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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.



19

Dagen vy längs Kapellgatan mot kyrkan.

Fotomontage, föreslagen byggnad, vy längs Kapellgatan mot kyrkan i väster.
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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



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
Cecilia LIndqvist 
cecilia.lindqvist@wsp.com
T 010-722 82 88

Kulturmiljögruppen
WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
T 010-722 50 00


