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Kommunstyrelsens planeringsutskotts sammanträde 2022-08-24
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Storskär/Norrskär, kl. 09:30 Observera tiden!
Ledamöter
Ersättare
Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se
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.
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Projektledare exploatering

Svar till Statens Fastighetsverk angående avyttring av staten tillhörig
fast egendom - del av Vaxön 1:1, så kallade Batteriparken
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Vaxholms stad anser att det utifrån samhällsbyggnadsändamål föreligger behov av att förvärva
föreslagen avyttring avseende del av Vaxön 1:1, så kallade Batteriparken.
Tjänsteutlåtande 2022-08-09, överlämnas till Statens fastighetsverk (SFV) som svar på inlämnad
handling ”Begäran om yttrande - avyttring av staten tillhörig fast egendom”, daterad 2022-05-03.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning
Statens fastighetsverk, SFV, har lämnat en skriftlig begäran om yttrande till kommunen: ”Begäran om
yttrande – avyttring av staten tillhörig fast egendom”, Dnr 1019/2022, daterad den 3 maj 2022. I denna
begäran uppges att SFV utreder huruvida del av myndighetens fastighet Vaxön 1:1, den så kallade
Batteriparken, ska avyttras. SFV efterfrågar i detta sammanhang kommunens yttrande i saken och om
Vaxholms stad anser att det utifrån samhällsbyggnadsändamål finns behov för kommunen att förvärva
området.
I detta skede utreder SFV eventuell avyttring. Om kommunen finner skäl utifrån
samhällsbyggnadsändamål att förvärva området och lämnar meddelande om ett intresse för ett köp vill
förvaltningen betona att det i sig inte innebär någon garanti för ett köp. I detta skede förväntas
kommunen klargöra behov och intresse för ett köp. Förvaltningen utgår från att SFV efter sådant besked
utför fortsatt utredning och därefter återkommer till kommunen med ett förtydligat innehåll av
förutsättningarna av föreslaget köp, del av Vaxön 1:1, Batteriparken. Utöver klargörande av förvärvets
innehåll, till exempel fastighetens skick, eventuella markföroreningar och dess anläggningars
beskaffenhet utgår förvaltningen från att kommunen erhåller en oberoende fastighetsvärdering för
nämnda fastighet.
Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det utifrån samhällsbyggnadsändamål föreligger behov av att
förvärva föreslagen avyttring avseende del av Vaxön 1:1, så kallade Batteriparken.
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Statens fastighetsverk önskar erhålla svar senast den 9 september. Då kommunstyrelsen sammanträde
infaller den 8 september förordar förvaltningen omedelbar justering av kommunstyrelsens beslut i
frågan.

Bakgrund
Området består idag uppskattningsvis av en yta på 7 360 kvm, delar av området medger tillträde för
allmänheten.
Området är bebyggt med ett hus av enklare sommarhuskaraktär utan vatten och avlopp samt tre äldre
militära batterier. Området kallas även Kronudden, Norra batteriet och Batteriparken. På del av området
finns ett arrende för skötsel av växtlighet. Kommunens tekniska enhet ombesörjer idag skötsel av
växtlighet. Dock framgår inte vem som är arrendator av SFV:s underlag.
Området är i gällande detaljplan DP 1, stadsplan fastställd 1926-01-22, utpekat som militärt område och
ingår i riksintresse för kulturmiljövård.
SVF uppger att området 1993 överfördes till myndigheten från Fortifikationsverket men att SFV inte har
behov av fortsatt ägande av området och har heller ej funnit särskilda skäl som talar emot en avyttring.

Ärendebeskrivning
Statens fastighetsverk lämnade den 3 maj 2022 en skriftlig begäran om yttrande om avyttring av statens
tillhörig fast egendom. I denna begäran uppger SFV att svar efterfrågas senast den 7 juni. Utifrån
begränsad tid för politiskt ställningstagande begärde stadsbyggnadsförvaltningen uppskov varpå SFV
återkom att kommunen senast 9 september ska lämna sitt svar till myndigheten.
SFV upplyser i sin skriftliga begäran att SVF m.fl. fastighetsförvaltande myndigheter, enligt förordningen
(1996: 1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, ska medverka till att statens långsiktiga planering
av mark- och lokalbehov samordnas med kommunernas översiktsplanering. Om fråga om överlåtelse av
fast egendom uppkommer utan att den framtida dispositionen är klarlagd, ska kommunens behov av
egendomen utredas. SFV har därför skriftligen begärt besked från Vaxholms stad om behov finns av att
förvärva området för samhällsbyggnadsändamål.
Stadsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat att SFV i sin inlämnade förfrågan inkluderat en bildoch kartbilaga för den berörda delen av fastigheten Vaxön 1:1 där byggnad, en av tre äldre militära
batterier samt del av område framgår.
Kommunens tekniska enhet underhåller området idag genom att klippa gräs samt buskage. Kommunens
kostnader för underhåll av området uppgår till omkring 200 000 kronor per år. Tekniska enheten
meddelar att underhållskostnader ämnar vara oförändrade vid ett eventuellt förvärv av området.
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Då området idag till stor del nyttjas för det rörliga friluftslivet och används av allmänheten för
promenader och rekreation utmed Vaxöns östra sidor finner stadsbyggnadsförvaltningen skäl för att
säkerställa fortsatt allmän användningen av området.
I närområdet genomförs ett stadsbyggnadsprojekt för Norrberget där bostäder, äldreomsorg och
förskola uppförs och där en del av syftet med detaljplanen är att tillgängliggöra en strandpromenad.
Utanför och intill planområdet för stadsbyggnadsprojektet för Norrberget ligger det ett bad, så kallat
Norrbergsbadet, dit en gångbrygga går som ska undergå omfattande reparationer.
Det pågår en utredning att sammanlänka strandpromenaden inom planområdet för Norrberget samt
omhänderta och planera för en fortsatt strandpromenad på ett mer ändamålsenligt och
kostnadseffektivt vis. En del av strandpromenadens fortsättning leder till Batteriparken och område som
omfattas av den del av Vaxön 1:1 som avyttringen avser.
Avslutningsvis konstaterar stadsbyggnadsförvaltningen att området ingår i riksintresset för
kulturmiljövården samt är ett viktigt område för det rörliga friluftslivet. Allmänheten nyttjar stora delar
av området idag för rekreation och promenader mellan Vaxöns hamnområde, i syd-sydost, utmed dess
östra sida mot nordost och vidare västerut, utmed Vaxön norra sida, mot Vaxholms Hembygdsgård.
Området utgör en viktig länk inom kommunens framtagna planer för att tillskapa en sammanlänkande
strandpromenad utmed vattnet och för att förbättra allmänhetens tillgång till vattnet på Vaxön.
Sammanfattningsvis gör stadsbyggnadsförvaltningen bedömningen att området är kommunalt
intressant för samhällsbyggnadsändamål varför förvaltningen förordar att kommunstyrelsens
planeringsutskott förorda kommunstyrelsen besluta att behov för att förvärva del av Vaxön 1:1, så
kallade Batteriparken, föreligger.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa
I ”FN:s konvention, artikel 31 om barns rätt till lek, fritid och vila” står det följande.
Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets
ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och
konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och
konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet.
Föreslaget om att förvärva del av fastigheten Vaxön 1:1, så kallad Batteriparken, förväntas få effekter för
barn vid ett eventuellt förvärv av området och därför ska en prövning av barnets bästa göras. Förslaget
bedöms ge kommunen möjligheter att uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till
kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations- och fritidsverksamhet i området vid ett
eventuellt förvärv.
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Jämställdhetsperspektivet
Enligt Vaxholms stads Mål och budget 2022-2024 och vision ska jämställdhet, jämlikhet och
barnperspektiv genomsyra all verksamhet.
Vaxholms stad har under år 2020-2022 deltagit i ett av Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, projekt
för jämställdhetsintegrering. Syftet med projektet var att Vaxholms stad genomför fortsättningsvis
utvecklingsarbete i samtliga verksamheter för att integrera jämställdhet i styrning och ledning med
målet om att kommunen ska erbjuda en jämställd service.
Vi ett eventuellt förvärv av del av Vaxön 1:1, så kallad Batteriparken, bedöms förslaget bidra till att
kommunens ska kunna erbjuda en mer jämställd service och erbjuda kommuninvånare att träffas på lika
villkor.

Måluppfyllelse
I Mål och budget 2022-2024 anges Vaxholms stads hållbarhetsarbete och kommunstyrelsens mål som är
kopplade till Agenda 2030, 17 globala mål som syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska
ojämlikheter, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen innan 2030.
Vid en utredning om att förvärva del av fastigheten Vaxön 1:1 förväntas Vaxholms stad bidra till följande
måluppfyllelse av Agenda 2030 enligt mål och budget 2022-2024.
Agenda 2030
3. God hälsa och välbefinnande – Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika
livsvillkor.
5. Jämställdhet – Vaxholms stad erbjuder en jämställd service.
11. Hållbara städer och samhällen – Vaxholms stad har en god stadsmiljö.

Finansiering
Utifrån en ekonomisk aspekt saknar stadsbyggnadsförvaltningen en mer detaljerad informationsbild av
byggnadsverkens skick, om det föreligger risk för markföroreningar i området och en
fastighetsvärdering. Detta är dock inget som bedöms medföra en ekonomisk osäkerhet i nuläget. En
utredning där kostnader ska undersökas ska tillsättas om kommunen ges tillfälle att förvärva aktuellt
område.
I detta skede bedöms således nuvarande beslut inte medföra kostnader utöver nedlagd arbetstid på
stadsbyggnadsförvaltningen och som finansieras inom ekonomisk ram för året.

Bedömning
Det föreligger starka skäl och allmänna intressen för att utreda ett förvärv av området från SFV till
kommunens ägo för framtida samhällsbyggnadsändamål. Vid ett eventuellt förvärv av området, del av
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fastigheten Vaxön 1:1, kan kommunen planera för måluppfyllelse enligt Mål och budget 2022-2024,
bidra till jämställdhetsperspektiv och att barnkonventionen efterlevs.
Ett positivt beslut för ett förvärv av nämnda område innebär i detta skede att kommunen fortfarande
har en framtida möjlighet att förvärva området. Om kommunen till Statens fastighetsverk uppger saknat
intresse finns en föreliggande risk att området säljs till en privat aktör och att allmänhetens tillträde till
område går förlorat.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande ”Svar till Statens fastighetsverk angående avyttring av staten tillhörig fast egendom del av Vaxön 1:1, så kallade Batteriparken” daterad 2022-08-09.
Från Statens fastighetsverk ”Begäran om yttrande – avyttring av staten tillhörig fast egendom” med
bilagor daterad 2022-05-03 med diarienummer 1019/2022.

Kopia på beslutet till:
För kännedom:
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Besök: Eriksövägen 27

Dalia Braimok, Stadsbyggnadsförvaltningen
Richard Hallman, Stadsbyggnadsförvaltningen
Lars-Inge Littlewood Larsson, Stadsbyggnadsförvaltningen
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Anna Rhedin
Planarkitekt

Godkännande upphandlingsdirektiv för finplanering Vaxholms kajer
Förslag till beslut
Planeringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
•

Upphandlingsdirektiven godkänns.

Sammanfattning
Vaxholms stad har ett stadsmiljöavtal med Trafikverket. Detta upphandlingsdirektiv är ett underlag för
de ekonomiska ramarna för att upphandla finplaneringen. Genomförande av dessa upphandlingar
innebär förbättringar ur barnperspektiv och jämställdhet. Upphandlingsunderlagen kommer upp för
godkännande i det extrainsatta kommunstyrelsemötet den 26 september.

Bakgrund
Vaxholms stad har ett stadsmiljöavtal med Trafikverket som kan finansiera halva byggkostnaden i
kajprojektet.
Detta förutsätter bland annat att Vaxholms stad åtagit sig några projekt i motprestation samt att kajerna
ska upprustas med start senast 2021 och vara klara senast 2026. Vid avvikelse från överenskommelsen
riskerar hela eller delar av finansieringen att utebli.
Upphandling av de bärande konstruktionerna i Västerhamnen, Österhamnen och Söderhamnen pågår.

Ärendebeskrivning
Detta upphandlingsdirektiv är ett underlag för de ekonomiska ramarna för att upphandla finplaneringen
för kajområdet. Finplaneringen kan påbörjas löpande allteftersom den bärande konstruktionen blir klar.
Finplanering för etapp 1 beräknas vara klar under våren 2023.
Upphandlingsunderlagen för finplaneringen kommer upp för godkännande i det extrainsatta
kommunstyrelsemötet den 26 september.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa
I arbetet med Vaxholms kajer har dialog hållits med flera olika grupper, varav barn är en grupp. En
förskolegrupp har fått representera barnen i Vaxholm och vissa av barnens förslag, bland annat med
mer plats för lek, finns med i gällande inriktningsbeslut om gestaltningen som vi projekterar efter.
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Jämställdhetsperspektivet
Vaxholms kajer renoveras med finansiering som avser statliga mål om förbättrad kollektivtrafik. Detta
innebär att kajerna bidrar till ökad jämställdhet i och med att kollektivtrafikresenärer består av en högre
andel kvinnor än bilister.

Måluppfyllelse
Upphandling av finplanering syftar till att färdigställa gestaltningen enligt kommunfullmäktiges
beslutade gestaltningsprogram i kombination med de framtagna budgetramarna.

Finansiering
Finansiering sker via stadsmiljöavtal med Trafikverket samt enligt beslutad budget.

Bedömning
Genomförandet av finplaneringen innebär att kajerna färdigställs till en attraktiv, tillgänglig och säker
plats välkomnande för både boende, besökare och resenärer. Därmed uppfylls åtagandet i avtalet med
Trafikverket. För att säkerställa helheten och kvalitén av finplanering är det viktigt att etapp 1-3 är
handlas upp samtidigt så att arbetet utförs av samma entreprenör.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande
Upphandlingsdirektiv för finplanering av Vaxholms kajer

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Anna Rhedin

För kännedom:

Lars-Inge Littlewood Larsson
Robert Klingvall
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