriserna har skett på nivån 1 000 – 2 200 kr/kvm markareal. 

 
 Förvärven av industrimark sker i nuläget främst i nya industriområ-

det såsom Albybergs verksamhetsområde i Haninge, Stäkets verk-
samhetsområde i Järfälla samt i bl.a. Rosersberg, Gustavsberg 
samt Almnäs i Södertälje. De lägsta nivåerna noteras i mindre at-
traktiva industrilägen såsom Södertälje och Almnäs eller i Bot-
kyrka. I Haninge och Albybergs industriområde försäljer kommu-
nen ett fåtal fastigheter för runt 1 600 – 2 000 kr/kvm TA där även 

Kommun Fastighet Område Datum Tomtareal, 
kvm

Pris kr/kvm 
TA

Pris, tkr Köpare Säljare

Huddinge Länna 45:1 Norra Länna 2020-03 10 000     2 250       22 500     JP Järn & Plåt AB Huddinge kommun

Sollentuna Eldhavet 1 Norrsätra 2019-11 11 940     2 010       24 000     ABT Norrsätra 2 AB Sollentuna kommun

Järfälla Soll . Häradsallmänning 1:32 Stäket 2019-10 20 052     1 661       33 307     SÖRAB Järfälla kommun

Vallentuna Vallentuna-Åby 1:94 Vallentuna 2019-09 10 000     860          8 600       SÖRAB Vallentuna kommun

Värmdö Gustavsberg 1:523 Gustavsberg 2019-04 26 230     2 287       60 000     Uppgift saknas JM Entreprenad

Värmdö Gustavsberg 1:546 Gustavsberg 2018-09 10 417     2 879       30 000     Gottholmen Fastigheter AB JM Entreprenad AB

Södertälje Lastaren 8 Bovallsvägen 7 2018-09 11 975     1 253       15 000     Hovsjö Fastighets Ab Södertälje Kommun

Huddinge Klingan 7 Länna 2018-02 10 760     3 160       34 000     Uppgift saknas Rothoff Mark & Anläggning

Södertälje Tuvängen 10 Moraberg 2018-02 12 000     1 250       15 000     Jimmy Jardefalk Södertälje kommun

Haninge Kalvsvik 16:24 Albyberg 2017-11 12 994     2 000       25 988     Torvalla Bil  Fastigheter Haninge Kommun

Haninge Kalvsvik 16:21 Albyberg 2017-06 20 438     1 600       32 701     Bil  AB Ove Olofsson Haninge Kommun

Upplands-Bro Tibble 1:647 & 1:648 Brunna 2017-03 50 000     1 020       51 000     Castellum Uppgift saknas

Sigtuna Broby 1:1, Märsta 21:29 Märsta 2017-02 23 390     1 000       23 390     L.S Produkter Sjöholm Sigtuna kommun

Södertälje ALMNÄS 5:37 Almnäs 2016-12 11 900     600          7 140       Constructab Fastighets AB Peab FU Almnäs AB

Haninge Årsta 1:73 & 1:89 Haninge 2016-11 43 508     977          42 500     Fuchs Lubricants Sweden Stendörren

Botkyrka LOVISEBERG 5 Tumba 2016-10 10 412     650          6 768       Getten Fastighets AB Bokyrka Kommun

Haninge KALVSVIK 16:20 Albyberg 2016-06 10 029     1 600       16 046     Ingengörsfirman Haninge Kommun

Sigtuna ROSERSBERG 11:29 Rosersberg 2016-04 13 823     947          13 100     NEWCO 4355 Sweden AB Privatperson

Haninge KALVSVIK 16:19 Albyberg 2016-03 11 009     2 000       22 018     NewCap Albyberg 2 AB Haninge Kommun

Sigtuna Rosersberg 11:114 Rosersberg 2016-01 19 822     1 500       29 733     Cleano AB Kilen

Stockholm Örby 4:1 Högdalen 2015-12 15 000     2 180       Brostaden Stockholms kommun

Haninge Kalvsvik 16:1 Albyberg 2015-09 10 000     1 600       STV Aapro Haninge kommun

Upplands-Bro Kungs.-Tibble 1:330 och 1:403 Brunna 2015-09 50 497     950          47 972     Brostaden Upplands-Bro kommun

Haninge Kalvsvik 16:1 Albyberg 2015-05 12 000     2 000       NewCap Haninge kommun

Medel 18 258     1 593       
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markområdena var iordningställda och grusade. Området ligger 
nära Nynäsvägen.  

 
 Stor andel av de säljande parterna i ovanstående redovisat ortspris 

utgörs av kommuner. 
 
 Bland köpen kan noteras SÖRAB´s förvärv på nivåerna 1661 och 

860 kr/kvm TA vilket således utgör markköp för återvinningsstat-
ioner. Ändamålet får anses vara delvis jämförbart med värderings-
objektet då de utgör en samhällsfunktion. Dock har man sannolikt 
inte likt värderingsobjektet angett en särskild planbestämmelse 
utan förvärvade markområden förmodas sannolikt vara detaljpla-
nelagda för industriändamål. 

 
 Värderingsobjektet omfattas av detaljplan vilken anger renings-

verk. Läget är mindre gott för att utgöra industriändamål inom Ös-
teråkers kommun, främst beaktat närheten till större trafikle-
der/motorväg. Byggrätten på 0,4 får anses vara relativt normal-
stor. Normalt brukar exploateringsgraden för industrifastigheter 
ligga på 0,5. 

 
 Värderingsobjektet med dess markareal på, uppskattningsvis, 

32 400 kvm är stor och viss vägledning bör kunna erhållas av de 
jämnstora fastigheterna. I tabellen noteras 3st förvärv på nivån 
950-1020 kr/kvm TA för de ca 43 000 – 50 500 kvm stora fastighet-
erna, läget bedöms vara jämförbart.  

 
 Efter en sammanvägning av ovanstående jämförelser med beak-

tande av värderingsobjektets läge samt markstorlek bedöms mark-
nadsvärdet av obebyggd industrimark i motsvarande läge till 1 000 
– 1 500 kr/kvm TA. 

 
 Med hänsyn till att priserna för mark för tekniska anläggningar sy-

nes baseras på ett försiktigt bedömt industrimarksvärde bedöms 
värdet sökas i den nedre delen av intervallet. Värderingsobjektet 
är dock idag grovplanerat, iordningställt samt delvis asfalterat eller 
grusat vilket får anses vara värdehöjande. Normalt brukar industri-
mark försäljas utan att grovplanering skett, med vissa undantag. 
Mervärdet av minst ca 50 % (grovt uppskattat) av värderingsobjek-
tet är iordningställt samt asfalterat/grusat bedöms medföra en po-
sitiv värdepåverkan på 200 -250 kr/kvm TA.  

 
 Med det i beaktande bedöms marknadsvärdet av värderingsobjek-

tet baserat på gällande detaljplan till 40 Mkr motsvarande 1200 – 
1250 kr/kvm TA.  
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Rivningskostnader Värderingsobjektet är dock bebyggt med ett föråldrat reningsverk 
samt med flera mindre byggnader där den tekniska livslängden 
nått sin gräns. En köpare av fastigheten hade således behövt kal-
kylera med att riva befintlig anläggning samt övriga byggnader för 
att kunna uppföra ett nytt reningsverk. Enligt uppdragsgivaren är 
kostnaden beräknad till, grovt uppskattad, 17 Mkr av Sweco och 
Roslagsvatten. Marknadsvärdet bedöms därmed slutligen till 40-
17 Mkr = 23 Mkr. 

 
 
 

SLUTLIG VÄRDEBEDÖMNING 
 
 Marknadsvärdet av aktuell del av fastigheten Margretelund 16:95 

i Österåkers kommun bedöms, baserat på ovan angivna förutsätt-
ningar, vid värdetidpunkten 2021-02-16 till:  

 

Tjugotre miljoner kronor 
[ 23 000 000 kr ] 

 
 OBS! Notera värderingsförutsättningarna under ”Förutsättningar” ovan. 

 
 
 
Stockholm 2021-02-16 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 
 
  
Magnus Hofström 
Civilingenjör 

Auktoriserad fastighetsvärderare 

 
Bilagor 

1. Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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Östersunds kommun 

 

 

VÅRA KONTOR 
 
Stockholm 
Kungsgatan 29, 111 56  Stockholm 
Tel 08 696 95 50 
 
Göteborg 
Drottninggatan 36, 411 14  Göteborg 
Tel 031 10 78 50 
 
Malmö 
Södra Promenaden 59, 211 38  Malmö 
Tel 040 12 60 70 
 
Norrköping 
Sankt Persgatan 27, 602 33  Norrköping 
Tel 011 12 61 21 
 
Nyköping 
Västra Kvarngatan 64, 611 32  Nyköping 
Tel 0155 778 70 
 
Sundsvall 
Klökanvägen 8, 857 53  Sundsvall 
Tel 070 229 05 15 
 
Umeå 
Svidjevägen 8, 904 40  Röbäck 
Tel 076 846 99 55 
 
Västerås 
Sigurdsgatan 23, 721 30  Västerås 
Tel 021 665 53 15 
 
Östersund 
Kyrkgatan 60, 831 34  Östersund 
Tel 076 114 99 88 
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BESKRIVNING: Affärsidé NYAB
DOKUMENT ID: 20210209-30096 UPPRÄTTAD AV: Maria Appel
DATUM: 2021-02-26 SIDA: 1 ( 3)

STATUS: Ange status ANSVARIG: Ange ansvarig

Affärsplan NYAB

Bolaget NYAB ska anlägga, äga och förvalta det nya avloppsreningsverket på del av fastigheten Margretelund 
16:95 i Österåkers kommun.

Bolaget ska rena avloppsvatten från Österåkers och Vaxholms abonnenter. I första etappen ansluts de 
abonnenter som idag är anslutna till gamla Margretelunds reningsverk. Dvs delar av Österåker och Resarö i 
Vaxholm samt de som är anslutna till Blynäs i dag. Reningsverket kommer att byggas ut i etapper för att 
kunna ansluta fler abonnenter från båda kommunerna allteftersom behoven av utökad kapacitet uppstår.

Bolaget samägs av Österåkersvatten med 81,5% och Vaxholmsvatten med 18,5% och är ett dotter-
dotterbolag till Roslagsvatten.

Bild 1. Koncernstruktur

Bolaget kommer inte att ha någon egen personal anställd utan köper kompetens, administration och 
entreprenadarbeten från Roslagsvatten på samma sätt som de övriga dotterbolagen i koncernen gör.

Kostnadsfördelning
Samtliga kostnader som uppstår såväl investeringar, räntor, avskrivningar, amorteringar och driftskostnader 
ska fördelas mellan ÖSVAB och VAXAB. Kostnadsfördelningen under byggnation baseras på det 
prognostiserade snittet för de första 25 åren vilket innebär en kostnadsfördelning på 81,5 % för 
Österåkersvatten och 18,5 % för Vaxholmsvatten. Kostnadsfördelningen under drift, när det nya 
reningsverket tagits i bruk, fördelas årligen på basis av förhållandet mellan Österåkers och Vaxholms volymer 
av skickat spillvatten till det nya reningsverket.

De kostnader som bolagen enligt ovan fördelar mellan sig utgörs av de kostnader som uppstår inom den nya 
fastigheten på grund av verksamheten, i dessa kostnader inkluderas även kostnader som uppstår utanför 
fastigheten om kostnaderna kan härledas till verksamheten på fastigheten. Kostnader för nödvändiga 
överföringsledningar utanför fastigheten såsom överföringssystem för Österåker (ÖÖS) och 
överföringssystem för Vaxholm (VÖS) bekostas av respektive part. 
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Avskrivningar som uppstår på befintlig anläggningen som överlåts till NYAB bekostas enbart av 
Österåkersvatten.

Finansiering av bolaget innan det är i drift
Under byggnationen ansvarar Roslagsvatten för byggprojektet. Kostnaderna för byggprojektet kommer att 
faktureras till bolaget såsom entreprenad. Del av fastigheten Margretelund 16:95 som avser 
avloppsverksamheten kommer att köpas av bolaget. Finansiering av fastigheten och investeringarna i 
bolaget kommer ske med en eller flera av nedanstående alternativ:

 Ägartillskott från Österåkers och Vaxholms kommuner
 Räntefria lån från Österåker och Vaxholms kommuner
 Tillskott från Österåkersvatten och Vaxholmsvatten
 Lån med kommunal borgen som kommunerna ställer ut inför upphandling av lån.

Finansiering av bolaget under drift
När reningsverket tas i drift kommer samtliga kostnader att faktureras löpande enligt kostnadsfördelning till 
Österåkers- och Vaxholmsvatten.
Investeringar efter att bolaget är i drift ansvarar Roslagsvatten för och fakturerar löpande bolaget för 
entreprenadkostnader.

Betalningsflöden under byggnation
Roslagsvatten ansvarar för byggprojektet och fakturerar löpande kostnader till NYAB för entreprenaden.

Bild 2. Betalningsflöden av investering under byggnation
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Betalningsflöden under drift
Samtliga kostnader som uppstår i bolaget faktureras till och betalas av Österåkersvatten och Vaxholmsvatten 
enligt fastställd kostnadsfördelning.

Bild 3 Betalningsflöden under drift 
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Bilaga 1.4 

- till aktieägaravtal mellan Österåkersvatten AB och Vaxholmsvatten AB avseende samarbete 
i det gemensamma bolaget [NYAB]

Beskrivning av ÖVAR - Österåker Vaxholm avloppsrening

I aktieägaravtalet har ÖVAR en innebörd som omfattar en helhetssyn på projektering, 
anläggande, förvaltning och drift av en ny reningsverkslösning för VA-kollektiven i Vaxholms och 
Österåkers kommuner. 

Konkret är ÖVAR ett kommungemensamt projekt där VA-huvudmännen i Vaxholms kommun 
och Österåkers kommun, Vaxholmsvatten AB och Östersåkersvatten AB, har beslutat att ta fram 
en gemensam lösning för rening av avloppsvatten. 

Projektet drivs av Roslagsvatten AB på uppdrag av de båda VA-huvudmännen och innebär att 
ett nytt bolag, med arbetsnamn NYAB, bildas som ett dotterbolag till de båda VA-huvudmännen. 
NYAB kommer överta del av fastigheten Margretelund 16:95 och på detta uppföra ett nytt 
avloppsreningsverk. Vidare kommer överföringsledningar från Vaxholm anläggas för att föra 
över spillvatten till det nya avloppsreningsverket. Det befintliga avloppsreningsverket på 
fastigheten kommer rivas för att bereda plats för framtida etapper. 

Byggnationen av det nya avloppsreningsverket kommer genomföras av Roslagsvatten AB på 
uppdrag av NYAB. Kontrakt avses tecknas med en entreprenör i ett samverkansprojekt 
(partnering) för projektering och genomförande av det nya avloppsreningsverket. Arbetet delas 
upp i tre faser där fas 1 är start av projektering med utarbetande av principförslag under 2021, 
fas 2 med fortsatt projektering med systemhandling under 2022 och fas 3 med genförandet som 
beräknas påbörjas under 2023 och det beräknas stå klart 2026. Etapp 2 beräkna stå klart 2031. 
Projektet tar höjd för att en tredje etapp kan behövas, denna ingår dock inte i den 
samverkansentreprenad projektet planerar för genomförandet av etapp 1 och 2. 

När byggnationen står klar går projektet över i driftsfasen och regleras då mellan VA-
huvudmännen via NYAB. Styrningen av NYAB sker via VA-huvudmännen och de mellan dem 
upprättade aktieägaravtalet. 

747



1 
 

 
 
ÄGARDIREKTIV FÖR ROSLAGSVATTEN AB och i tillämpliga delar dess dotterbolag 
 
 
1. Bolaget 
 
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade ägardirektiv. 
Detta ägardirektiv ersätter tidigare utfärdade ägardirektiv som fastställts av årsstämman 2011-06-

10. 
 
Förutom av lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till 
kommunerna genom: 

 
a) bolagsordning 
b) aktieägaravtal 
c) av fullmäktige och av kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv beträffande 

verksamheten i den egna kommunen 
d) förekommande avtal mellan kommunerna och bolaget 
e) uppdrags- och samarbetsavtal mellan Österåkers kommun, Vallentuna kommun, 

Vaxholms stad, Knivsta kommun och Ekerö kommun. 
 

2.  Syfte och mål med bolagets verksamhet 
 
Kommunernas syfte med att äga bolaget är 

 att tillsammans (Österåkers kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms stad, Knivsta 
kommun och Ekerö kommun) med bolaget säkerställa en långsiktig effektiv och 
kundorienterad verksamhet, som bättre möter framtidens krav och behov än vad var och 
en av kommunerna klarar. 

 

 I övrigt framgår syftet i godkända uppdrags- och samarbetsavtal samt aktieägaravtal. 
 

 att bolaget har ansvar för sin del av ägarkommunernas beredskapsansvar enligt lag och 
att bolaget har en beredskapsansvarig 

 
Kommunernas mål för bolaget är 

 att bolaget i all verksamhet agerar miljöanpassat samt har en god ekonomisk hushållning. 
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3.  Kommunernas insyn och ledningsfunktion 
 
Bolagets verksamhet står under uppsikt av respektive kommuns kommunstyrelser. 
Kommunstyrelsen i respektive kommun utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget. 

 
Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som den begär. 
 
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling 
eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. 

 

 
4.  Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
 
Ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter åvilar enligt 
aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att fortlöpande se över och anpassa 
organisationen så att den på bästa sätt skall stödja bolagets ändamål. 

 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för ägarna och de som utnyttjar bolagets tjänster. 

 
 

5.  Ekonomiska mål 
 
Bolaget ska bedriva sin verksamhet till lägsta möjliga kostnad över en längre tid med 

överenskommen kvalitet. 
Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads- och 
likställighetsprinciperna enligt gällande lagstiftning. 

 
Bolaget skall ge ägarna skälig avkastning på insatt kapital. 
 
 

6. Bolagets roll i den kommunala planeringen inom Österåkers kommun, 
Vallentuna kommun, Vaxholms stad, Knivsta kommun och Ekerö kommun 
 

Bolaget ska delta i kommunernas fortlöpande planeringsarbete, varvid gäller att bolaget ska 

utföra och bekosta för verksamheten erforderliga utredningar och projekteringar samt 
tillhandahålla underlag för planer, föreskrifter och taxor.  
Bolaget ska lägga ut va-verksamhetsområden enligt kommunernas anvisningar för bostäder och 
arbetsplatser m m.  
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För större projekt eller särskilda beställningsarbeten, som inte ger kostnadstäckning, ska 
kommunerna och bolaget träffa överenskommelse om ersättningen. 
 

7. Tillsyn och kontroll 
 
Verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med berörda tillsynsmyndigheter och enligt deras 
anvisningar. Ansvar för genomförande av kontrollprogram, provtagning, analyser  
m m åvilar bolaget, utöver sedvanlig egenkontroll. 
 

 

8.  Underställningsplikt 
 

Samtliga kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser: 
 

a) bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag, 
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, 

c) köp, försäljning och/eller större investeringar i bolagets anläggningar, 
d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 

 

9.  Kapitalförvaltning 
 
Styrelsen skall tillse att bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med 
tillfredsställande säkerhet. I detta syfte skall, för ledningens hantering av finansfrågorna, finnas 

en finanspolicy fastställd av styrelsen. 
 
 

10. Uppföljning av verksamheten 
 
Bolaget skall till ägarna 
 

 vid delårsbokslut avge ekonomisk rapport samt bokslutsprognos. Om ägarna så 
önskar skall en ekonomisk rapport avlämnas vid behov baserad på bolagets 
månatliga rapportering. 

 

 Senast i september varje år lämna en översiktlig budget för kommande år. 
Därutöver ska en allmän beskrivning göras av företagets ekonomiska situation för 
ytterligare två år i form av investeringar, resultatutveckling och finansiella 
förutsättningar. 
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11.  Årsredovisning och bolagsstämma 
 
Bolaget skall årligen, i enlighet med respektive ägarkommuns fastställda tidplan, tillhandahålla 
det underlag som krävs för upprättande av respektive kommunkoncerns årsredovisning. 

 
Bolagsstämma skall hållas i så god tid att en fastställd årsredovisning kan intas i kommunernas 
årsredovisning. 
 
I förvaltningsberättelsen skall redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund 

av det kommunala syftet och målen med desamma. 
 
Styrelserna i Roslagsvatten AB och dess dotterbolag ska i årsredovisningen för respektive bolag 

uttala sig om verksamhetens förenlighet med bolagsordningen och särskilt de krav som ställs i 3 
kap 17 § kommunallagen. 
 
 

12.  Revision 
 
Bolagets revisorer skall, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, mot bakgrund av det kommunala 

syftet med bolagets verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. Revisionsrapporten skall innehålla uttalande om hur 
denna prövning utfallit samt om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 
 
Bolagets lekmannarevisorer skall, mot bakgrund av det kommunala ändamålet med bolagets 

verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt sätt. Bestämmelser om 
innehållet och den tidpunkt då lekmannarevisorns granskningsrapport skall lämnas till bolagets 
styrelse återfinns i aktiebolagslagen. 

 

 
13.  Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
 
Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen. Frågan om utlämnande av allmän handling 
avgörs av verkställande direktören eller annan person om VD så beslutar. Vägran att utlämna 
handling skall på begäran prövas av bolagets styrelse. 

 
Allmänna handlingar skall förvaras enligt fastställd dokumenthanteringsplan.. Bolaget omfattas 
av Österåkers kommuns arkivreglemente och skall tillämpa den för kommunen vid var tid 
gällande taxan för utbekommande av allmänna handlingar. 

_____________________________________________ 
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[NYAB]
Org.nr [**]

BOLAGSORDNING FÖR [NYAB]
Antagen på bolagsstämma den [datum].

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är [NYAB].

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Österåkers kommun.

§ 3 Föremålet för och ändamålet med bolagets verksamhet

Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla 
reningsverkstjänster på uppdrag av VA-huvudmännen i Österåkers och Vaxholms kommuner 
samt uppföra, äga, driva och förvalta en allmän VA-anläggning för ändamålet inom fastigheten 
Österåker Margretelund [16:95], samt därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas åt ägarna inom ramen för respektive kommuns kompetens.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Österåkers kommun med 81,5 procent och 
Vaxholms kommun med 18,5 procent. 

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 stycken och högst 4 000 stycken.
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§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter. 

Såvida inte ägarna överenskommer om annat, ska 

- kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse tre ledamöter, varav Österåkersvatten 
AB:s ordförande ska vara en, och en suppleant, och 

- kommunfullmäktige i Vaxholms kommun utse två ledamöter, varav Vaxholmsvatten 
AB:s ordförande ska vara en, och en suppleant.

Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige i respektive kommun.

Styrelseordförande i [NYAB] ska vara styrelseordföranden i Österåkersvatten AB. Övrig 
konstituering sker inom styrelsen.

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera personer med särskild kompetens inom Bolagets 
verksamhetsområden. 

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant. 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Österåkers 
och Vaxholms kommuner utse vardera en lekmannarevisor med suppleant.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast 
två veckor före stämman. 

§ 10 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av en eller två justeringsmän;

5. Fastställande av dagordningen för stämman;
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6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport; 

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,

9. Fastställande av arvoden åt ledamöter, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;

10. I förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant;

11. I förekommande fall, anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande och 
lekmannarevisorer med suppleanter;

12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Bildande av bolag;

- Förvärv eller försäljning av bolag eller andelar i bolag; samt

- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 13 Hembudsförbehåll

Har en aktie övergått till person, som inte förut varit aktieägare i bolaget ska aktien genast 
hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten 
av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den 
betingade köpeskillingen. Lösen får ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar. 

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en 
anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk 
hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas 
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. 
Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon 
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.
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Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 
vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad 
från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktier inte kommer överens i frågan om 
inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte 
erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 14 Beslut av principiell betydelse

Kommunfullmäktige i Österåkers och Vaxholms kommuner ska ges möjlighet att ta ställning till 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt innan de 
fattas.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Österåkers respektive Vaxholms kommuner äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån detta inte hindras av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Österåkers och 
Vaxholms kommuner.

_______________________
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