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Detaljplan för Norrberget Dp 410  

Vaxholms stad, Stockholms län 
 

Granskningsutlåtande  

Kommunstyrelsen beslöt den 28 april 2015 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta 
förslag till detaljplan. Inför plansamrådet har förslag till detaljplan utarbetats.  

I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 8 februari 2018, §6 2018-02-08, har förnyad granskning 
(granskning 2) hållits om förslag till detaljplan. Granskning har ägt rum under tiden den 16 mars 2018 
– 9 april 2018. Granskningshandlingar/Information om granskning har sänts till berörda sakägare 
enligt fastighetsförteckning samt remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna har under 
granskningsstiden visats på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr, på stadsbiblioteket, 
Hamngatan 19B samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se samt kungjorts i DN och SVD. 

Under granskningen inkom 59 yttranden varav 44 stycken från fastighetsägare och boende inom 
området. Inkomna granskningsyttrandena finns samlade i planakten, vilken går att ta del av på 
stadsbyggnadsförvaltningen. 

Inkomna yttranden 

 Remissinstanser 
Avstår 

från 
yttrande 

Yttrande 
utan 

erinran/ 
med 

tillstyrkan 

Yttrande 
med 

synpunkter/ 
krav 

Kvarstående 
synpunkter 

 
Myndigheter, organisationer, 
föreningar 

    

1.  Länsstyrelsen i Stockholms län   X  

2.  Lantmäteriet   X  

3.  Sjöfartsverket  X   

4.  Trafikverket region Stockholm  X   

5.  
MSB - Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 

X    

6.  Försvarsmakten  X   

7.  Roslagsvatten AB   X  

8.  Käppalaförbundet   X  

9.  Stockholms läns museum   X X 

10.  Naturskyddsföreningen i Vaxholm   X X 

11.  SPF Seniorerna i Vaxholm   X X 

12.  
FTI – Förpacknings- & 
tidningsinsamlingen 

  X X 

13.  Storstockholms brandförsvar  X   

14.  Skanova   X  

15.  Vänsterpartiet i Vaxholm   X X 

 Fastighetsägare     

16.  Badhuset 8   X X 

17.  
Kornknarren 4, Rindö 3:216, 
Taltrasten 25, Repslagaren 17 

  X X 
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18.  Roddaren 23   X X 

19.  Koltrasten 11   X X 

20.  Framnäs 5    X X 

21.  

Norrberget 19 (2 boende), 
Repslagaren 23, Björken 21, Kasinot 
1 (3 boende)-3, Rydbolund 4, Tallen 
4, Skepparen 19, Roddaren 1 

  X X 

22.  Vildmannen 5   X X 

23.  Rindö 3:216   X X 

24.  Rydbolund 4   X X 

25.  Lägerhöjden 4   X X 

26.  Minören 2   X X 

27.  
Engarn 1:16, Rydbolund 4, Rindö  
3:216, Repslagaren 17 boende 2 

  X X 

28.  
Rindö 2:252, Rydbolund 4, Rindö 
3:216, Båten 5, Ytterby 4:726, 
Minören 1  

  X X 

29.  Båten 5   X X 

30.  Björken 21 boende 2   X X 

31.  Rindö 2:138   X X 

32.  Alfågeln 2   X X 

33.  Skarpö 1:405   X X 

34.  Skepparen 19, Minören 1   X X 

35.  Minören 1   X X 

36.  Skutviken 1    X X 

37.  Skepparen 19 boende 2   X X 

38.  Gräsanden 13   X X 

39.  Vega 7   X X 

40.  Skepparen 18   X X 

41.  Norrberget 24   X X 

42.  Kornknarren 1   X X 

43.  Ytterby 4:726 boende 2   X X 
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Svar om planprocessen 
Norrberget har hittills varit ute på två samråd och en två granskningar där allmänheten och 
remissinstanser har haft möjlighet och tycka till om planen. Synpunkterna från samråd 1, som pågick 
19 september – 17 oktober 2016 sammanställdes och bemöttes i en samrådsredogörelse. Efter det 
första samrådet ordnade staden en markanvisningstävling där allmänheten fick vara med och rösta 
på fem olika förslag. Besqab Projekt och Fastigheter AB korades till vinnare. Besqab har samarbetat 
med arkitektkontoren ETTELVA Arkitekter och Södergruppen arkitekter för att ta fram det förslag på 
bebyggelse som ligger till grund för förslag till plankarta och planbestämmelser. Planhandlingarna var 
ute på extra samråd den 4–27 september 2017 och synpunkterna sammanställdes och bemöttes i 
samrådsredogörelse 2. Allmänhetens och remissinstansernas synpunkter låg sedan till grund för det 
detaljplaneförslag som gick ut på granskning (granskning 1) 7 december 2017– 7 januari 2018. Med 
hänsyn till yttrandena från den första granskningen gick detaljplanen ut på en förnyad granskning 
(granskning 2) den 16 mars – 9 april 2018. Efter den förnyade granskningen skickas nu detaljplanen 
upp för antagande. Efter antagandet finns det möjlighet att överklaga beslutet i tre veckor efter att 
protokollet från kommunfullmäktige justerats. Om inga överklaganden lämnas in vinner förslaget 
laga kraft. 

 

Utöver detaljplaneprocessen har även en rådgivande folkomröstning ägt rum. Valresultatet har 
analyserats och samtal har förts med oppositionen. Det har resulterat i att 
stadsbyggnadsförvaltingen 2017-10-27 fick i uppdrag av kommunstyrelsen att hitta en lämplig plats 
för ett särskilt boende, samt undersöka möjligheterna för ändamålsenliga lokaler för biblioteket inom 
planområdet. Detta innebär att såväl förskola som särskilt boende inryms på en viktig och central 
plats för Vaxholmsborna.  

Planprogrammet för Vaxön behöver revideras och kommer inte att antas innan Norrbergsplanen går 
upp för antagande. Planprogrammet berör hela Vaxön och är inte bara kopplat till Norrberget. Det 
finns inget krav i lagen på att ett planarbete behöver inledas med ett program. 
 

Svar om riksintresse och gestaltning 
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte påtagligt skadar förståelsen och upplevelsen av de 
försvarshistoriska landmärkena och inte heller upplevelsen av den äldre stadskärnan i öster, varken 
från vattnet eller inom denna del av staden. En påverkan uppstår på parkområdet Lägret, vars namn 
anknyter till att det var ett militärt övningsfält utanför stadskärnan innan det blev park på 1900-talet. 
Storstugan i parkens norra kant kommer att upplevas annorlunda genom att bebyggelse kryper 
relativt tätt inpå. Genom planförslaget får Lägret troligen en något mer sluten, stadsmässigt 
parkrumskaraktär. Länsstyrelsen bedömer dock att Lägret och Storstugan har en begränsad roll som 
militärhistoriska uttryck i riksintresset, och att en visuell påverkan därmed kan accepteras ur 
riksintressesynpunkt. Länsstyrelsen understryker dock betydelsen av att närliggande bebyggelse 
anpassas i form och färg för att mildra intrycket från exploateringen. Det är även viktigt att den 
arkitektoniska kvaliteten säkerställs i planen.  
 
För att säkerställa den arkitektoniska kvaliteten i området har ett gestaltningsprogram tagits fram. 
Gestaltningsprogrammet utgör en bilaga till köp- och genomförandeavtalet och ska följas av 
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exploatören. I gestaltningsprogrammet beskrivs vilka gestaltningsprinciper som ska användas för 
bebyggelsen, gårdar och gator etc. samt hur dessa knyter an till den befintliga bebyggelsen. 
 
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller 
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och 
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt 
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. 

 

Svar om förskolorna på Norrberget 
Långsiktig planering: 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2017-09-18 ett strategiskt lokalprogram för förskolor, Änr BUN 
2017/130.600. Lokalprogrammet ska vara ett riktningsdokument i det fortsatta planeringsarbetet 
gällande förskolelokaler. Ett motsvarande strategiskt lokalprogram för skolor planeras antas av barn- 
och utbildningsnämnden under våren 2018. 
 
Flytt av förskolelokaler under planerad byggnation på Norrberget: 
För att kunna genomföra den planerade bostadsbebyggelsen och det särskilda boendet på 
Norrberget måste befintliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet rivas. För att ersätta dessa 
kommer tillfälliga lokaler för förskoleverksamheterna att ordnas. Förskolan Lillstugan, som används 
av Montessori Vaxholm, kommer att få tillgång till tillfälliga lokaler i en paviljong med tre mindre 
avdelningar i Johannesbergsparken enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-11-30, Änr KS 2017/201.25. 
Den kommunala förskolan Lägerhöjden kommer att få tillgång till tillfälliga lokaler på tomten 
Vitsippan enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-02-08, Änr 2018/14.052. 
 
Den planerade permanenta förskolan på Norrberget: 
De två befintliga förskolorna kommer att ersättas med en ny förskola på sex avdelningar i två plan. 
Uppstartsbeslut för nybyggnationen fattades av kommunstyrelsen 2017-10-18, Änr KS 2017/155.251.  
 
I den nya förskolan på Norrberget uppnås inte Boverkets rekommenderade friyta utomhus. Förskolan 
gränsar mot parken vid Storstugan, ligger intill parken Lägret och har närhet till naturmiljö, vilket kan 
kompensera något för att riktlinjerna inte uppnås. Vid detaljprojekteringen av förskolan strävar 
kommunen efter att bygga yteffektivt och skapa en skolgård av hög kvalitet. 
 
Parkeringsplatser och angöringsplats för att lämna och hämta barn är tänkt att delvis ske på den 
kommunala gatan intill förskolan. Staden uppmuntrar även att gång- och cykelvägar används. 
 
Brandsäkerhetsfrågor och övriga krav enligt gällande lagstiftning kommer att hanteras i 
bygglovsskedet.  

 

Svar om trafiken 
Under granskning 1 och 2 har synpunkter på bland annat trafikfördelningen mellan Lägergatan och 
Eriksövägen framkommit. Innan granskning 2 gjordes en översyn av trafikutredningen där 
anpassningar av planförslaget låg till grund för körspårsanalysen för utryckningsfordon, sopbilar och 
personbilar. Dock har ingen ny trafikfördelningsanalys gjorts för Lägergatan. En trafikutredning är 
inte ett förslag från stadens sida utan en teoretisk konsekvensbeskrivning av vilken väg trafikanter 
kommer att välja om inga åtgärder görs i befintligt vägnät. Utfallet i utredningen visar att en stor 
andel väljer Lägergatan eftersom det är den kortaste vägen. 
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Vaxholms stad vill inte ha en ökad trafik på Lägergatan och är beredd att vidta åtgärder för att den 

inte ska öka. Lägergatan har byggts om med skarpare farthinder för att den skall bli mindre attraktiv 

att välja för nya trafikanter. Vaxholms stad har förbjudit all avtalad byggtrafik att köra Lägergatan och 

kommer att följa upp trafiken på Lägergatan. Det kan bli aktuellt att reglera trafiken men det innebär 

att även befintlig trafik påverkas och därför väljer kommunen att avvakta med andra åtgärder i första 

hand. Om trafiken ökar kommer Vaxholms stad att vidta åtgärder. 

 
Nedan följer alla inkomna skrivelser i sin helhet med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i 
ljusgrått.  
 

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar 

1. Länsstyrelsen i Stockholms län 
Vaxholms kommun har översänt förslag till detaljplan till Länsstyrelsen för granskning. Detaljplanen 
var på granskning i slutet av 2017 och är nu på ytterligare en granskning. Syftet med detaljplanen för 
Norrberget är att möjliggöra bostadsbebyggelse, skola och vård samt andra verksamheter. 

Detaljplaneförslaget är upprättat med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Länsstyrelsen har lämnat ett granskningsyttrande över planförslaget den 28 december 2017. 28 
Länsstyrelsen framförde då synpunkter kring miljökvalitetsnormer för vatten. 

Av 5 kap. 22 § PBL följer att länsstyrelsen ska yttra sig över planförslaget, omförslaget enligt 
länsstyrelsens bedömning innebär att 

- ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 

- miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 

- strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällandebestämmelser, 

- regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera 
kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller 

- en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Sammanfattande bedömning 

Länsstyrelsen bedömer att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att pröva 
kommunens beslut och upphäva detaljplanen, med stöd av 11 kap. 11 § PBL, under förutsättning att 
nedanstående synpunkter avseende miljökvalitetsnormer för vatten beaktas. 

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL Miljökvalitetsnormer för vatten 

I planbeskrivningen anger kommunen under rubriken Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap 
att det parallellt med detaljplanen påbörjats ett arbete med att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för 
vattenförekomsten Norra Vaxholmsfjärden, vilket i sig är bra. Kommunen anger sedan att 
bedömningen av om/vilka åtgärder som behöver vidtas inom planområdet kommer att baseras på 
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det lokala åtgärdsprogrammet. Om åtgärdsprogrammet inte är klart och beslutat innan detaljplanen 
antas, anser Länsstyrelsen att det inte kan användas som beslutsunderlag för nödvändiga åtgärder 
inom detaljplanen. Länsstyrelsen anser istället att planförslaget behöver utformas utifrån de förslag 
till åtgärder som finns i detaljplanens dagvattenutredning. Under förutsättning att föreslagna 
dagvattenåtgärder enligt dagvattenutredningen tillkommer, anser Länsstyrelsen att planförslaget 
inte försvårar för att miljökvalitetsnormerna i Norra Vaxholmsfjärden och andra berörda 
vattenförekomster kan följas. 

På sida 18 planbeskrivningen anges att dagens markanvändning kommer att ligga till grund för 
fördelningen av ytbehov för dagvattenhanteringen. Kommunen behöver förtydliga om detta innebär 
att de även anser att dagvattenflöden från området är acceptabla idag ur 
vattenkvalitetsperspektivet, vilket i så fall är en bedömning som Länsstyrelsen inte delar. 

SBF:s kommentar:  
Stycket om arbetet med åtgärdsprogrammet för Norra Vaxholmsfjärden i avsnittet 
”Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap” har justerats. Åtgärdsprogrammet hinner inte 
färdigställas innan detaljplanen antas och kommer därför inte att användas som 
beslutsunderlag för nödvändiga åtgärder inom detaljplanen. Informationen om 
åtgärdsprogrammet står kvar som upplysning om kommunens övriga arbete med vattenfrågor. 
Planförslaget är utformat utifrån de förslag till åtgärder som finns i dagvattenutredningen. 
 
Dagvattenutredningen har uppdaterats och plan- och genomförandebeskrivningen har 
anpassats efter ändringarna. Information om lägsta kapacitet i befintliga dagvattenledningar, 
en redovisning av sekundära avrinningsvägar samt hantering av länshållningsvatten har lagts 
till.   
 
Stycket på sida 18 i planbeskrivningen har förtydligats med att staden anser att dagens 
dagvattenhantering är bristfällig. 

 

2. Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2018-03-15) 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 planen som måste förbättras 

Grundkarta 
- 

Plankarta och bestämmelser 
- 

Plan- och genomförandebeskrivning 
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I planbeskrivningen omnämns flera ledningsrätter som att de ska bestå inom planområdet. Flera av 
dessa ligger utanför planområdet och borde således inte påverkas av detaljplanen. 

Ledningsrätterna 0187-03/16.1 och 0187-07/1.1 ligger inom område som planläggs för kvartersmark, 
både inom område med markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u) samt 
kvartersmark utan detta markreservat. Det står ändå i planbeskrivningen att ledningsrätterna ska 
bestå. Det behöver förtydligas hur ledningsrätterna ska bestå. 

Gemensamhetsanläggningen/-arna behöver beskrivas mer utförligt så att det tydligt framgår vad en 
gemensamhetsanläggning är, hur den förvaltas och vem som bekostar skötsel och utförande. 

Kostnaden för ledningsrättsåtgärder kan enbart belasta ledningsägaren. Möjligtvis kan det mellan 
parterna förekomma avtal där exploatören åtar sig att betala förrättningskostnaderna, ifall så är 
fallet så behöver det förtydligas. 

Det behöver förtydligas vem som ansvarar för utförande av vägar på allmän plats respektive 
kvartersmark inom planområdet och om detaljplanen medför några förändringar kring planområdet. 

Delar av planen som bör förbättras 

Grundkarta 
- 

Plankarta och bestämmelser 
- 

Plan- och genomförandebeskrivning 
Vilka typer av förrättningskostnader som kan uppkomma bör förtydligas. 

Övrigt 
Lantmäteriet har inte tagit ställning till innehållet i fastighetsförteckningen. 

Termen ”genomförandeavtal” bör bytas ut till ”exploateringsavtal” för att stå i enlighet med plan- 
och bygglagens definitioner. 

SBF:s kommentar:  
Beskrivningarna av ledningsrätter har setts över och nu beskrivs endast de ledningsrätter som 
ligger inom planområdet. Alla befintliga ledningsrätter i området behöver omprövas. De 
ledningsrätter som behövs i området placeras inom områden allmän plats eller inom mark 
som ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar (U-område). Inom planområdet finns 
endast ledningsrätterna 0187-03/16.1 och 0187-07/1.1 och dessa behöver båda omprövas 
och omlokaliseras. 
 
Stycket om gemensamhetsanläggningar i plan- och genomförandebeskrivningen har 
förtydligats. 
 
Plan- och genomförandebeskrivningen har förtydligats med vem som ansvarar för utförande 
av vägar på allmän plats respektive kvartersmark inom planområdet. Utanför planområdet 
behöver busshållplatsen flyttas och detta bekostas av staden. 
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Stycket om förrättningskostnader har förtydligats gällande kostnadsfördelningen. 
 
Exploateringsavtal är ett avtal som tecknas mellan markägaren och exploatören. Staden äger 
marken i Norrberget och därför används ett köp- och genomförandeavtal. 

 

3. Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket har tagit del av ’Granskning av förslag till detaljplan för Norrberget, Dp 410 och har 
inget ytterligare att tillägga till tidigare yttranden, daterade 2017-12-11, 2017-09-18 och 2016-09-29. 

Sjöfartsverket förutsätter att eventuella vattenförlagda VA-, värme- eller andra ledningar samrådas 
med verket när planerna bearbetats ytterligare och konkretiserats. 

SBF:s kommentar:  
Synpunkten har förts fram till berörda. 

 

4. Trafikverket region Stockholm 
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende och har inget att invända emot.  

5. MSB 
MSB avstår från att yttra sig i rubricerat ärende. Länsstyrelsen tillgodoser statens intressen i samband 
med kommunal planering. MSB stödjer länsstyrelsen i den mån de särskilt så önskar. Av den 
anledningen kan ni med fördel stryka MSB som remissinstans i liknande ärenden. Information om 
MSB:s planeringsunderlag och metodstöd finns på www.msb.se. 

SBF:s kommentar:  
MSB tas bort från remisslistan. 

 

6. Försvarsmakten 
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.  

7. Roslagsvatten 
VA 

Plan- och genomförandebeskrivning 
● Sid 15. Observera att fördröja och rena 20 mm är det identifierade behovet för Stockholms stad 

och stadens vattenförekomster, det går inte att överföra rakt av till Vaxholm. Kanske räcker det 
med 15 mm för Vaxholm eller kanske krävs det 25 mm. Vet vi vad som krävs för att MKN för 
recipienten Norra Vaxholmsfjärden ska kunna uppnås? 

SBF:s kommentar: 
Vaxholm har inlett ett arbete med att ta fram ett åtgärdsprogram för Norra Vaxholmsfjärden 
som tydligare ska ange vad som krävs för att uppnå MKN för Norra Vaxholmsfjärden. Plan- och 
genomförandebeskrivningen har kompletterats med en tydligare förklaring att magasinering 
av 20 mm baseras på det identifierade behovet i Stockholms stad och dess vattenförekomster.  

 
● Sid 17. För delområde D, E, F och G står det att där finns naturliga förutsättningar för infiltration. 

Det är inte säkert att varken ytan eller volymerna finns. SGU-kartan är väldigt generaliserad och 
kan inte användas som underlag för en sådan bedömning. Detta måste utredas ytterligare i 

http://www.msb.se/
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detaljprojekteringen. Man kanske hellre ska skriva "där jordarten utgörs av sandig morän kan det 
finnas förutsättningar". Bra dock att möjligheten finns. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten har beaktats och formuleringen har ändrats i plan- och 
genomförandebeskrivningen. 

 

● Sid 39. Sekundära avrinningsvägar bör identifieras och säkerställas. Dessa ska utformas så att inte 
nedströms liggande områden påverkas negativt. 

SBF:s kommentar: 
Sekundära avrinningsvägar har identifierats dagvattenutredningen och beskrivits i plan- och 
genomförandebeskrivningen. 

 

Plankarta 
E1 Förtydliga att det är en pumpstation för spillvatten. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas. 

 

Avfall  

Plan- och genomförandebeskrivning 
● Sid 33. Placering av avfallsbehållare. Om sopbilen ska åka in i området via Norrbergsgatan och ut 

ur området via Hamngatan behöver avfallsbehållarna placeras på höger sida/i fordonets 
körriktning för att undvika att lyfta avfallsbehållare över motgående körbana. Några placeringar 
behöver därmed justeras. Första behållaren sett från Norrbergsgatan bör även flyttas längre från 
korsningen för att undvika att sopbilen vid tömning sticker ut i korsningen. Kranbilen är ca 9,5 
meter lång och kranen sitter under på mitten av bilen.  

SBF:s kommentar: 
Sopbilen är tänkt att åka i en slinga i området med infart från Hamngatan och utfart vid 
Norrbergsgatan. Exakt placering bestäms i detaljprojekteringen. Då körbanan är smal spärrar 
sopbilen av hela körbanan vid tömning och det går därför att tömma på ett säkert sätt från 
höger och vänster sida.  

 
● Sid 45-46 angående fastighetsbildning. Kartorna som används i detta avsnitt, se nedan, ser ut att 

ha den gamla förklaringen gällande sopbilens möjlighet till in-utfart från Norrbergsgatan jämfört 
med plankarta och planbestämmelser. 
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SBF:s kommentar: 
Synpunkten har beaktats. Kartorna har uppdaterats enligt det senaste förslaget. 

 

8. Käppalaförbundet 
Käppalaförbundet har tagit del av handlingar om detaljplan for Norrberget, Dp 410. I dessa 
handlingar beskrivs att det planeras garage i källarplan i vissa kvarter inom det planlagda området. 
Vid byggnationen av dessa garage kan det komma att uppkomma länshållningsvatten.  

Länshållningsvatten  

Planbeskrivningen innehåller ingen beskrivning av hur länshållningsvatten som kan uppkomma i 
samband med bland annat schaktning och sprängning ska omhändertas. Käppalaförbundet har 
riktlinjer för hur länshållningsvatten bör hanteras och inget länshållningsvatten får avledas till 
Käppalaverket utan Käppalaförbundet skriftliga medgivande. Riktlinjerna finns på Käppalaförbundets 
hemsida under http://www.kappala.se/Hjalp-oss-och-miljon/For-foretag/ Käppalaförbundet vill 
förtydliga att om förorenad mark förekommer inom området kan detta anses olämpligt. Förbundet 
har i övrigt inga synpunkter. 

SBF:s kommentar:  
Ett stycke anpassat efter Roslagsvatten och Käppalaförbundets riktlinjer för hantering av 
länshållningsvatten har lagts till i plan- och genomförandebeskrivningen.  

 

9. Stockholms läns museum 
Bakgrund 

Planförslaget var utställt för granskning den 7 december 2017 – 7 januari 2018. Mot bakgrund av då 
framförda synpunkter har planförslaget ändrats och går därför ut på förnyad granskning, ihop med 
ett till planen relaterat gestaltningsprogram, daterat 2018-03-13. 

Länsmuseets synpunkter 

Tyvärr tillmötesgår planförfattaren inte invändningarna, som länsmuseet framförde i föregående 
granskning. Visserligen uttalas att ambitionen är att använda slamfärg på sågad yta och oljefärg på 
hyvlad yta, men denna ambition formuleras inte i planförslaget. Att styra så detaljerat uppges som 
problematiskt, ”eftersom fasadfärg idag ofta varken är klassisk slam- eller oljefärg”. 

Motiveringen ovan uttrycker exploatörens vilja, snarare än Vaxholms kommuns. Finns från 
kommunens sida en önskan att oljefärger och slamfärger används är det rimligt att denna formuleras 
i kommande detaljplan för Norrberget. 
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SBF:s kommentar: 
Ambitionen är fortsatt att använda slamfärg på sågad yta och oljefärg på hyvlad yta men detta 
styrs inte i detalj.  

 

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

Vi har i tidigare samråd kritiserat hur kommunen hanterat de starka och välgrundade 
opinionsyttringarna mot exploateringen av Norrberget. Vår kritik kvarstår, men upprepas inte här. 

1. Befolkningsutveckling 

Naturskyddsföreningen har försökt få till en dialog med tjänstemän och politiker om huruvida en 
kraftig befolkningstillväxt i sig medför positiva effekter, något som kommunen har hävdat i olika 
sammanhang. 

Vi har för några år sedan i samrådet till översiktsplanen visat att någon koppling mellan 
befolkningsökning och attraktivitet och möjlighet att erbjuda service inte går att utläsa av offentlig 
statistik, och har därför efterlyst källor som styrker kommunens tes. 

I granskningsutlåtandet från första granskningsomgången anges nu RUFS 2010 och RUFS 2050 som 
grund för den fortsatta kraftiga befolkningsökningen och kommunchefen Marie Wiklund har i en 
mejlkonversation hänvisat till ett PM från SKL med titeln ”Marginalintäkter vid 
befolkningsförändring” som stöd för tesen om befolkningstillväxtens positiva effekter. 

För att börja med hänvisningen till RUFS, handlar den om vad som benämns ”det demografiska 
bostadsbyggnadsbehovet”. Det skulle vara logiskt om en planering som bygger på en sådan princip 
inriktades på att motverka demografiska skevheter. Om vi studerar åldersfördelningen på 
befolkningen i Vaxholm (Figur 1) ser vi dock att den tydligaste demografiska skevheten i demografin 
är det stora underskottet på personer i åldrarna 25 till 34 år. Ytterst få av dessa kommer att ha råd 
med de exklusiva lägenheterna som planeras vid Norrberget, och kommunens planering kommer 
alltså snarast att motverka intentionerna i RUFS 2010 och 2050. 

 

Vad gäller SKL:s promemoria behandlar den de ekonomiska aspekterna av befolkningsutvecklingen. 
Huruvida invånarna trivs eller inte beror dock inte enbart på kommunens ekonomi, även om en 
positiv ekonomisk utveckling förstås ger större möjligheter till god service. Vill man planera ur ett 
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helhetsperspektiv som vi i Naturskyddsföreningen förordar, lämpligen med hållbar utveckling som 
utgångspunkt, kommer miljömässiga och sociala effekter in utöver de ekonomiska. 

SKL:s skrift sammanfattas med meningen: ”Det är inte möjligt att säga att en befolkningsökning per 
automatik är lönsam och att ett minskat antal invånare per definition leder till försämrade 
ekonomiska förutsättningar för berörda kommuner.” Med andra ord ger denna skrift inte ens stöd 
för att befolkningsökning är ekonomiskt lönsam.  

Osäkerheten i beräkningen av nettoeffekterna av en befolkningsökning beror till stor del på de 
tröskeleffekter för investeringar i infrastruktur och offentliga anläggningar som inträder framförallt 
vid kraftig befolkningsökning. Om befolkningstillväxten sker på ett kontrollerat sätt går det att 
planera så att investeringarnas avskrivningstid utnyttjas effektivt, men sker ökningen för snabbt 
inträder nya behov för tidigt och det blir nödvändigt att hitta provisoriska lösningar som exempelvis 
förskolor och skolor i baracker. I förlängningen finns det risk att befintlig infrastruktur når gränsen för 
farlig kollaps.  

Naturskyddsföreningen menar att kommunen bör ompröva sin uppfattning att den kraftiga 
befolkningsökningen som har skett och planeras ske är nödvändig för att ”möta invånarnas behov 
och förväntningar på kommunal service”. Genom att ta hänsyn till begränsningar i infrastruktur och 
service skapas förutsättningar för en hållbar befolkningsutveckling.  

SBF:s kommentar: 
Som en del i markanvisningstävlingen ställdes fem förslag ut på Rådhuset under perioden 24 
mars-2 april 2017. En bred inbjudan gick ut till allmänheten för att ge möjlighet att både 
granska, bedöma och ge sina synpunkter på inkomna förslag. Det förslag som majoriteten 
röstade fram är den nu föreslagna utformningen på Norrberget. Förslaget ger en stor variation 
mellan olika boendeformer, höjder och utseenden. Utöver Norrberget pågår fler planarbeten i 
kommunen där också varierade boendeformer föreslås, t ex byggnation av kommunala 
hyreslägenheter på Dp 414 – del av Vaxön 1:26, villabebyggelse på Storäng, och nyligen 
färdigställda bostadsrätter på Kullön med en inriktning på ett delbestånd som riktar sig mot 
+55. Förutom boendevariation finns också andra målsättningar, t ex byggnationer som ligger 
kollektivtrafiknära. Nya byggnationer görs därtill utifrån gällande regelverk avseende t.ex. 
hisskrav, dörrbredder och trösklar, vilket möjliggör bostäder för många målgrupper. 
Nytillkommande bostäder tillskapar och möjliggör en rotation, i så form en flyttkedja som 
frigör andra bostäder, som både kan vara mindre och billigare eftersom de befinner sig i det 
äldre beståndet. Sammantaget blir det därmed reaktioner i flera led. 
 
RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen), ett regionalt styrdokument, är 
under politisk beslutsgång i landstinget och förväntas beslutas om i landstingsfullmäktige i juni 
2018. I sin inledning, i del 1 nuläge, konstateras i planen att ”utgångspunkten för den regionala 
utvecklingsplanen är den starka befolkningstillväxten. År 2050 beräknas Stockholmregionens 
invånarantal vara 3,4 miljoner, en ökning på nära 50 procent i jämförelse med dagens 2,3 
miljoner.” Under samma kapitel återges ”I nuläget uppger samtliga 26 kommuner i Stockholms 
län att det är ett underskott på bostäder. Behoven är stora och givet antaganden om det 
demografiska bostadsbehovet i förhållande till befolkningstillväxten, beräknas att 
bostadsbeståndet behöver öka från dagens omkring 1 miljon bostäder till cirka 1,6 miljoner 
bostäder 2050.” Vaxholms stad är en del av regionen och vi har att förhålla oss till realiteten 
om tillväxt i regionen. Önskvärt är en befolkningsökning i jämn takt, vilket medger goda 
planeringsförutsättningar, både för externt ansvar som landstingets kollektivtrafikutbyggnad 
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likväl som kommunala åtaganden om kommunal service. Kommunens målsättning är att i 
möjligaste mån verka för en jämn tillväxt. 
 
Enligt en promemoria från SKL 2014‐04‐17, dnr:14/2556, Marginalintäkter vid 
befolkningsförändring, ger tillväxt ökade skattemedel. Naturskyddsföreningen hänvisar till 
denna rapport. Som utdrag ur rapporten kan bl.a. läsas att ”det är inte möjligt att säga att en 
befolkningsökning per automatik är lönsam och att ett minskat antal invånare per definition 
leder till försämrade ekonomiska förutsättningar för berörda kommuner. Avgörande är hur 
stora marginalkostnaderna är.” Tillkommande nya invånare medför nya kostnader för 
kommunen men genererar också nya skatteintäkter. Fler invånare innebär ett ökat 
skatteunderlag som möjliggör exempelvis underhåll och satsningar. Det kan handla om 
genomförande av olika renoveringar av befintliga verksamhetslokaler, upprustningar av 
lekparker, möjliggöra gång‐ och cykelvägar, större satsningar i våra kärnverksam-heter mm. 
Staden har idag verksamhet i en del paviljonger, vilket t ex beror på att vi tvingats riva dåliga 
lokaler (t ex Båtens tidigare förskola) och planerar att ersätta dessa tillfälliga paviljonger med 
permanenta fastigheter. På Resarö och Rindö har det varit tillfälliga lokaler under lång tid som 
nu planeras att ersättas med en ny skola på Rindö och en ny förskola på Storäng. När 
paviljongslösningar ersätts görs det med ändamålsenliga och energieffektiva lokaler. När 
tillfälliga lokaler ändå ska ersättas kan lokalerna samtidigt byggas i större enheter vilket 
medför att lokalkostnaden fördelas på större verksamhet/fler barn. Andelen av 
driftskostnaden som därmed består av lokalkostnad kan därmed hållas nere, vilket också ger 
positiva driftsfördelar. Andra positiva driftsfördelar som kan uppnås är att fler unga ger större 
elevunderlag vilket medför att vi enklare kan locka hit speciallärare till exempelvis språk, då vi 
har underlag och kan erbjuda heltidstjänster. Vi kan också fylla upp i klasser och få en starkare 
ekonomi i våra verksamheter.  
 
Slutligen kan nämnas att fler invånare kan medföra att fler efterfrågar service och tjänster från 
lokala näringslivet. Det innebär förhoppningsvis att fler handlar i våra butiker, äter på 
restauranger och nyttjar andra lokala företagare. 

 

2. Planens syfte 

Naturskyddsföreningen efterfrågade i tidigare samråd motiveringar till förändringen av områdets 
syfte samt till att fungerande byggnader rivs. Vi menar att den nuvarande detaljplanens syfte att 
området ska användas för allmänna ändamål är mer motiverat än det föreslagna nya syftet. Svaret i 
gransknings-utlåtandet är av typen ”god dag yxskaft” och vi konstaterar således att tillräcklig 
motivering saknas. 

Naturskyddsföreningen motsätter sig förändringen av områdets syfte samt att fungerande 
byggnader rivs. 

SBF:s kommentar: 
Den politiska viljan är att ändra detaljplanen för att möjliggöra bostäder, särskilt boende och 
förskola på platsen. Norrbergsskolan har i den kulturhistoriska konsekvensanalysen som 
Vaxholms stad tagit fram främst haft lokala värden och därför blir bedömningen att skolan kan 
rivas för att skapa nya värden i området. Exploatering och byggande av ca 250 bostäder samt 
särskilt boende anses väga tyngre än Norrbergsskolans kulturhistoriska värde. Norrbergsskolan 
byggdes 1953 och skolan svarar idag inte upp mot de moderna kraven på en skolmiljö, 
anpassad till dagens pedagogik och energinormer. Idag ställs andra krav på lärmiljöerna i 
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skolan, bland annat att kunna variera gruppernas storlek och forma miljöer för olika typer av 
arbete, något som det saknas möjligheter till i Norrbergsskolan. I den nya Kronängsskolan 
skapas en öppen miljö med stora och små rum samt öppna ytor i anslutning till varandra. De 
glasade väggytorna dem emellan ger insyn och genomsyn. Fördelarna med Kronängsskolan och 
dess placering är att det skapas en modern skolmiljö med en samlad plats för skola, idrott och 
kultur. Norrbergsskolans planlösning saknar den öppenhet som ur såväl pedagogiskt som ur 
säkerhetsmässigt perspektiv förväntas för modern undervisning. Det andra skälet till att skolan 
ska rivas är på grund av skicket på de tekniska installationer som finns i Norrbergsskolan. 
Sammantaget bedömer staden det inte långsiktigt hållbart att behålla Norrbergsskolan. 

 

3. Strandskydd  

Kommunen har angivit följande särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i nästan hela området:  

a) Platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. (7 kap 18 c § MB p1)  

b) Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området. (7 kap 18 c § MB p5)  

Naturskyddsföreningen vidhåller att endast det andra skälet skulle kunna åberopas i ett fall när 
byggnaderna på platsen är tänkta att rivas. Kommunen har i granskningsförslaget dock inte lyckats 
förklara varför bostadsändamålet skulle vara mer angeläget än det allmänna ändamålet just på 
denna plats, särskilt eftersom det finns andra områden i Vaxholm som kan bebyggas (se även punkt 
2).  

Naturskyddsföreningen anser att området (förutsatt att nuvarande byggnader rivs) skulle ha ett stort 
värde som rekreationsområde för de boende i centrala Vaxholm, speciellt som många andra 
attraktiva områden på Vaxön för närvarande håller på att försvinna.  

Vi menar att en rejäl bit av det strandskyddade området ska få behålla sitt skydd. I gransknings-
utlåtandet står följande: ”Upphävandet av strandskyddet omfattar inte den norra delen av 
planområdet som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna säkerställa fri passage för 
allmänhet och bevara goda livsvillkor för djur‐ och växtliv. Passagen är anpassad till de lokala 
förutsättningarna, bebyggelsetätheten och landskapets karaktär.” Att kalla den remsa som till största 
delen bara är ett par meter bred för ”norra delen av planområdet” är ett häpnadsväckande 
användande av nyspråk.  

Naturskyddsföreningen yrkar således på att strandskyddet upphävs endast närmast 
strandskyddslinjen och att en ordentlig del av den norra delen därmed undantas från exploatering. 
Om Norrbergsskolan eller delar av den bevaras måste förstås strandskyddet upphävas för den 
ianspråktagna ytan.  

SBF:s kommentar:  
Synpunkten beaktas ej. 
 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att området i stort kan ses ianspråktaget och har, 
som anges i planhandlingarna ansett att Vaxön är det område i kommunen där tillkommande 
bebyggelse främst bör ske, vilket kan innebära att även strandnära områden blir aktuella för ny 
exploatering. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att de särskilda skälen i 7 kap. 18 c § 
1 och 5 miljöbalken kan tillämpas inom planområdet, d.v.s. att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att 
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behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. 

 

4. Dagvattenhantering  

I den uppdaterade dagvattenutredningen har man valt att beräkna en erforderlig magasinsvolym 
baserat på ett behov av att ta hand om 20 mm regn, vilket sägs motsvara 90 % av årsnederbörden. 
Denna siffra är dock baserad på historiska data och tar alltså inte förändrade regnmönster på grund 
av klimatförändringar i beaktande. I utredningen har nödvändig magasinsvolym beräknats till totalt 
319 m3. I planbestämmelserna anges dock som bestämmelse b2 som gäller inom Kvartersväg: 
”Fördröjningsmagasin får anläggas med en volym på 760 m3” (vår kursivering). Detta skulle alltså 
kunna innebära betydligt mer än erforderliga 319 m3, men också mindre. Ett förtydligande med 
minsta tillåtna volym bör anges.  

SBF:s kommentar: 
Beslutet att använda sig av Stockholms stads beräkningsmodell för dagvattenhantering har 
grundat sig på att det enligt Länsstyrelsen är en accepterad nivå. 
  
Det finns begränsade möjligheter att reglera dagvattenhanteringen i plankartan. Med stöd av 
PBL kan kommunen reglera de fysiska förutsättningarna för att marken ska bli lämplig för 
dagvattenhantering. Det finns inget lagstöd för att reglera vattnet, vattenflödet eller ha en 
tvingande ”ska” bestämmelse som reglerar minsta volym. I denna detaljplan har kommunen 
valt att tillåta den volym fördröjningsmagasin som krävs för att magasinera det totala behovet 
av magasinsvolym som räknats fram enligt dagvattenutredningen.  

 

I granskningshandlingen anges att ”avledning från hustak kan göras ytligt med stuprörsutkastare och 
vattnet kan på så sätt utnyttjas som ett positivt inslag i bostadsmiljön”. Lösningen nämns också i 
dagvattenutredningen och får ses som ett sätt att uppfylla Vaxholms Dagvattenstrategis kvalitetsmål 
att ”kraftigt förorenat dagvatten ska hållas åtskilt från mindre förorenat dagvatten så långt som 
möjligt”. Enligt Besqab’s vinnande förslag till exploatering ska dock bostadshusens takavrinning 
anslutas till ”infiltrationsmagasin under gatorna”. Eftersom den totala takytan utgör hela 65 % av den 
totala reducerade ytan i området är det också tveksamt om stuprörslösningen kan klara av att 
infiltrera mer än små regnmängder. Oavsett lösning kommer alltså det relativt rena vattnet från 
taken att blandas med mer förorenat vatten från gatorna.  

SBF:s kommentar: 
Hälften av dagvatten från takytorna omhändertas inom kvartersgårdarna enligt beräkningarna. 
Takdagvatten som avleds med stuprörsutkastare mot gatorna kommer ledas via växtbäddar 
eller träd i skelettjordar i vägarna till perkolationsmagasin alternativt direkt till 
perkolationsmagasin beroende av de platsspecifika förutsättningarna. Lösningen är bedömd 
som acceptabel med hänseende till dagvattenstrategins kvalitetsmål. 

 

Ett betydligt allvarligare problem är den bristande kapaciteten i dagvattenledningarna. 
Naturskyddsföreningen konstaterade i det första granskningssamrådet att dimensioner och lutningar 
i de ledningar som kommer att ta hand om dagvattenflödet från området inte presenterats och att 
det därför var svårt att avgöra om kapaciteten skulle räcka. I den nya dagvattenutredningen finns nu 
beräkningar av kapaciteten, och det visar sig att det i början av ledningen finns en 95 m lång 
”flaskhals” som endast medger ett flöde på ca 15 l/s.  
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En bedömning av hur kapaciteten i ledningarna står sig görs bäst med utgångspunkt från beräkningar 
av återkommande flöden eftersom kapaciteten då direkt kan jämföras med totalflödena. De flöden 
som finns beräknade i tabell 4 i dagvattenutredningen inkluderar inte flöden från Kvartersväg, Allmän 
plats gata + Entrétorg (totalt ca 0,5 ha, med beräknad reducerad yta 0,36 ha enligt 
dagvattenutredningen), så dessa måste läggas till. Totalflöden vid 1 års-, 2 års- och 10 årsregn ligger 
på 211, 265 respektive 450 l/s. Kapaciteten i ”flaskhalsen” ligger alltså på 7, 6 respektive 3 % av 
totalflödet. Visserligen är det meningen att flödena ska fördröjas med hjälp av bland annat 
växtbäddar och perkolationsmagasin, men det lär knappast gå att bygga ett system som inte släpper 
in en viss del dagvatten med ofullständig fördröjning och det skulle alltså bara behövas att den 
andelen ligger på 7 % för att ett 1 årsregn ska överskrida kapaciteten.  

SBF:s kommentar: 
Dagvattenutredningen har uppdaterats och kompletterats med bl.a. en redovisning av flöden 
från Kvartersväg, Allmän plats gata + Entrétorg + Natur samt en tydligare redogörelse att 
dagvattenhanteringen inom planområdet är dimensionerad för att fördröja allt flöde vid ett 5- 
och 10-årsregn under 10 minuter. För att flödet vid anslutningspunkten till befintlig 
dagvattenledning inte ska överstiga maximalt tillåtna utflödet 15 l/s ska  
föreslagna magasin förses med strypta utlopp, Detta säkerställs även i köp- och 
genomförandeavtalet.  

 

Naturskyddsföreningen drar slutsatsen att risken för att kapaciteten i dagvattenledningarna frekvent 
kommer att överskridas är mycket stor. Beroende på hur områdets slutgiltiga topografi kommer att 
se ut blir följden att låglänta delar, och eventuellt parkeringsgaragen, kommer att översvämmas, eller 
att en stor andel orenat dagvatten kommer att rinna direkt ut i Norra Vaxholmsfjärden.  

Naturskyddsföreningen konstaterar att en del av beräkningarna i dagvattenutredningen inte verkar 
stämma, förutsatt att de ekvationer och bakgrundsdata som anges är korrekta. I vissa fall innebär 
detta att flöden överskattas något, men en justering av beräkningarna påverkar inte vår bedömning. 
Om stadsbyggnadsförvaltningen så önskar kan vi förmedla de enligt oss korrekta beräkningarna.  

I enlighet med PBL 2 kap 5 § och SFS 2015:516 bör dagvattenlösningar säkerställa att varken 
dagvattenflödet eller föroreningshalterna ökar i jämförelse med förhållandena innan exploateringen. 
Om planens genomförande medför att vattenförekomsternas biologiska, fysikaliska eller 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer påverkas negativt är detta ett brott mot icke-försämringskravet 
(SFS 2015:516, EU-domstolen C-461/13, ”Weserdomen”).  

Kommunen behöver troliggöra att de dagvattenåtgärder som kommer att genomföras också 
möjliggör att miljökvalitetsnormerna i recipienten uppnås, annars är det Länsstyrelsens roll att 
upphäva planen.  

Med bakgrund av detta anser Naturskyddsföreningen att utsläpp till recipienten måste 
minskas genom minskning av hårdgjord yta och ökade möjligheter till lokal infiltration, det vill säga i 
praktiken minskad exploateringsgrad.  

SBF:s kommentar: 
Dagvattenutredningen ska visa på en fungerande dagvattenlösning baserad på de krav som 
ställs. Plankartan och planbestämmelser ska sedan säkerställa förutsättningar för 
dagvattenlösningarna enligt dagvattenutredningen. Exakta volymer och placering av 
dagvattenlösningar fastställs först i detaljprojekteringen och det är exploatören som ansvarar 
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för att anläggningarna dimensioneras enligt uppställda krav i bl.a. köp- och 
genomförandeavtal. 
 
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande ”Under förutsättning att föreslagna dagvattenåtgärder 
enligt dagvattenutredningen tillkommer, anser Länsstyrelsen att planförslaget inte försvårar 
för att miljökvalitetsnormerna i Norra Vaxholmsfjärden och andra berörda vattenförekomster 
kan följas.” 
 
Plan- och genomförandebeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt om hantering av 
länshållningsvatten och dagvattenutredning med en beskrivning av sekundära avrinningsvägar 
som visar hur närliggande områden kan skyddas mot översvämning vid skyfall.  

 

5. Miljöbedömning  

Naturskyddsföreningens synpunkter på Miljöbedömningen uttryckta i det första 
granskningssamrådet kvarstår. I granskningsutlåtandet görs en stor poäng av att 
dagvattenhanteringen skulle innebära en förbättring jämfört med ett teoretiskt nollalternativ. Den 
analys av dagvattenhanteringen som gjorts under punkt 4 bekräftar dock att den slutsatsen är en ren 
spekulation. Några andra exempel på positiva effekter av exploateringen tas inte upp i 
granskningsutlåtandet.  

Naturskyddsföreningen efterlyste i förra samrådet beräkningar av grönytefaktorn. Några sådana 
presenteras inte heller i det reviderade granskningsförslaget. Däremot anges målsättningen att en 
grönytefaktor på 0,60 uppnås, baserat på beräkningsmodellen ”Grönytefaktor Norrberget”. Vi har 
inte fått tillgång till denna modell och kan därför inte bedöma effekterna, men vi ser positivt på att 
kommunen börjar använda denna typ av verktyg, och hoppas att det i framtiden kan bli en mer 
transparent process om ekosystemtjänster och andra gröna värden i detaljplanerna.  

Naturskyddsföreningen anser att detaljplanen behöver tydligare fokus på miljöförbättrande 
åtgärder på alla plan, och som följd av detta framtagande av ett alternativ med minskad 
exploateringsgrad. Beräkningar (åtminstone översiktliga) av grönytefaktorn bör presenteras i 
planbeskrivningen.  

SBF:s kommentar: 
Den största positiva effekten av exploateringen är en förbättrad dagvattenhantering i 
jämförelse med dagens vilket bidrar till att miljökvalitetsnormer för Norra Vaxholmsfjärden 
kan uppnås. Andra positiva effekter är: 
- Nyskapande och förstärkning av befintliga av gröna ytor med fokus på biologisk mångfald 

och ekosystemtjänster. 
- Anordnande av en tillgänglighetsanpassad strandpromenad bidrar till positiva sociala 

effekter genom att området kan utnyttjas av en bredare målgrupp. 
- En utvidgning av den befintliga stadskärnan kan förstärka den historiska stadskärnans 

identitet och attraktivitet. 
 
Grönytefaktorn utgör bilaga 4 i köp- och genomförandeavtalet som kommer att offentliggöras 
vid antagandet av detaljplanen. 

 

6. Naturmiljö  
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Våra synpunkter på det första granskningsförslaget kvarstår.  

Naturskyddsföreningen anser att exploateringsgraden måste minskas så att natur- och 
kulturmiljön i högre grad kan upprätthållas, och att de ekosystemtjänster som befintliga träd i 
området erbjuder tas tillvara.  

SBF:s kommentar: 
Den totala exploateringsgraden har inte förändrats. Se även svar från första 
granskningsutlåtandet. 

 

11. SPF Seniorerna i Vaxholm 
SPF Seniorerna i Vaxholm har tidigare lämnat synpunkter i samband med Markanvisningstävling 
Norrberget (2017-02-06) och Förslag till detaljplan för Norrberget (2017-12-12). 

SPF har med tillfredsställelse konstaterat att det önskemål som vi då framförde om ett SÄBO 
(behovsprövat särskilt boende för äldre) på Norrberget har tillgodosetts i den detaljplan som nu 
föreligger. I övrigt kvarstår de synpunkter som vi då lämnade och som avser även andra typer av 
boenden för äldre såsom seniorbostäder och olika modeller av bogemenskaper samt att vi gärna 
medverkar på olika sätt med våra erfarenheter och kunskaper.  

Vi har särskilt noterat i nu föreliggande förslag att även verksamhetslokaler för äldre planeras, vilket 
vi ser mycket positivt på. Här kan särskilt framhållas vikten av tillgänglighet vid dessa lokalers 
placering i området. 

SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på olika typer av boenden för seniorer men i förslaget 
planeras det för ett särskilt boende. Tillgänglighetskraven enligt BBR ska följas i alla lokaler. 

 

12. FTI 
Kommentar till planförslaget: då rest- och matavfallshantering ska ske utanför husen vore det bra om 
det i området även avsätts en yta för publik källsortering (återvinningsstation för förpackningar och 
tidningar) eftersom det troligen inte kommer att planeras för fastighetsnära insamling i husen om 
avfalls hanteringen ska ske utomhus. 

Det saknas återvinningsstationer redan i dag i Vaxholm; så med fler/nya hushåll så behövs det fler 
sådana inom tätorten. 

Bifogar ett dokument där man kan se hur stor yta som behövs m.m. Svarar gärna på frågor om detta. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas inte. En återvinningsstation placeras inte inom planområdet. 

 

13. Storstockholms brandförsvar 
Storstockholms brandförsvar har inget att erinra till granskningen av norrberget. 

14. Skanova 
Bakgrund 

Skanova AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, och låter framföra följande: 
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Yttrande 

Skanova har ett antal markförlagda teleanläggningar i och i anslutning till detaljplaneområdet i 
enlighet med bifogad nätkarta. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt 
skall noteras i planhandlingarna. 

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: 
Synpunkten beaktas och en utförligare beskrivning om detta har lagts in under stycket ”Tele” i 
plan- och genomförandebeskrivningen. 

 

15. Vänsterpartiet 
Rätten att överklaga 

I handlingarna framgår att endast rågrannar kommer att få rätt att överklaga beslut i ärendet. Det 
vänder vi oss stark emot eftersom detta massiva förslag till utbyggnad påverkar hela kommunen, dels 
för att vi fråntas ett stort kommunalägt område för allmänna ändamål, dels för att en rivning av 
Norrbergsskolan innebär en förlust av den enda offentliga byggnad i Vaxholm som representerar 50- 
talet. 

Inte bara de som bor närmast kommer att bli berörda eftersom infrastrukturen med el, vatten och 
avlopp, gator och vägar, kollektivtrafik och övrig trafik, parker och parkeringar ska räcka till så många 
fler. Vi som redan bor här kommer att känna av konsekvenserna. Då är det rimligt att få vara med att 
yttra sig. 

SBF:s kommentar:  
”Kommunen ska inför samrådet om planförslaget bestämma och avgränsa vilka som ska 
inkluderas i samrådskretsen. Kommunen ska samråda med: 

 länsstyrelsen 

 lantmäterimyndigheten, 

 andra berörda kommuner, 

 kända sakägare, 

 kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, 

 vissa kända organisationer av hyresgäster, och 

 myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 
planförslaget. 

 
Med kända sakägare avses i första hand ägare till fast egendom. I gruppen 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende inkluderas såväl första- och 
andrahandshyresgäster och boende som berörs av förslaget. Även lokalhyresgäster 
inkluderas”…..”De sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget till 
detaljplan kan till exempel vara handikapporganisationer, friluftsorganisationer eller 
villaföreningar.”(Boverket) 
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Har kommunen missat att underrätta en sakägare om den nya detaljplanen är det vid ett 
eventuellt överklagande upp till den överklagande parten att bevisa att den är sakägare, eller 
berörd på ett inte obetydligt sätt och har rätt att överklaga. 

 

Tidigare fastslagna allmänna synpunkter  

Det är uppseendeväckande att processen med dp 410, nu med ”Granskning 2”, fortlöper som om 
folkomröstningen om Norrberget inte ägt rum. Ett stort deltagande och ett tydligt resultat borde fått 
processen att stanna upp och ge tid för eftertanke och diskussion. Den förhandling som påbörjades 
efter valet avbröts ensidigt av majoriteten. 

Vi yrkar på att arbetet med detaljplan 410 Lägerhöjden läggs ner. 

Resultatet av folkomröstningen var mycket tydligt: av kommunens invånare har 51 % röstat och av 
dem har 54,9 % röstat mot den detaljplan som vi nu ska granska för andra gången. 

Vänsterpartiet anser att NEJ-resultatet är så starkt att det är utom allt rimligt tvivel att en kommun 
som tar demokrati på allvar måste följa resultatet: att använda Norrberget till kommunala ändamål 
och inte arbeta på en helt ny detaljplan med företrädesvis bostäder. En folkomröstning som så tätt 
anknyter till detaljplan 410 bör få större tyngd än den insyn och påverkan medborgarna ges genom 
PBL 5 kapitlet 12 §. 

Motiveringen är följande: 

• Ett större deltagande och en tydligare opinionsyttring än folkomröstningens besked kan knappast 
ett samråd eller en granskning få. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Se svar om planprocessen. 

 

• Syftet med den nya planen är att ändra den nu gällande planen från allmänna ändamål till i 
huvudsak bostadsändamål (240 bostäder plus ett särskilt boende). Detta i ett läge när kommunen 
ställer upp paviljonger för skolverksamhet och letar så intensivt efter tjänsterum för anställda inom 
kommunen att pensionärsföreningarnas enda kontorsrum varit på tal. 

SBF:s kommentar: 
Se svar om förskolorna på Norrberget. 

 

• I granskningshandlingarna finns rubriken ”Motiv för upphävande av strandskydd”. Vi anser att det 
även borde finnas en rubrik ”Motiv till rivning av skola och förskolor” som motiverar varför en rivning 
av dessa byggnader är nödvändig. 

• Det saknas en utredning som belyser för- och nackdelar med rivning av Norrbergsskolan kontra 
ombyggnad ur olika hållbarhetssynvinklar enligt stadens antagna direktiv om ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. 

SBF:s kommentar: 
Rivningen är en förutsättning för exploateringen och byggnationen av nya bostäder, nytt 
särskilt boende och ny förskola.  
 
Norrbergsskolan har i den kulturhistoriska konsekvensanalysen som Vaxholms stad tagit fram 
främst haft lokala värden och därför blir bedömningen att skolan kan rivas för att skapa nya 
värden i området. Exploatering och byggande av ca 250 bostäder samt särskilt boende anses 
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väga tyngre än Norrbergsskolans kulturhistoriska värde. 
Norrbergsskolan byggdes 1953 och skolan svarar idag inte upp mot de moderna kraven på en 
skolmiljö, anpassad till dagens pedagogik och energinormer. Idag ställs andra krav på 
lärmiljöerna i skolan, bland annat att kunna variera gruppernas storlek och forma miljöer för 
olika typer av arbete, något som det saknas möjligheter till i Norrbergsskolan. I den nya 
Kronängsskolan skapas en öppen miljö med stora och små rum samt öppna ytor i anslutning till 
varandra. De glasade väggytorna dem emellan ger insyn och genomsyn. Fördelarna med 
Kronängsskolan och dess placering är att det skapas en modern skolmiljö med en samlad plats 
för skola, idrott och kultur. Norrbergsskolans planlösning saknar den öppenhet som ur såväl 
pedagogiskt som ur säkerhetsmässigt perspektiv förväntas för modern undervisning. Det andra 
skälet till att skolan ska rivas är på grund av skicket på de tekniska installationer som finns i 
Norrbergsskolan. Sammantaget bedömer staden det inte långsiktigt hållbart att behålla 
Norrbergsskolan. Se även svar om förskolorna på Norrberget. 

 

• Samma miljökrav och ekonomiska synpunkter gäller Lillstugan och Lägerhöjden, där detaljplan 410 
anger att de ska rivas (ingen annan motivering än att planen ska ändras) för att det sedan ska byggas 
en förskola på lika många avdelningar, men med mindre plats för barnens utomhuslek. Planen 
föreslår en förskola i två plan med plats för 120 barn. I dagsläget finns 62 + 42 barn i nuvarande 
förskolor. Rödmarkerad area avsatt för förskolan är ca 3300 m2 totalt. PBL rekommenderar en lekyta 
på ca 40 m2/förskolebarn (= 4800 m2) dock helst inte mindre än 3000 m2. Se PBL samt Mårtensson, 
Boldemann, o.a. 2009. Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande 
slitage går att ordna varierande terräng- och vegetationsförhållanden. Även om området framför 
Storstugan och själva Norrberget ligger nära kan det aldrig kompensera barnens egen lekyta där de 
får vara ”utan koppel”. 

SBF:s kommentar: 
Se svar om förskolorna på Norrberget. 

 

• Både med tanke på miljön och från en ekonomisk synpunkt är det orimligt att riva en fungerande 
byggnad som Norrbergsskolan, utan att först utreda möjligheten att utnyttja anläggningen till annan 
verksamhet, exempelvis bostäder för nyanlända, kommunhus, bibliotek mm. Befintligt kök och 
matsal skulle kunna bli gemensamhetsutrymmen i ett seniorboende i Vaxholm som byggs inom 
gällande detaljplan i anslutning till Norrbergsskolan. Själva byggprocessen av ett nytt hus är så 
energislukande att det tar 40 – 60 år att tjäna in den. Det lönar sig att använda redan byggda hus. 

SBF:s kommentar: 
Rivningen är en förutsättning för exploateringen och byggnationen av nya bostäder, nytt 
särskilt boende och ny förskola. I framtaget gestaltningsprogram framgår att projektets 
miljömål inbegriper hållbar energianvändning. Den nya bebyggelsen ska uppnå miljöbyggnad 
silver eller motsvarande. 

 

Om Kommunfullmäktige trots folkomröstningens massiva opinionsyttring ändå beslutar att 
genomföra arbetet med en ny detaljplan Dp 410 vill vi framföra följande: 

Upplåtelseformer 

I Länsstyrelsens yttrande över Program för detaljplanering för Vaxholm från 2015 uttrycker man sitt 
ogillande kristallklart när det gäller att Vaxholms kommun förordar bostadsrätter i alla lägen. 
Dessutom påpekar man att kommuner utan eget bostadsföretag, men med egen mark, kan – om 
viljan finns – vid markanvisning föreskriva att det ska byggas hyresrätter. I dokument som Mål och 
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riktlinjer för Bostadsförsörjning 2017 – 2020 och i Översiktsplanen 2030 framhålls att svaga grupper 
på bostadsmarknaden har svårt att hävda sig i Vaxholm. Därför behövs inga fler bostadsrätter utan 
fler hyresrätter. Vi vill framföra att även i det alltmer kärva läget för bostadsrätter finns det skäl för 
att i markanvisningsavtalet kräva hyresrätter på Norrberget. 

I det generella svaret nr 2 anger kommunen att Vaxholm behöver växa och att byggnationen ger 
inkomster. ”… och samtidigt ha möjlighet att möta invånarnas behov och förväntningar på kommunal 
service.” Att nya invånare ställer utökade krav finns inte med. Denna idé om att möta underskott i 
kommunkassan med försäljning av kommunalägd mark, som bebyggs med bostäder och som ökar 
invånarantalet, har visat sig vara en ohållbar lösning. Se bl.a. forskningsrapport av Jonas Fjerrtorp m 
fl., Lund 2012. 

SBF:s kommentar: 
I markanvisningstävlingar kan det ställas krav på hyresrätter. Det går däremot inte att styra i 
detaljplan. I markanvisningstävlingen för Norrberget var det fri upplåtelseform. Det vinnande 
förslaget bestod dock av bostadsrätter. 
 
Som en del i markanvisningstävlingen ställdes fem förslag ut på Rådhuset under perioden 24 
mars-2 april 2017. En bred inbjudan gick ut till allmänheten för att ge möjlighet att både 
granska, bedöma och ge sina synpunkter på inkomna förslag. Det förslag som majoriteten 
röstade fram är den nu föreslagna utformningen på Norrberget. Förslaget ger en stor variation 
mellan olika boendeformer, höjder och utseenden. Utöver Norrberget pågår fler planarbeten i 
kommunen där också varierade boendeformer föreslås, t ex byggnation av kommunala 
hyreslägenheter på Dp 414 – del av Vaxön 1:26, villabebyggelse på Storäng, och nyligen 
färdigställda bostadsrätter på Kullön med en inriktning på ett delbestånd som riktar sig mot 
+55. Förutom boendevariation finns också andra målsättningar, t ex byggnationer som ligger 
kollektivtrafiknära. Nya byggnationer görs därtill utifrån gällande regelverk avseende t.ex. 
hisskrav, dörrbredder och trösklar, vilket möjliggör bostäder för många målgrupper. 
Nytillkommande bostäder tillskapar och möjliggör en rotation, i så form en flyttkedja som 
frigör andra bostäder, som både kan vara mindre och billigare eftersom de befinner sig i det 
äldre beståndet. Sammantaget blir det därmed reaktioner i flera led. 
 
Enligt en promemoria från SKL 2014‐04‐17, dnr:14/2556, Marginalintäkter vid 
befolkningsförändring, ger tillväxt ökade skattemedel. Naturskyddsföreningen hänvisar till 
denna rapport. Som utdrag ur rapporten kan bl.a. läsas att ”det är inte möjligt att säga att en 
befolkningsökning per automatik är lönsam och att ett minskat antal invånare per definition 
leder till försämrade ekonomiska förutsättningar för berörda kommuner. Avgörande är hur 
stora marginalkostnaderna är.” Tillkommande nya invånare medför nya kostnader för 
kommunen men genererar också nya skatteintäkter. Fler invånare innebär ett ökat 
skatteunderlag som möjliggör exempelvis underhåll och satsningar. Det kan handla om 
genomförande av olika renoveringar av befintliga verksamhetslokaler, upprustningar av 
lekparker, möjliggöra gång‐ och cykelvägar, större satsningar i våra kärnverksam-heter mm. 
Staden har idag verksamhet i en del paviljonger, vilket t ex beror på att vi tvingats riva dåliga 
lokaler (t ex Båtens tidigare förskola) och planerar att ersätta dessa tillfälliga paviljonger med 
permanenta fastigheter. På Resarö och Rindö har det varit tillfälliga lokaler under lång tid som 
nu planeras att ersättas med en ny skola på Rindö och en ny förskola på Storäng. När 
paviljongslösningar ersätts görs det med ändamålsenliga och energieffektiva lokaler. När 
tillfälliga lokaler ändå ska ersättas kan lokalerna samtidigt byggas i större enheter vilket 
medför att lokalkostnaden fördelas på större verksamhet/fler barn. Andelen av 
driftskostnaden som därmed består av lokalkostnad kan därmed hållas nere, vilket också ger 
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positiva driftsfördelar. Andra positiva driftsfördelar som kan uppnås är att fler unga ger större 
elevunderlag vilket medför att vi enklare kan locka hit speciallärare till exempelvis språk, då vi 
har underlag och kan erbjuda heltidstjänster. Vi kan också fylla upp i klasser och få en starkare 
ekonomi i våra verksamheter.  
 
Slutligen kan nämnas att fler invånare kan medföra att fler efterfrågar service och tjänster från 
lokala näringslivet. Det innebär förhoppningsvis att fler handlar i våra butiker, äter på 
restauranger och nyttjar andra lokala företagare. 

 

För tätt och för högt 

SBF skriver att omgivande miljöer (de friliggande villorna?) ska utgöra inspirationskälla för den nya 
bebyggelsens struktur, både avseende skala, täthet, bebyggelsemönster, gatumönster och 
förhållandet byggnad/tomt eller byggnad/gata, terräng, topografi och material. 

Vid tidigare bedömning av planen har vi framhållit att marken är för tätt och hårt exploaterad. 

Nu har den "största exploatering" (byggrätten) ökat med 900 kvm! Dock ligger 300 m2 av dem på 
det särskilda boendet, som kommer att bli en massiv klump just vid entrén till området. Storleken 
kommer att dominera över Storstugans eleganta takresning. 

Den största ökningen av byggrätten ligger i mittkvarteret som ökat med 550 m2. Där finns ett hus 
som höjts med 0,5 m, men detta kan knappast ge 550 m2. Har man tidigare räknat fel? 

SBF:s kommentar: 
Efter första granskningen och andra granskningen har byggrätterna setts över och 
mittenkvarteret har ökat med 180 kvm. Från 5020 till 5200 men totalt sett har inte 
byggrätterna för exploatörens kvarter ökat jämfört med granskning nr.1. För att få plats med 
ändamålsenliga lokaler har det särskilda boendet ökat från 4900 kvm till 5200 kvm. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) skriver 

Bebyggelsestrukturen ger förutsättningar för en tät bebyggelse som samtidigt medger generösa 
bostadsgårdar, tomter och parker för människans rekreation. 

I utredningarna om trafik och dagvatten framstår problem med för trånga gator och för mycket 
hårdgjord mark. Husen har höjts och gårdarna kommer inte att ha sol (vissa knappt under 
sommaren) i den utsträckning som stimulerar odling och växtlighet. Att kalla dessa gårdar generösa 
är vilseförande. I synnerhet det särskilda boendet borde ha en skyddad gård med sol. 

SBF:s kommentar: 
Andelen hårdgjord mark begränsas genom planbestämmelser och utgör inget hinder för en 
säkerställd dagvattenhantering.  
 
De många släppen/gatten mellan husen innebär att innergårdarna kommer att ha tillgång till 
solljus. Solljuset är inte heller en begränsande faktor utan växtval kan anpassas efter 
platsspecifika förutsättningar. Innegården för det särskilda boende kommer att erbjuda en 
skyddad plats. Utöver innegården kommer flera balkonger i olika väderstreck att byggas för att 
kunna erbjuda både sol och skugga för de boende. 
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Hushöjder och gestaltning 

Planen innehåller en rad spetsfundiga och vilseledande lösningar som tillåter husen att bli högre och 
större än den höjdbegränsning som läsaren tror gäller vid första anblick. Detta urholkar 
medborgarnas förtroende för planen. I granskningsredogörelsen återkommer ordet ”justerats” och 
det visade sig betyda höjning.  

SBF:s kommentar: 
Efter granskning 1 har en del av kvarteret nordväst om det särskilda boendet sänkts med en 
våning mot Roddaregatan. I kvarteret nordost om det särskilda boendet har en del av 
kvarteret, av samma storlek som den sänkta delen, höjts med en våning. Det särskilda boendet 
kräver högre takhöjder än vanliga bostäder och därför behövde en mindre del av det särskilda 
boendet öka sin höjd. 

 

Fortfarande tillåter dp 410 att hushöjderna ska beräknas från vissa fasader och inte från 
medelmarknivån som annars är brukligt. Det betyder att hustaken i kvarteren är ritade asymmetriska 
och att takfoten tillåts vara högre mot gårdarna, vilket ger mer skugga där.  

SBF:s kommentar: 
Planbestämmelserna gör det möjligt att utforma taken asymmetriskt med högre takfot mot 
gårdarna än mot gatorna. Den låga bebyggelsen på 2-3 våningar plus takvåning och 
öppningarna mellan gator och gårdar motverkar skuggning av gårdarna. 

 

För de fyra punkthusen gäller att den enda sida som ska mätas är den mot land/söder. De kallas 
trevåningshus med vindsvåning. 16 - 17 m till nock. För högt, anser vi, för att ligga inom riksintresset. 
I en kryptisk beskrivning skriver nu SBF: Byggnadshöjd på fasad motstående beräkningsgrundande 
fasad får inte överstiga byggnadshöjd i beräkningsgrundande fasad (f6). Men(f6) betyder också att 60 
% av fasaden får överstiga fasadhöjd, dock ej nockhöjd. Här får man ”ta ut satsdelarna” för att förstå 
vad som menas. 

SBF:s kommentar:  
Kombinationen av planbestämmelserna f5 och f6 gör att de fyra punkthusens fasadhöjder 
begränsas till höjderna +26.5, +29.2 respektive +29.0 både mot land/söder och mot 
vattnet/norr. På en sträcka av maximalt 60 % av fasadlängden finns möjlighet att placera en 
frontespis som får gå upp till nockhöjderna +30.5, +33.2 respektive +32.2. 

 

Så här skriver SBF på sid 29 i granskningsutlåtandet: 

SBF:s kommentar: 

Höjderna i förslagets har generellt setts över och närmast villabebyggelsen vid korsningen 
Roddaregatan‐Hamngatan har huset sänkts en våning. 

På sidan 38 följande: 

Efter granskning nr. 1 har höjderna i förslaget generellt setts över och närmast befintlig 
villabebyggelse har ett av husen sänkts en våning. 

Detta är inte sant: Det finns ingen sänkning av nockhöjden i plankartan från ”Granskning 1” till denna 
plankarta. Däremot finns flera höjningar, fasadhöjd + 1 m, på punkthuset söder om ordet 
Strandpromenad på planen, + 0,2 på både fasadhöjd och nockhöjd på huset näst intill mot väster 
samt på det särskilda boendet med som mest + 4,40 m. 
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SBF:s kommentar: 
I samband med den förnyade granskningen har, precis som det skrevs i granskningsutlåtande 
1, höjderna generellt sätt över och sänkts en våning på ett hus närmast villabebyggelsen, se 
markerad yta på plankartan ovan. Tidigare hade den blåmarkerade ytan en nockhöjd på 28 
meter över nollplanet och en byggnadshöjd på 25.20 meter över nollplanet. Som det framgår 
av plankartan har nockhöjden sänkts från 28 meter över nollplanet till 25 meter över 
nollplanet och byggnadshöjden har sänkts från 25.20 till 22.40 meter över nollplanet.  
 
Det särskilda boendet kräver högre takhöjd än vanliga bostäder och därför behövde en mindre 
del av det särskilda boendet öka sin höjd. 

 

I Planbeskrivningen står: 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 allmänt intresse och områden av riksintresse ska prioriteras i den fysiska 
planeringen. 

Vänsterpartiet anser att då husen tillåts vara 5 m över Norrbergets högsta topp och både högt och 
kompakt mot Storstugan kommer bebyggelsen att dominera och därmed skada riksintresset, även 
om man tar hänsyn till att riksintresset inte heller ska utgöra hinder för tätortsutveckling. 

Plankarta 

Granskning 1 

Plankarta 

Granskning 2 
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SFB skriver: 

Den tillkommande bebyggelsen är väl utformad och har stor variation vad gäller färgsättning, 
fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och höjd är anpassad till 
karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt efterlikning av befintlig bebyggelse, 
utan även är inspirerad av samtida arkitektur. 

Vi delar inte SBF:s uppfattning att byggnadernas skala och höjd är anpassade till förhållandena i 
Vaxholm. 

SBF:s kommentar:  
Se svar om riksintresse och gestaltningen. 

 

SBF skriver: 

Siktlinjen från Storstugan mot vattnet har säkrats upp i detaljplanen. Det känns inte helt säkert då 
balkongerna har tillåtits att hänga ut 1,80 m över gatan (på 3 m höjd) och vid Storstugan står man 
just så mycket högre att balkongerna kommer i synfältet. 

SBF:s kommentar: 
Mot kvartersväg och allmän plats får balkonger endast kraga ut 0,6 meter. 

 

Citat ur granskningshandling 2: 8. Den nya bebyggelsens siluett, sett från Norra Vaxholmsfjärden, 
upplevs inte högre än trädkronorna på Norrbergets och harmoniserar med stadens formspråk.” ”Den 
nya bebyggelsen kommer inte att konkurrera i höjd med Norrbergets högsta punkt och kommer att 
anpassas tämligen noga till den befintliga stadsstrukturen” ”2. Mindre byggnadsvolymer på de delar 
av området som ligger närmast småstadsbebyggelse.” 

För kvarteret i Norrbergets nordöstra hörn, som skall planeras för radhus, ger detaljplanen möjlighet 
till en nockhöjd om ca 13m.( Det är alltså fråga om 3-våningshus fast man talar alltid om två våningar 
plus tak/vindsvåning). Radhusen ligger på höjdkurvan 18-20 m. Radhusen kommer genom sin höjd 
även att dominera över intilliggande bebyggelse på Norrbergsgatan. Detta innebär att husen kommer 
att sticka upp cirka 5 m högre än Norrbergets högsta punkt som är 27 m över havet. 

Hur motiveras det att så höga hus som 13 m tillåts byggas intill existerande småhusbebyggelse? 

SBF:s kommentar: 
Radhuslängan avslutas med en nockhöjd på 29 meter över nollplanet och en byggnadshöjd på 
23 meter över nollplanet. Detta motsvarar på platsen ca 10 meters nockhöjd och ca 4 meters 
byggnadshöjd. 

 

Hur motiveras att hus som kan vara 5 m högre än Norrbergets höjd inte skulle upplevas som högre än 
Norrbergets höjd? 

SBF:s kommentar: 
Redan idag finns det en närliggande villa som överstiger Norrbergets bergstopp. På 
Norrbergstoppen växer även träd på ca 5‐10 meter vilket gör att bebyggelsen döljs bakom 
Norrbergstoppen + träd. Sett från vattnet gör vinkeln att bebyggelsen också gömmer sig 
bakom Norrbergstoppen. 
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SBF skriver under rubriken 

Åtgärder för att anpassa den planerade bebyggelsen till riksintresset för kulturmiljön: 

1. De låga fasadhöjderna i bebyggelsen närmast norr om Storstugan. 

Eftersom Storstugans tak är högt och brant med gaveln mot söder kommer husen bakom att synas 
mycket tydligt. Vissa delar på taket är avsevärt lägre och vi anser inte att ett 18 m högt tak med 
taknocken vinkelrätt mot Storstugans kommer att upplevas som låg. Det kommer att ligga som en 
visuell mur. Något förmildrande skulle det vara om de fyra träd som står mitt på det tänkta torget får 
överleva och växa till sig så att de kan bilda fond. 

SBF skriver under samma rubrik 

9. Entrén till området från parken Lägret tas väl om hand. 

Detta är verkligen en sanning med modifikation: efter ökningen av byggrätten i kvarteret med det 
särskilda boendet med 300 m2 och höjden med 4,4 m på vissa delar samt med tillåtelse att ha 
vindskupor på 55 % av fasadlängden har detta kvarter alla förutsättningar för att bli mastodontiskt. 

Dock är takfoten sänkt i delen mot Hamngatan. 

Till detta kommer en ny pumpstation mitt i den lilla parken mitt emot. Hur formges den? 

I Besqabs bilder till sitt vinnande förslag har husen inget takutsprång. Det formspråket är inte något 
som anknyter till Vaxholms trätradition utan känns som en eftergift åt dagens mode. 

SBF:s kommentar: 
För att uppnå ändamålsenliga lokaler för det särskilda boendet har en mindre del av huset 
höjts. I gestaltningen av det särskilda boendet har det varit viktigt att bryta upp volymerna 
med delar som är lägre.  
 
Pumpstationen ska gestaltas likt övrig bebyggelse i området. Se gestaltningsprogrammet. 

 

Avlopp 

Anslutningen till Käppala är ett projekt på lång sikt. Även om Blynäsverket, enligt Roslagsvatten, rent 
formellt har kapacitet att ansluta de nya bostäderna så skall (enligt Naturvårdsverkets tabell D1 
2008) ett kommunalt reningsverk utan kväverening ändå komma upp till 30 – 55 % kvävereduktion. 

Blynäsverket kommer upp till en kväverening på 14,4 %. Detta innebär en stor belastning på Norra 
Vaxholmsfjärden om ytterligare 250 bostäder + det särskilda boendet ansluts (förutom de 100 som 
nu befolkas i Skutvikshagen). Vi behöver förbättra – inte försämra – vattnen runt Vaxön. 

SBF:s kommentar: 
Roslagsvatten har i ett särskilt yttrande i det första granskningsutlåtandet angett att det inte 
stämmer att ett avloppsreningsverk utan kväverening ska komma upp till en kvävereduktion på 
30-55%. Generellt ställs inga krav på kväverening för avloppsreningsverk med tillstånd för 
anslutning av <10 000 pe, och inte krav alls för avloppsreningsverk (även större) som är 
belägna norr om Norrtälje. Undantag finns om tillståndsmyndigheten bedömer att det finns 
särskilda skäl. 
 
Att många verk i samma storlek har en bättre kvävereduktion är däremot sannolikt, eftersom 
många verk mellan 2 000-10 000 pe, till skillnad från Blynäs avloppsreningsverk, inte har 
rötning av avloppsslam som en normal del av anläggningen. Utan rötning hade utsläppen av 
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kväve blivit lägre. Vid reningen avskiljs ca 30-40 % av det inkommande kvävet med det 
suspenderade materialet till slamhanteringen. Ca 50 % av kvävemängden som leds vidare till 
rötning frigörs till rejektvattnet1. Eftersom rejektvattnet återförs in i Blynäs avloppsreningsverk 
återförs därmed en del av det kväve som tidigare avskilts. Därför är en kvävereduktion vid 
reningsverket på 14,4 % rimlig. Rötning av slam ingår som en del av processbeskrivningen i 
reningsverkets tillstånd. Rötning av slammet har fördelarna att slammet stabiliseras, att 
mängden slam minskar och att verket ökar sin självförsörjning på hållbar energi (rötgas) som 
alternativ till oljeeldning. Att slammet stabiliseras gör det lättare att avvattna och ger mindre 
upphov till dålig lukt. Rötningen innebär därför positiva miljöeffekter som måste ställas mot 
kväveutsläppen, inom ramen för nuvarande tillstånd som inte ställer något krav på 
kväverening. 
 
Bedömningen om påverkan på Vaxholmsfjärden och vad som är lämpligt tillstånd för Blynäs 
avloppsreningsverk bör bedömas/besvaras av tillsynsmyndigheten. 

 

Fjärrvärme 

SBF skriver angående Värme 

Nätägaren till fjärrvärmenätet inom Vaxholms stad försörjer området med fjärrvärme. 

Enligt förslaget ska alla nya byggnader på Norrberget värmas genom Eons fjärrvärmeverk på Kullön. 
Vi förväntar oss en utredning om hur detta ska gå till eller om annan uppvärmning kommer att 
krävas. Värmeverket på Kullön ska dessutom värma 100 lägenheter i Skutvikshagen och behöver 
redan nu kapacitetsförstärkning med olja vid kylig väderlek. Hur påverkar detta kommunens 
ambitioner att minska CO2-utsläppen? 

SBF:s kommentar:  
Detaljplanen kan inte styra val av uppvärmning. E.ON. håller på med både kapacitets ‐och 
stabilitetshöjande åtgärder i Vaxholm just nu och känner sig därför trygga med kommande 
tillväxt. Om kapaciteten inte är tillräcklig för fjärrvärme är det exploatörens uppgift att lösa det 
genom andra uppvärmningssätt. 

 

Trafik och trafiksituationen i Vaxholm och på väg 274 

Planerna på 400 nya bostäder på Rindö, 60 – 90 bostäder på Storäng, ett femtiotal på Resarö 

Mitt, 100 nya i Skutvikshagen samt ytterligare förtätning av befintlig bebyggelse ger en trafiksituation 
som behöver utredas och konsekvensbedömas. Det går inte att blunda för att trafiken stundtals 
kryper fram i 20 km i timmen mellan Engarn och Ladvik. Bussarna går redan nu var 4 – 5 minut i 
rusningstrafik och är fulla. 

Trafikutredningen ÅF 171124 har angivit Lägergatan som tillfartsväg till Norrbergsområdet. Detta är 
ett ansvarslöst förslag då Lägergatan under sommaren har byggts om och försetts med avsmalningar 
med övergångställen i trottoarnivå som är både höga och branta och passerar dessutom förbi en F-6-
skola! Vidare anger trafikutredningen att trafiken från Norrberget skall ledas västerut via 
Hamngatan/Eriksövägen. Hur detta skall styras framgår inte och får anses osäkert då maxhastigheten 
på Eriksövägen är 30 km/tim. 

                                                           

1 Svenskt Vatten Utveckling, Rapport Nr 2017-11 
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Hur mycket tätare blir t.ex. trafiken på Eriksövägen, som är smal och slingrig och med dålig bärighet 
vid bron vid Kolerakyrkogården? Denna vägsträcka kommer redan utan exploatering av Norrberget 
att få en avsevärt ökad belastning från nybyggnationen vid Skutvikshagen. 

I samrådsredogörelsens generella svar nr 6 står: på förmiddagen är utflödet högre och på 
eftermiddagen är inflödet högre, men i medeltal är det jämnt fördelat. Detta är ju nonsens! 

Det är ju när det klumpar ihop sig som det blir irritationer, förseningar och farliga trafiksituationer! 
Denna slutsats till hur man löser ett trafikproblem är minst sagt korkad. 

Om man förstärker och jämnar ut cykelvägen mellan centrum och Eriksövägens hållplatser på väg 
274 (bredare och med cykelställ under tak) kan man kanske få fler att cykla till bussen från både 
Skutvikshagen och Norrberget. 

Om fler människor ska bosätta sig i Vaxholm måste antingen fler arbetsplatser skapas här (så att 
färre måste arbetspendla) eller trafiksituationen lösas på annat sätt. Sannolikheten att båttrafiken 
skulle kunna ta en större del av kollektivresenärerna är inte stor. Om alla nya Rindöbor ska ta 
vägfärjan och passera Vaxholm blir belastningen på väg 274 så stor att boende som försöker ta sig dit 
från Eriksövägen och från Resarövägen aldrig kommer ut. Fler färjor ger en jämn ström av bilar utan 
pauser. Fler bussar kommer att nosa varandra i bakluckan i mycket långsam fart. 

SBF:s kommentar: 
SBF:s ser positivt på att fler tar cykeln och reser kollektivt. I Vaxholms stads parkeringsnorm 
finns även cykelparkering med. Detta bidrar till att det är lätt att förvara cykeln nära bostaden 
och detta borde gynna cyklister. Se även svar om trafiken. 

 

Dagvatten 

Ungefär hälften av nuvarande markanvändning är hårdgjord medan resten utgörs av parkområde och 
naturmark. Många nya hus och fler hårdgjorda ytor än det som redan nu är berg ökar behovet av 
anläggningar för att fördröja dagvattenavrinningen till Norra Vaxholmsfjärden. Fler bilar och 
parkeringsplatser ökar smutsen på marken som rinner ner i vattnet när det regnar. Det finns 
avancerade förslag i planen på hur detta ska lösas, men innebär tillsammans med underjordiska 
garage, en hel del sprängning av berg. Anläggningar som kräver kontinuerligt underhåll riskerar alltid 
att utsättas för besparingar. Sammantaget är detta knappast förbättring av vår ekologiska status. ÅF 
infrastruktur AB, har utfört en dagvattenutredning 2018-03-07, Dagvattenutredning för Norrberget 
Dp 410. 

Utredningen har analyserat dagsläget för att ha jämförelse med läget efter den föreslagna 
exploateringen. De åtgärder som planeras baseras på skillnaden mellan dem och då är det av yttersta 
vikt att ingångsdata till beräkningarna utgörs av fakta som är tillgängliga. Analysen utförs med hjälp 
av Excel-verktyget StormTac. I StormTac ingår databaser med föroreningshalter, 
avrinningskoefficienter för olika marktyper med mera. Databas med marktyper finns tillgängligt på 
StormTac:s hemsida www.stormtac.com. Val av marktyp kan påverka slutresultat väsentligt. 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden. 

Vid nuläget har beräknats ett flöde om 254 l/s vid ett 10-årsregn. Det är alltså det flöde som inte har 
infiltrerats eller dunstat bort och som tillförs dagvattensystemet. Från detta får borträknas det som 
flöde om 42 l/s som antagits rinna direkt till Norra Vaxholmsfjärden, sidan 9 i utredningen. Det vill 
säga att 212 l/s antas rinna till dagvattensystemet. Dagvattenutredningen anges på sidan 10 att den 
teoretiska kapaciteten på dagvattenledningens första del är 15 l/s. Utredningens analys håller här 
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inte ihop. Man kan på goda grunder anta att större delen av flödet infiltreras. Hur mycket som 
verkligen tillförs dagvattensystem ger utredningen inget svar på. 

Verkliga dagvattenbrunnar har markerats med en röd ring på kartan ovan. Fungerande 
dagvattenbrunnar finns på Lägerhöjdens förskola och på vändplan vid Storstugan. Dagvattenbrunnen 
vid Lillstugan är föga funktionsduglig då den är något upphöjd över marknivå och täckt av grus och 
sand. Det torde vara endast vatten från dessa brunnar och taken från Lillstugan och Lägerhöjdens 
förskola som tillförs dagvattensystemet. 

Huruvida takvattnet från Norrbergsskolan tillförs dagvattensystemet eller avloppssystemet, vilket var 
den gängse metoden vid tiden för byggandet av skolan, har inte kunnat avgöras. 

Vid exploaterat läge anges flödet till 391 l/s. Rapporten säger då att ökning är 137 l/s för ett 10-års 
regn. 

SBF:s kommentar: 
Befintlig dagvattenhantering inom planområdet är bristfällig. I dagsläget finns det inga 
kapacitetsproblem i den befintliga dagvattenledningen till följd av att avvattningen i området 
endast till viss del sker till dagvattenledningen och resten avrinner ytligt med begränsade 
möjligheter till rening. Genomförandet av detaljplanen innebär att nästan allt dagvatten från 
planområdet kommer att avvattnas till befintlig dagvattenledning efter rening och fördröjning 
vilket bidrar till att miljökvalitetsnormerna kan uppnås. 
 
Dagvattenhanteringen inom planområdet är dimensionerad för att fördröja allt flöde vid ett 5- 
och 10-årsregn under 10 minuter. För att flödet vid anslutningspunkten till befintlig 
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dagvattenledning inte ska överstiga maximalt tillåtna utflödet 15 l/s ska föreslagna magasin 
förses med strypta utlopp. 

 

Övriga synpunkter: 

I område E finns även en grusplan. 

Tabell 4 är inte uppdaterad med nya värden från tabell 3. 

Dessa två beräkningar av flödet med rationella metoden tillför egentligen ingenting då det ändå 
beslutats att 20 mm nederbörd skall fördröjas genom magasin. 

Föroreningsberäkningarna görs på likartat sätt som flödesberäkningarna, före respektive efter 
exploatering. Marktyperna som används i beräkningarna är takyta, lokalgata, parkmark, torg samt 
gräsyta. Dessutom tillkommer grusplan och naturmark vilket inte finns angivet i utredningen. Enligt 
StormTac kan man använda marktypen Takyta om takmaterialet är okänt. I detta fall är takmaterialet 
känt för de tre byggnaderna. Norrbergsskolan och Lillstugan har taktegel och enligt StormTac:s 
databas så har det material noll utsläpp av föroreningar till skillnad mot marktypen Takyta som har 
icke oväsentliga föroreningsmängder. 

Utredningen vill visa att flödet och föroreningarna minskar efter exploatering. Men när det verkliga 
flödet och föroreningarna till dagvattensystemet före exploatering inte är känt kan man inte heller 
påstå att ingen ökning av flöde och föroreningar sker till dagvattensystemet efter exploatering. 

I nuläget är det en mindre del av dagvattnet som tillförs dagvattensystem - större del infiltreras. 
Söder om Norrbergsskolan finns ett stort ”svackdike” där vatten från skolgården infiltreras och renas. 
Denna svacka torde ha minst samma renande egenskaper som vilken anlagd växtbädd som helst. 
Med en inspektion på platsen kan det konstateras att i praktiken är det ytterst en liten del av flödet 
som når Norra Vaxholmsfjärden utan först ha renats genom jord och växtlager. 

I tabell 3 finns angivet markanvändning per område. 

För område A anges Innergård på bjälklag 515 m2. I plankartan finns endast cirka 300 m2 reserverat. 

För område B anges Innergård på bjälklag 524 m2. I plankartan finns endast cirka 400 m2 reserverat. 

För område H anges Innergård på bjälklag 841 m2. I plankartan finns cirka 815 m2 reserverat. 

Då det är så pass stora skillnader på ytor kan det påverka på flödes- och föroreningsberäkningarna 
väsentligt. 365 m2. 

På sidan 21 anges reningsgraden av olika föroreningar som tillkommer i dagvatten av växtbäddar. I 
andra dagvattenutredningar, som också använder StormTac, redovisas reningsgraden inklusive en 
standardavvikelse. Spridningen av reningsgraden är ofta väldigt stor. Några exempel fosfor + 84 %, 
kväve N + 64 %, bly Pb + 18 % och så vidare. 

Då det är tänkt att använda växtbäddar för fördröjning och rening förutsätter det att det kan växa. 

I område H kommer cirka halva gårdsytan att aldrig få sol. I område B når solen bara en mycket liten 
del av gårdsytan. På övriga gårdar får stora delar av ytan ingen sol på hela året. 

Det finns alltså stora osäkerheter och felaktigheter i indata vilket påverkar resultatet i utredningens 
beräkningar. Detta medför att kvarvarande verkligt reningsbehov kan avvika från det beräknade. 

Analysen av dagsläget är baserat på felaktigt underlag vilket medför att även jämförelsen med det 
exploaterade läget blir felaktigt. 
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Dagvattenutredningen innehåller även ett flertal felkalkyleringar. Utredningens kvalitet och resultat 
kan starkt ifrågasättas. 

Vi kräver att en ny dagvattenutredning görs med korrekta data. 

Av vilken anledning har kommunen inte granskat utredningen och påtalat felaktigheterna? 

SBF:s kommentar: 
Dagvattenutredningen har uppdaterats och beräkningarna har setts över. Uträkningarna i 
dagvattenutredningen baseras till stora delar på byggnadsvolymer, uppskattade 
markanvändningsvolymer och schablonvärden för avrinningskoefficienter.  
 
Dagvattenutredningen ska visa på en fungerande dagvattenlösning baserad på de krav som 
ställs. Plankartan och planbestämmelser ska sedan säkerställa förutsättningar för 
dagvattenlösningarna enligt dagvattenutredningen. Exakta volymer och placering av 
dagvattenlösningar fastställs först i detaljprojekteringen och det är exploatören som ansvarar 
för att anläggningarna dimensioneras enligt uppställda krav i bl.a. köp- och 
genomförandeavtal. 
 
De många släppen/gatten mellan husen innebär att innergårdarna kommer att ha tillgång till 
solljus. Solljuset är inte heller en begränsande faktor utan växtval kan anpassas efter 
platsspecifika förutsättningar. Innegården för det särskilda boende kommer att erbjuda en 
skyddad plats. Utöver innegården kommer flera balkonger i olika väderstreck att byggas för att 
kunna erbjuda både sol och skugga för de boende. 

 

Att spara miljön 

I planen står att husen ska ha träfasader. Det är positivt och vaxholmskt. Om man ska bygga nytt och 
tänka på miljön borde även stommen utgöras av förnyelsebart material: t ex. trä och isoleringen av 
t.ex. kork, ull eller lin. Ingen antydan om solceller på taken finns varken i gestaltningsprogrammet 
eller i anvisningarna för tävlingen. 

SBF:s kommentar: 
I framtaget gestaltningsprogram framgår att projektets miljömål inbegriper hållbar 
energianvändning. Den nya bebyggelsen ska uppnå miljöbyggnad silver eller motsvarande. 
Däremot styrs inte isoleringsmaterialet i detalj i detaljplanen. Detaljplanen hindrar inte 
solceller men det är inget som förutsätts i dagsläget. 

 

Träd och grönska 

SBF skriver under rubriken: Åtgärder för att anpassa den planerade bebyggelsen till riksintresset för 
kulturmiljön: 

I största möjliga mån ska karaktärsträd bevaras och nya planteras. 

Sid 13 i planbeskrivningen: 

Naturvärdena i området utgörs främst av berghällar och äldre träd. Naturmiljön är även en viktig del 
av områdets kulturhistoriska värde. Karaktärskapande träd bevaras i den mån det är möjligt. 

Två av alla befintliga träd har markerats med n1, som betyder att ”träd inte får fällas utan marklov”. 
Vi kräver att ytterligare minst fem befintliga träd ska sparas och markeras med n1, nämligen de fyra 
som står på torget bakom Storstugan och det som står i kanten av parkmarken i hörnet 
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Hamngatan/Kvartersväg. Om inte fler träd kan bevaras har skydd av träd utgjort för liten del av 
förutsättningarna och direktiven för planen. En viktig del i vården av äldre är kontakten med naturen. 

Om man inte själv kan komma ut är utsikt mot träd och natur som speglar årstiderna än viktigare. 

Ett riktigt speciellt litet naturområde är den trädbevuxna berghäll som finns utanför 
Norrbergsskolans matsal. Den borde skyddas. Även den trädridå med lönnar och ekar, som finns mot 
Hamngatan borde skyddas eftersom de utgör en korridor mellan Lägret och naturen på sluttningen 
mot vattnet. 

Om dessutom trafikutredningen påpekar att (parkerade bilar och) planterade träd utgör hinder för 
sopbilar och utryckningsfordon riskerar även antalet planterade träd reduceras om inte planen glesas 
ut. 

I kulturmiljöutredningen för Norrbergsskolan 2016-02-09 utförd av Wilund arkitekter & antikvarier 
står: 

"Den nya bebyggelsen på Norrberget bör ha en småstadskaraktär med relativt låga och nedbrutna 
volymer som förhåller sig till kvarteret Skutviken och bebyggelsen vid Lägret längs Hamngatan och 
Lägergatan. Omgivande miljöers skala och bebyggelsemönster kan utgöra inspirationskälla för den 
nya bebyggelsens struktur både avseende skala, täthet, gatumönster och förhållandet byggnad/tomt 
eller byggnad/gata, terräng och topografi och material." 

Vänsterpartiet anser att detaljplanen behöver tydligare fokus på miljöförbättrande åtgärder på alla 
plan, och som följd av detta en minskad exploateringsgrad. Beräkningar av grönytefaktorn bör 
presenteras. 

SBF:s kommentar: 
Gestaltningsprogrammet anger att befintlig naturmiljö ska behållas så långt som möjligt. De 
fyra befintliga träd som finns på det planerade torget framför Storstugan kommer inte att 
bevaras. Dessa kommer dock att ersättas inom torgytan. I gestaltningsprogrammet ställs krav 
på att nyplanterade träd ska ha god kvalité för att skapa en så grönskande karaktär som möjligt 
i området. Den berghäll som bevaras ligger i planområdets sydvästra del inom användningen 
PARK. De träd som står där det särskilda boende planeras går troligtvis inte att spara. 
 
Grönytefaktorn utgör bilaga 4 i köp- och genomförandeavtalet som kommer att offentliggöras 
vid antagandet av detaljplanen. Detaljerade beräkningar av grönytefaktorn genomförs först i 
projekteringen och presenteras inte i planbeskrivningen.  

 

Skyddsrum 

I Norrbergsskolan och Lillstugan finns nu skyddsrum för över 400 personer. I planen står att 
skyddsrummen ska rivas. Enligt plan- och bygglagen ska motivering till att ett rivningsbeslut framförs 
i en detaljplan finnas. Motivering saknas i dp 410 om varför skyddsrummen ska rivas. 

Skyddsrummen ska ersättas i enlighet med MSB:s beslut. Det är i nuläget oklart om de nya 
skyddsrummen ska vara färdiga innan de gamla rivs eftersom MSB ännu inte behandlat ärendet och 
gett tillstånd att riva. Om de ska det kan det bli dyrbart, tidsödande och svårgenomförbart på en lilla 
areal som står till förfogande. Förslaget (i anbudsunderlaget för rivning) att när skolorna rivs, bevara 
skyddsrummen och hägna in nedgångarna verkar helt sanslöst. Vi förordar att man behåller 
skyddsrummen som finns, minskar behovet av underjordiska garage genom utglesning av planen och 
därmed färre invånare. 
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SBF:s kommentar: 
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar 
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt 
antal skyddsrumsplatser. 

 

Buller 

Bullerutredningen behandlar trafikbuller och byggbuller. Det är anmärkningsvärt att detaljplanen inte 
begränsar vilken typ av företag som kan flytta in och bedrivas i bottenvåningarna. 

SBF:s kommentar: 
För att inte motverka en effektiv konkurrens är huvudregeln att handel inte får begränsas 
genom regleringar i detaljplan. Om någon verksamhet skulle anses störande i området regleras 
detta med annan lagstiftning. 

 

Till skillnad från nuvarande placering av lekytor utomhus för förskolorna blir det en mindre 
utomhusyta för ännu fler förskolebarn och nu placerad enbart söder om själva skolbyggnaden. Det 
kommer att koncentrera ljudet från lekande barn och kan ge störningar för dem som bor i 
äldreboendet Lägerbacken. Det är verkligen inte barnperspektivet som varit vägledande i denna plan. 

SBF:s kommentar: 
I tätorter får man generellt räkna med visst ljud från olika verksamheter etc. Om ljudnivån från 
förskolan överstiger gällande riktvärden får det lösas med bullerdämpande åtgärder. Ej 
hårdgjord mark och vegetation är en viktig faktor för att dämpa ljudet. På nämnd plats finns 
redan en förskola idag. Arbetsmiljön inom förskolan styrs även av pedagogerna genom att dela 
upp barnen i olika grupper exempelvis. Genom att arbeta med den nya förskolans placering på 
tomten kan även andra ytor för utevistelse möjliggöras. Se även svar om förskolorna på 
Norrberget.  

 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet anser att folkomröstningens resultat ska respekteras, dvs. att Norrberget används för 
allmänna ändamål och att därmed detaljplan 410 dras tillbaka och allt arbete med den upphör. 

Om planen ändå ska genomföras yrkar vi på följande förändringar och tillägg: 

• Motiven till förändringen av områdets syfte tydliggörs med avseende på Vaxholms olika 
hållbarhetsmål 

SBF:s kommentar: 
Ett av syftena i planen är att åstadkomma en bättre dagvattenhantering än nuläget. 

 

• Orsakerna anges till varför fungerande byggnader och skyddsrum måste rivas. 

SBF:s kommentar: 
Norrbergsskolan har i den kulturhistoriska konsekvensanalysen som Vaxholms stad tagit fram 
främst haft lokala värden och därför blir bedömningen att skolan kan rivas för att skapa nya 
värden i området. Exploatering och byggande av ca 250 bostäder samt särskilt boende anses 
väga tyngre än Norrbergsskolans kulturhistoriska värde. 
Norrbergsskolan byggdes 1953 och skolan svarar idag inte upp mot de moderna kraven på en 
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skolmiljö, anpassad till dagens pedagogik och energinormer. Idag ställs andra krav på 
lärmiljöerna i skolan, bland annat att kunna variera gruppernas storlek och forma miljöer för 
olika typer av arbete, något som det saknas möjligheter till i Norrbergsskolan. I den nya 
Kronängsskolan skapas en öppen miljö med stora och små rum samt öppna ytor i anslutning till 
varandra. De glasade väggytorna dem emellan ger insyn och genomsyn. Fördelarna med 
Kronängsskolan och dess placering är att det skapas en modern skolmiljö med en samlad plats 
för skola, idrott och kultur. Norrbergsskolans planlösning saknar den öppenhet som ur såväl 
pedagogiskt som ur säkerhetsmässigt perspektiv förväntas för modern undervisning. Det andra 
skälet till att skolan ska rivas är på grund av skicket på de tekniska installationer som finns i 
Norrbergsskolan. Sammantaget bedömer staden det inte långsiktigt hållbart att behålla 
Norrbergsskolan. 
 
Se tidigare svar om skyddsrum. 

 

• Kulturmiljöutredningen måste få ligga till grund för utformningen av Norrberget genom att 
planerad bebyggelse blir avsevärt glesare, att fasadhöjden på tillåtna byggnader minskas till 8 -10 m 
och att exploateringsgraden sänks från 250 lägenheter till ca 100 lägenheter 

SBF:s kommentar: 
Se tidigare svar. 

 

• En utredning klargör om fjärrvärmeverket klarar 300 – 400 nya bostäder utan att ta till olja. 

SBF:s kommentar: 
E.ON. håller på med både kapacitets ‐och stabilitetshöjande åtgärder i Vaxholm just nu och 
känner sig därför trygga med kommande tillväxt. Om fjärrvärmeverket inte har kapacitet 
kommer alternativa hållbara uppvärmningsmetoder att användas. 

 

• Barnperspektivet ska få råda och ge förskolebarnen mycket mer utrymme utomhus. 

SBF:s kommentar: 
Se tidigare svar. 

 

• Konsekvenserna klargörs av den ökning av trafiken som uppstår när det byggs 300 - 400 nya 
bostäder på Vaxön och 400 - 600 nya på Rindö och Resarö. 

SBF:s kommentar: 
Se svar om trafiken och trafikutredningen. 

 

• Att man avvaktar med genomförandet av dp 410 tills en pålitlig tidplan tas fram, vilken visar 
hur/om/när förbindelsen med Käppala reningsverk blir klar att användas till den nya bebyggelsen på 
Norrberget. 

SBF:s kommentar:  
I det fallet att anslutningen till Käppala inte blir av finns möjligheten att ta i anspråk det 
erhållna tillståndet för att bygga ut Blynäs avloppsreningsverk till 13000 pe. Skälet till att det 
senare alternativet inte har satts i bruk trots den försenade tidsplanen för Käppala är att 
Käppala fortfarande bedöms som det bästa alternativet för Vaxholm, även om det innebär 
förseningar för vissa av kommunens kommande utbyggnadsprojekt. Roslagsvatten räknar med 
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att ett beslut kommer att tas under 2018 om huruvida Käppala fortsatt förblir plan A eller om 
istället en utbyggnad av Blynäs avloppsreningsverk ska verkställas. Det vägvalet berör dock 
inte Norrberget utan först efterkommande planer och frågan är därför inte avgörande för 
Norrbergets genomförande. 

 

16. Badhuset 8 
Körvägen till området, som beskrevs tämligen detaljerat i tidigare granskningsförslag, är nu uttryckt 
mer allmänt, undvikande. ”ansluter till Vaxöns vägnät via Hamngatan”. Tänker man sig fortfarande 
ha Lägergatan, den enkelriktade gatan mellan Vaxö skola och Lägret som infart? Ytterst olämpligt 
med tanke på trafik till och från skolan samt skolbarns skolväg. Och hur kommer man ut från 
området, Hamngatan runt kyrkan eller Eriksövägen, om den inte redan är sönderkörd av 
byggtrafiken. 

SBF:s kommentar: 
Se svar om trafiken och trafikutredningen. 

 

Bebyggelsen beskrivs som anknytande till småstadbebyggelse, med småstadskaraktär. Husen sägs 
anpassas” tämligen noga” till stadens tidigare bebyggelse. Man talar om 2-3 våningshus med 
vindsvåning. Jag har inte hittat ett enda hus - men kan ha missat- som har mindre än 3 våningar och 
på det tvärt lutande höga tak. Alltså : för högt och utan sammanhang med tidigare bebyggelse! För 
fult! 

SBF:s kommentar: 
Flera hus är två våningar plus takvåning. Det sista radhuset närmast villorna vid 
Norrbergsgatan är 1 våning + takvåning. Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl 
utformad och har stor variation vad gäller färgsättning, fönsterplacering, balkonger och 
taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms 
stadskärna, även om den inte är en exaktefterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är 
inspirerad av samtida arkitektur. 

 

Riksintressets önskan om bevarande av vyn från inseglingsfartyg och båtar beaktas inte. Det nya 
kulturmiljöprogrammet kommer att brytas mot innan det ens existerar! 

SBF:s kommentar: 
Se svar om riksintresse och gestaltning. 

 

En ny förskola ersätter två nuvarande, som dessutom tydligen inte vill samexistera, därför att 
utelekytan blir för liten för två skolor. Hur går det då för barnen? 

SBF:s kommentar: 
Se svar om förskolorna på Norrberget. 

 

Norrbergets rekreationsvärde som man sägs måna om förminskas, förstörs. Svårtillgängligt för icke-
boende i området. En smal, tvärbrant remsa mellan det nya bostadsutrymmet och vattnet. Brant 
berg! 

SBF:s kommentar: 
Ambitionen är att hela strandpromenaden och lekparken ska vara tillgänglighetsanpassad för 
personer med nedsatt rörelse‐ och orienteringsförmåga. 
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De omskrivna trädplanteringarna av allehanda slag kommer att få svårigheter, om inte omintetgöras, 
på grund av det tunna jordlagret på berget.  

SBF:s kommentar: 
Då området kommer förändras behöver markarbeten utföras och berg behöver i vissa delar 
sprängas bort för att ge plats till garage, ledningar, magasin etc. Detta möjliggör bättre 
planteringsmöjligheter på vissa platser där det tidigare var tunt jordlager.  

 

För mig förefaller det blåögt att tro att ökningar lägenhetsbeståndet av den kapacitet som 
Skutvikshagen och så dessutom Norrberget tillsammans har, inte skulle påverka halten av 
föroreningar i Norra Vaxholmsfjärden. Enligt vad jag minns från tidigare möte talades det redan då 
om det absoluta behovet av utbyggnad av reningsverkskapaciteten till höga kostnader. 

SBF:s kommentar: 
Blynäs reningsverk har en godkänt rening. Att många verk i samma storlek har en bättre 
kvävereduktion är däremot sannolikt, eftersom många verk mellan 2 000-10 000 pe, till 
skillnad från Blynäs avloppsreningsverk, inte har rötning av avloppsslam som en normal del av 
anläggningen. Utan rötning hade utsläppen av kväve blivit lägre. Rötningen innebär flera 
positiva miljöeffekter som måste ställas mot kväveutsläppen, inom ramen för nuvarande 
tillstånd som inte ställer något krav på kväverening. 
 
Bedömningen om påverkan på Vaxholmsfjärden och vad som är lämpligt tillstånd för Blynäs 
avloppsreningsverk bör bedömas/besvaras av tillsynsmyndigheten. 
 
Kostnaderna för Käppala eller en utbyggnad av Blynäs är liksom tidsplanen av stor vikt, men är 
inte heller det en central fråga för Norrbergets detaljplan som sådan. Enligt Vaxholms VA-plan 
finns det ett antal omvandlingsområden som enligt lagen om allmänna vattentjänster har rätt 
till allmänt VA, vilket innebär att avloppsreningskapaciteten kommer att behöva byggas ut 
oavsett om Norrbergets detaljplan genomförs eller inte. 

 

Centrumverksamhet som vissa byggnader planeras för - vad menar man då? 

SBF:s kommentar: 
Användningen centrum inrymmer en kombination av olika verksamheter som handel, service, 
samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå. 

 

Förtätning? Detta är ju ett slags nybebyggelse av ett helt område, knappast förtätning. Har sett ett 
förslag där skolan finns kvar men har annan användning och diverse byggnader, bl.a. några 
bostadshus finns inritade, förutom förskolor. Inte lika kompakt. Ev. ritat av tidigare stadsarkitekt. 

Vad Vaxholm och länet behöver är förvisso bostäder, men framför allt hyresbostäder, som utlovats i 
åratal, till den yngre generationen som vill bo kvar i Vaxholm och den äldre, som vill flytta från villor 
och stora lägenheter, men vill bo kvar i Vaxholm, och inte dyra bostadsrätter. 

SBF:s kommentar: 
Förslaget förutsätter att befintliga byggnader rivs. Upplåtelseform är inte en planfråga. 
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17. Kornknarren 4, Rindö 3:216, Taltrasten 25, Repslagaren 17 
Det är naturligtvis mindre angeläget att ha synpunkter på detaljer när helheten är så feltänkt som 
detaljplan 410 för Norrberget. Planen saknar fortfarande seriös analys och beskrivning av verkliga 
behov och konsekvenser för staden Vaxholm. Motiven att förtäta stadskärnan med en ny stadsdel för 
exklusiva bostäder övertygar inte (se bilaga). Större delen av den röstberättigade befolkningen inser 
och anser att Norrberget med mark och byggnader gör bäst nytta för gemensamma behov och inom 
fortsatt kommunalt ägande. Manifesterat genom folkomröstning den 10 september 2017. 

SBF:s synpunkter: 
Svar på bilagan finns i granskningsutlåtande 1 yttrande 32 för tidigare svar.  
Se svar om den demokratiska processen. 

 
Det mesta har således redan sagts 
Problemet är att folkvalda politiker under lång tid valt bort att lyssna. Formellt noga genomförda 
samråd har använts främst som rundningsmärken för att driva planarbetet ”framåt”. Ett kritiskt 
yttrande har på sin höjd kunnat räkna med att bli ”noterat” i tillrättalagd samrådsredogörelse (se 
bilaga). Realiter har både projekt och process mött floder av invändningar och fått tummen ner i två 
samråd, i en folkomröstning och vid två granskningstillfällen. 

Huvudargumentet när kommunledningen försvarar sin satsning är ‐ vid sidan av säregen förtjusning 
över en befintlig strandpromenad ‐ att marken på Norrberget måste säljas så dyrt som möjligt för att 
betala ett nytt sportcentrum med högstadieskola. 

Oppositionen hävdar däremot att lånen redan betalas utan problem för stadens ekonomi, och att 
kommunledningen undviker att redogöra för exploateringens totala och sanna konsekvenser: sociala, 
kulturella, naturmiljömässiga och ekonomiska. En stramare åsiktsskillnad är att kommunledningen 
betraktar Norrbergets byggnader som en belastning, medan oppositionen ser dem som en tillgång 
och framtida möjlighet. 

Mitt under pågående granskning vill kommunledningen på fullt allvar krossa Norrbergets byggnader, 
till synes för att hindra Vaxholmsbornas önskemål att bli verklighet. De rivningslov som kommunen 
”gett sig själv” har inte gått att överklaga (se bilaga) och någon prövning i sak har inte skett. Rivning 
kan genomföras helt oberoende av en eventuell detaljplan 410. 

Även den politiska oppositionen nonchaleras. För att inte störa en ensidig ”kreativ” tolkning av 
folkomröstningens resultat, föstes oppositionen åt sidan med en av kommunledningen hemsnickrad 
”kompromiss”. Varefter planarbetet kunde drivas vidare ”framåt”. Politikens garant för demokratiskt 
beteende, minoriteten, hålls i vanlig ordning utanför. Liksom andra oliktänkande. 

Den nya granskningshandlingen är praktiskt taget identisk med det som tidigare underkänts och 
förkastats av Vaxholms invånare. Samma gestaltning, samma dunkla argument. Samtidigt uppmanas 
medborgare att i sitt yttrande inte upprepa tidigare lämnade synpunkter till 
stadsbyggnadsförvaltningen ‐ och då finns ju inte mycket att säga. Men det finns en betydande 
skillnad. Denna gång sker granskningen under överhängande hot om att Norrbergets byggnader 
under alla omständigheter ska undanröjas, redan före det allmänna valet ödeshösten 2018 och helst 
före svarsdatum för detta granskningsyttrande. 

SBF:s kommentar: 
Se svar om den demokratiska processen. 

 

  



Granskningsutlåtande 
2018-04-19 

Änr 2015/56.214 

39 av 107 

Situationen har därigenom blivit kritisk 

Folkomröstningen och bristen på talerätt går hand i hand. När kommunledningen förnekade 
röstresultatet ställdes hoppet till kommunalvalet ett år senare. Detaljplan 410 kan förväntas bli den 
hetaste valfrågan och kanske den avgörande, med säkrad talerätt för var och en medborgare. Att 
under sådana omständigheter låta riva Norrberget före valet vore att förstöra handlingsfriheten för 
varje ny majoritet och en närmast fientlig handling mot ett stort antal medborgare. Det skulle ta 
många mandatperioder att läka ett sådant svek och sabotage. 

Från den politiska ledningen i Vaxholm brukar framhållas att folkomröstningen 2017 var principiellt 
fel, att Norrbergsfrågan är för stor och avgörande att folkomrösta om och att folkets mandat att 
exploatera gavs redan i valet 2010. Det var nog den tankefiguren som fick kommunledningen att 
förvandla omröstningens nej‐svar (54,9%) tillsammans med alla icke‐röster, till ja‐svar. På så sätt 
ansågs tydligen att en demokratisk ordning var återställd till 2010 års vinstnivå. 

Men resultatet av den räknekonsten blev att Vaxholms svagaste punkt, demokratin, urholkades 
ytterligare. Det fungerar inte att koncentrera makt till några få personer om man samtidigt vill ha 
demokrati. Vilket för Vaxholms del har bekräftats av flera årliga undersökningar från SCB. Det är 
också djupt bekymmersamt att dominans från en klick av politiker minskar intresset hos medborgare 
att engagera sig politiskt och medverka i samhällsbygget. Medborgerlig sammanhållning och 
gemenskap försvinner över tid. Demokratin eliminerar sig själv. 

Yrkande 

Mitt tidigare yrkande kvarstår med uppmaning till kommunen att omgående avbryta planarbetet för 
och rivningen av Norrberget (se bilaga). Det jag efterlyser är en modern, långsiktigt genomtänkt och 
folkförankrad stadsplanering. Med öppenhet och respekt för stadens invånare, kultur och karaktär. 

Samt att alla boende i Vaxholm skall ges möjlighet att lämna synpunkter gällande DP410. (Endast 
Taltrasten 25) 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna om att avbryta detaljplanearbetet beaktas ej. 
Se svar om den demokratiska processen. 

 

18. Roddaren 23 
De synpunkter jag lägger fram här är i stort sett samma som vid förra samrådet då jag inte kan se att 
några ändringar alls har gjorts. Anmärkning 5 är helt ny. Ett förslag för framtiden är att ni 
revisionshanterar era dokument och markerar vad som ändrats mellan versionerna. Detta spar 
mycket tid vid granskningsarbetet. 

Anmärkning 1: Mängden lägenheter är betydligt högre än vad ytan och läget klarar av att hantera. 
Med 250 lägenheter kommer området att bli överbefolkat. Naturen kommer helt att få ge vika och 
ingen hänsyn kommer att kunna tas till terräng eller träd. Vidare kommer trafik till och från området 
att skapa problem på de små och trånga gatorna i villakvarteren runt om. Min synpunkt är att 
mängden lägenheter ska halveras till ca 150 st vilket är en rimligare nivå. 

SBF:s kommentar: 
Antalet lägenheter är inte bestämt men detaljplanen möjliggör en BTA på 22800 kvm utan det 
särskilda boendet vilket enligt schablon skulle ge ca 228 lägenheter. Storleken på lägenheter 
avgör hur många lägenheter det blir. Gatorna har anpassats så att det inte ska finnas några 
framkomlighetsproblem eller kapacitetsproblem i området. Se även svar om trafiken och 
trafikutredningen.  
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Anmärkning 2: Den mycket vackra parken med gamla och uppväxta träd utmed Hamngatan och 
Roddaregatan men även på Norrbergsskolans skolgård samt slipade berghällar inom samma område 
behöver bevaras. I förslaget verkar det som om endast ett träd kommer att bevaras och samtliga 
hällar sprängas bort. Med större hänsyn till befintliga träd och hällar samt grönytor kan området 
göras betydligt gästvänligare för de som bor där men framför allt för andra Waxholmare. Detta 
påpekas även i den antikvariska utredningen. 

SBF:s kommentar:  
Några befintliga träd skyddas i detaljplanen och nya grönytor med hög kvalitet skapas. Ett 
flertal träd av hög kvalitet ersätter de som eventuellt tas bort. Se gestaltningsprogrammet. 

 

Anmärkning 3: Antalet parkeringsplatser är för få. Det finns nu ca en per lägenhet, 248 P-platser mot 
250 lägenheter, vilket kommer att göra att boende inom området kommer att parkera på gator och 
platser i områden runt Norrberget. Det är befängt att tro att en familj som flyttar ut till Waxholm inte 
kommer att ha minst en bil per hushåll, ofta troligen t o m 2 bilar. 

SBF:s kommentar: 
Planförslaget har utgått från stadens politiskt beslutade parkeringsnorm. Parkeringsnormen 
ska klaras för området. 

 

Anmärkning 4: Den bebyggelse som föreslås kommer att till stor del förändra hur Vaxholm upplevs i 
sina centrala delar från land samt från sjösidan från farlederna som leder in till Stockholm. Dessa 
områden skyddas av två riksintressen vilka båda anges i DP410. Nu är dessa intressen redan rejält 
tilltufsade av Kullö Terrass samt Skutvikshagens höghus. Med den skada som Kullö Terrass och 
Skutvikshagen har gjort är vikten att bevara Vaxholms unika miljö ännu högre vilket nu faller på 
planerna för Norrberget. Det finns många exempel på hur man kan bygga nytt i en gammal stad och 
faktiskt förstärka karaktären snarare än förstöra den. Om kommunen själv inte har idéer om detta 
kan ni titta på de privata initiativ som byggt i stan senaste åren, t ex Kaptensgatan eller Hamngatan 
43. Jag väljer även att kopiera in åsikter jag fått av andra synpunkter som skickas in till er i frågan, se 
nedan. 

SBF:s kommentar: 
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller 
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och 
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt 
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Se även svar 
om riksintresse och gestaltning. 

 

Kulturmiljö sid(12) 

”Åtgärder för att anpassa den planerade bebyggelsen till riksintresset för kulturmiljön: 

1. De låga fasadhöjderna.” 

Byggnaderna är upp till 16,5 m höga vilket inte kan betraktas som småskaligt. 

”2. Mindre byggnadsvolymer på de delar av området som ligger närmast småstadsbebyggelse. … 

8. Den nya bebyggelsens bedömda siluett, sett från Norra Vaxholmsfjärden, upplevs inte högre än 
Norrbergets höjd och harmoniserar med stadens formspråk.” 
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Kvarteret Norrberget i nordöstra hörnet som skall planeras för radhus ger detaljplanen möjlighet till 
en nockhöjd om 12,5 m.( Det är alltså fråga om 3-våningshus fast man talar alltid om två våningar 
plus tak/vindsvåning). Radhus ligger på höjdkurvan 19-20 m. Radhusen, genom sin höjd, kommer 
även att dominera över intilliggande bebyggelse på Norrbergsgatan. Detta innebär att husen kommer 
att sticka upp cirka 5 m högre än Norrbergets högsta punkt som är 27 m över havet. 

Hur motiveras det att så höga hus som 12,5 m tillåts byggas intill existerande småhusbebyggelse? 

Hur motiveras att hus som kan vara 5 m högre än Norrbergets höjd inte skulle upplevas som högre än 
Norrbergets höjd? 

SBF:s kommentar: 
Flera hus är två våningar plus takvåning. Det sista radhuset närmast villorna vid 
Norrbergsgatan är en våning + takvåning. Redan idag finns det någon närliggande villa som 
överstiger Norrbergets bergstopp. På Norrbergstoppen växer även träd på ca 5‐10 meter vilket 
gör att bebyggelsen döljs bakom Norbergstoppen + träd. Sett från vattnet gör vinkeln att 
bebyggelsen också gömmer sig bakom Norrbergstoppen. 

 

Storstugan kommer få en fond av hus bakom sig. De förslagna byggnaderna höjd kommer att ligga i 
nivå med Storstugans högst taknivå. Här bör noteras att stor del av Storstugan har en väsentligt 
mycket lägre nockhöjd än de 16,5 m som bakomliggande hus kommer att få. Storstugan kommer 
genom förslaget att få bebyggelse närmare inpå sig än tidigare och kommer att mista sitt solitära 
läge. Storstugan kommer att genom förslaget att ingå i en stadsstruktur. Här uppstår en betydande 
skada av den historiska kulturmiljön och riksintressets värden. 

sid(13) ”Den nya bebyggelsen kommer inte att konkurrera i höjd med Norrbergets högsta punkt och 
kommer att anpassas tämligen noga till den befintliga stadsstrukturen…” 

På vilket sätt kommer husen som kan vara 5 m högre än Norrbergets högsta punkt inte konkurrera 
med Norrbergets högsta punkt. Se ovan. 

Från Antikvarisk granskning och konsekvensbeskrivning: 

”Ur antikvarisk synpunkt noteras att det går att minska de negativa konsekvenserna för 
kulturmiljöerna och riksintresset genom att i detaljplan styra bebyggelsens gestaltning. Framförallt 
för att erhålla en hög kvalitet på bebyggelsen, både i helhet och i detalj samt material men också för 
att undvika vissa arkitektoniska uttryck som kan uppfattas som främmande, exempelvis 
asymmetriska tak och överstora takkupor.” 

Det går inte från gestaltningsprogrammet härleda att kommunen har beaktat den antikvariska 
synpunkten. 

Motivera varför den antikvariska synpunkten om asymmetriska tak och överstora takkupor inte har 
beaktats? 

Att bebyggelsen får negativa konsekvenser för kulturmiljö och riksintresset är klarlagt. Den 
föreslagna bebyggelsen är inte anpassad, för många och för höga hus, för att Vaxholms kulturmiljö 
inte tar oersättlig skada. 

SBF:s kommentar: 
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller 
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och 
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt 
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efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Se även svar 
om riksintresse och gestaltning. 

 

Anmärkning 5: DP 410 innehåller en rad felaktigheter då många bilder och kartor har med kvarteret 
Hamngatan 54 (figur 3, 9, 10, 11, 18, 19, 20) medan andra bilder och kartor visar att detta kvarter har 
utgått (figur 24, 25). Det är oklart vad DP egentligen föreskriver och detta behöver redas ut och 
eventuellt behöver samrådet göras om. 

SBF:s kommentar: 
Figur 24 och 25 har förtydligats. 

  

19. Koltrasten 11 
Vi vidhåller samtliga synpunkter som vi tidigare framfört över detaljplanen då dessa inte på något 

sätt tillgodosetts i det nya förslaget. 

SBF:s kommentar: 
Se tidigare svar på yttranden i samrådsredogörelse 2 och granskningsutlåtande 1. 

 

20. Framnäs 5 
Jag har vid tidigare tillfällen haft synpunkter liknande de jag uttrycker nedan, i samband med 

planerna att bebygga Norrberget med ett stort antal lägenheter.  

Även den här gången tar jag upp frågan om trafiken och effekterna av ökade trafikströmmar som 

säkert kommer att ”drabba" bl. a Lägergatan och Soldatgatan. 

I det senaste Granskningsutlåtandet (2015:KS56) i rubricerade ärende läste jag dels att Vaxholms 

Stad har kommenterat trafiken, dels att fler än jag av kommunens berörda innevånare befarar en 

stor påverkan angående trafiken på Lägergatan.  

Mina synpunkter. 

Lägergatan har byggts om under 2017. Hur tänkte man här när det gäller parkeringsplatserna? Har 

någon ansvarig sett hur det ser ut med parkerade bilar och trafik t.ex. en morgon när skolan börjar 

och skjutsande föräldrar ska samsas med arbets-/transportfordon?   

Parkeringsplatsernas utrymme för varje fordon på Lägergatan har blivit alldeles för snålt tilltagna. De 

sned-parkerade bilarna sticker för långt ut med tanke på gatans bredd. En del fordon, van’s och 

hantverksfordon, tar större plats än ”normalstora" fordon och då blir det som återstår av körfältet 

ofta så smalt att man, för passage med ett fordon, tvingas köra med vänstra hjulparet på gångbanan.  

Större varutransporter tvingas i många fall passera parkerade fordon med vänstra hjulparet på 

gångbanan. Detta orsakar problem och en uppenbar olycksrisk uppstår i konfrontationen mellan 

gångtrafikanter och fordon.  

Varutransporter till Cyrillus/Borgmästargården och förskolan Lekhagen sker i många fall via 

Lägergatan-Soldatgatan. Varför tvingas inte varutransporter att köra via Eriksövägen redan idag? Att 

styra om trafiken redan idag borde vara lättare än att vänta till senare. 
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Trafiken på Lägergatan-Soldatgatan, särskilt på mornarna då skolan börjar, är ofta livlig och många 

kör alldeles för fort uppför backen. Barn som ska till skolan som ofta cyklar mot enkelriktningen lever 

farligt.  

Utfarterna från boendeparkeringen vid fastigheten Soldatgatan 6 (samt Soldatgatan 9 - om bygglovet 

för flerfamiljshus godkänns) har skymd sikt neråt mot Soldatgats-backen och ser därför inte i god tid 

de bilar som kommer nerifrån med ofta alltför hög fart. Jag föreslår att man anlägger ett 

fartdämpande hinder på lämpligt ställe i Soldatgats-backen, förslagsvis med placering i höjd med 

fastigheten Framnäs 5 (Soldatgatan 7). 

Den markerade/vitmålade ”gångbanan” på Soldatgatan, som bildar en fortsättning på den breda 

gångbanan utanför Vaxö Skola, försvinner mer och mer varje vinter och gångtrafikanter lever farligt. 

Markeringen måste målas om varje år.  

Soldatgatan är ”knepig” med tanke på att gatan periodvis är hårt trafikerad och är väldigt smal ända 

från Vaxö Skolas sydvästra hörn, uppför backen ända fram till Ullbergs Park. Vintertid med snövallar 

på båda sidor om gatan gör den ännu smalare! 

Lägergatan samt Soldatgatan, från Lägergatan och fram till där Ullbergs Park tar vid, tål inte ökad 

trafikmängd. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna har framförts till tekniska enheten.  
Se även svar om trafiken. 

 

21. Norrberget 19 (2 boende), Repslagaren 23, Björken 21, Kasinot 1 (3 boende)-
3, Rydbolund 4, Tallen 4, Skepparen 19, Roddaren 1 

Allmänna synpunkter 

Jag/Vi vänder mig emot kommunens intentioner med den storskaliga exploateringen av Norrberget. 

Den föreslagna exploatering med byggtider under flera år, med etappindelning kanske så långt som 

10 år, kommer att ha en mycket negativ påverkan för boenden på Vaxön.(Kasinot 3). 

SBF:s kommentar: 
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga kraft 

 

Norrberget är det sista området på Vaxön där det finns mark för kommande kommunala behov, 

bland annat skolor. Området är i dag planlagt för sådant utnyttjande och vi anser vi att det är ett 

stort slöseri med kommunens resurser att inte nyttja Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjdens 

förskola. Att riva dessa byggnader för att sedan bygga en ny förskola inom samma område är inte 

förenligt med dagens syn på hållbarhet. 

Framtagningen av plandokument tycks ske i all hast utan tillräcklig internkontroll. Refererande till ej 

giltig detaljplan i planbeskrivningen, motstridiga uppgifter på plankarta jämfört med svar i 

granskningsutlåtandet. 

SBF:s kommentar: 
Norrbergsskolan byggdes 1953 och skolan svarar idag inte upp mot de moderna kraven på en 
skolmiljö, anpassad till dagens pedagogik och energinormer. Idag ställs andra krav på 
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lärmiljöerna i skolan, bland annat att kunna variera gruppernas storlek och forma miljöer för 
olika typer av arbete, något som det saknas möjligheter till i Norrbergsskolan. I den nya 
Kronängsskolan skapas en öppen miljö med stora och små rum samt öppna ytor i anslutning till 
varandra. De glasade väggytorna dem emellan ger insyn och genomsyn. Fördelarna med 
Kronängsskolan och dess placering är att det skapas en modern skolmiljö med en samlad plats 
för skola, idrott och kultur. Norrbergsskolans planlösning saknar den öppenhet som ur såväl 
pedagogiskt som ur säkerhetsmässigt perspektiv förväntas för modern undervisning. Det andra 
skälet till att skolan ska rivas är på grund av skicket på de tekniska installationer som finns i 
Norrbergsskolan. Sammantaget bedömer staden det inte långsiktigt hållbart att behålla 
Norrbergsskolan. 
 
Se svar nedan om utfartsförbudet. 

 

Den gjorda dagvattenutredningen har beräkningar på felaktigt underlag och direkta fel i själva 

beräkningarna. Detta får allvarliga konsekvenser om exploateringen skall basera sig denna utrednings 

felaktiga resultat. 

SBF:s kommentar: 
Dagvattenutredningen har uppdaterats och beräkningarna har setts över. Uträkningarna i 
dagvattenutredningen baseras till stora delar på byggnadsvolymer, uppskattade 
markanvändningsvolymer och schablonvärden för avrinningskoefficienter.  
 
Dagvattenutredningen ska visa på en fungerande dagvattenlösning baserad på de krav som 
ställs. Plankartan och planbestämmelser ska sedan säkerställa förutsättningar för 
dagvattenlösningarna enligt dagvattenutredningen. Exakta volymer och placering av 
dagvattenlösningar fastställs först i detaljprojekteringen och det är exploatören som ansvarar 
för att anläggningarna dimensioneras enligt uppställda krav i bl.a. köp- och 
genomförandeavtal. 

 

I trafikutredningen är Lägergatan tillfartsväg till Norrberget. Mot detta har stark kritik framförts 

under samrådet. Kritiken har då ignorerats av SBF. I granskningsutlåtandet skriver nu SBF att 

Vaxholms stad inte vill ha ökad trafik på Lägergatan utan om trafiken ökar kommer staden vidta 

åtgärder. Vidare skrivs: En trafikutredning är inte ett förslag från stadens sida utan en teoretisk 

konsekvensbeskrivning. Det måste väl ändå vara kommunen som ger direktiv för utredningen och att 

i detta skede skylla på utredningen är att undandra sitt eget ansvar. 

Trafikutredningen anger att lite större lastbilar inte kan köra direkt runt i korsningarna utan behöver 

tidvis justera sin placering i körbanan genom att backa, vilket visar att det är för trångt. 

SBF:s kommentar: 
En trafikutredning är inte ett förslag från stadens sida utan en teoretisk konsekvensbeskrivning 
av vilken väg trafikanter kommer att välja om inga åtgärder görs i befintligt vägnät. Analysen 
ska enligt uppdrag utföras baserat på dagens förhållanden för att ge en bild av om och i så fall 
vilka åtgärder som behöver genomföras för trafiken ska flyta. 
 
Enligt trafikutredningen har alla platser där gatan byter riktning dimensionerats för sopbilen 
(förutom smågator genom bostadskvarter och gatan inne i planområdet med garaget; dessa 
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har dimensionerats för personbil). Större flyttbilar (12 meter) kan komma fram, men behöver 
tidvis justera sin placering i körbanan genom att backa. 

 

Vid varje tillfälle då en ny version av planförslaget har presenterats har Lantmäteriverket kommit 

med allvarlig kritik på de brister som funnits plankarta. Vi finner de märkligt att SBF har bristande 

kunskaper om hur plankarta med bestämmelser skall utformas.  

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna från lantmäteriet har beaktats. 

 

Länsstyrelsen uppmanar kommunen att ta del av Boverkets kunskapsbank. Vilket inte kan tolkas på 

annat sätt än SBF inte har tillräcklig kompetens. 

Att området blir överexploaterat framgår av trafikutredningen, det är trångt, det gäller också 

dagvattenutredningen, planområdet har begränsat med utrymme för dagvattenhantering. 

Det är symptomatiskt att de två granskningar som nu genomförts har granskningstiden lagts över 

julhelgen och påskhelgen. (Kasinot 3)  

SBF:s kommentar:  
Granskningstiderna har varit något förlängda för att kompensera för jul och påsk. 

 

I granskningsutlåtande på sidorna 99-101 har SBF bedömt att endast rågrannar har rätt att överklaga 

detaljplanen. Vi gör en annan bedömning då detaljplanen påverkar så många på Vaxön bland annat 

om trafik, parkering och andra infrastrukturfrågor. Området finns inom Riksintresset, vilket betyder 

att bebyggelsen inte endast är en fråga för de allra närmaste grannarna. (Ej Kasinot 3, Tallen 4, 

Skepparen 19, Roddaren 1) 

Den folkomröstning som genomfördes 10 september 2017 visar att invånarna i kommunen har sagt 

NEJ till den storskaliga exploatering som förslaget till detaljplan möjliggör. 

Jag/Vi yrkar på att sakägarskaran innefattar alla som yttrar sig om detaljplaneförslaget. (Ej Kasinot 3, 

Tallen 4, Skepparen 19, Roddaren 1) 

Jag/Vi yrkar på att detta förslag till detaljplan ej antas. 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras men beaktas ej. 
 
”Kommunen ska inför samrådet om planförslaget bestämma och avgränsa vilka som ska 
inkluderas i samrådskretsen. Kommunen ska samråda med: 

 länsstyrelsen 

 lantmäterimyndigheten, 

 andra berörda kommuner, 

 kända sakägare, 

 kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, 

 vissa kända organisationer av hyresgäster, och 
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 myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 
planförslaget. 

 
Med kända sakägare avses i första hand ägare till fast egendom. I gruppen 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende inkluderas såväl första- och 
andrahandshyresgäster och boende som berörs av förslaget. Även lokalhyresgäster 
inkluderas”…..”De sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget till 
detaljplan kan till exempel vara handikapporganisationer, friluftsorganisationer eller 
villaföreningar.”(Boverket) 
 
Har kommunen missat att underrätta en sakägare om den nya detaljplanen är det vid ett 
eventuellt överklagande upp till den överklagande parten att bevisa att den är sakägare, eller 
berörd på ett inte obetydligt sätt och har rätt att överklaga. 

 

Plankarta 

Plankartan till granskning 1 visade att körbarförbindelse inte fick anordnas till Norrbergatan med ett 

undantag för sopbilar. Detta förbud mot körbarförbindelse har nu tagits bort. Det kan inte tolkas på 

annat sätt än att SBF anser att Torggatan/Norrbergsgatan skall vara en in/utfart till området för alla 

bilister. Detta finns inte analyserat på något sätt i trafikutredningen. Vidare har på förfrågan om bom 

vid Norrbergsgatan SBF givit följande svar: 

”Biltrafiken till förskolan planeras ske via infarten från Hamngatan. Gående och cyklar har förutom 

denna infart fler vägar upp till Storstugan att välja mellan. 

Synpunkten om bom vid Norrbergsgatan beaktas. Sopbilen ska få möjlighet att köra ner på 

Norrbergsgatan men inte persontrafik. För att hindra genomfart har staden för avsikt att sätta upp 

en bom som ”hindrar obehörig genomfartstrafik.” 

Att svaret som ges i granskningsutlåtandet inte stämmer med vad som anges på plankartan är 

märkligt. Svaret säger ”staden för avsikt” vilket inte är förbindande på något sätt.  

Då ingen av remissinstanserna har haft något att anföra mot körförbudet mot Norrbergsgatan vill vi 

att SBF ger en klarläggande motivering varför det tagits bort från plankartan. 

SBF:s kommentar:  
Ambitionen är att en bom eller liknande ska sättas upp i slutet av Norrbergsgatan och endast 
tillåta passage av sopbil och utryckningsfordon. Detta har beskrivits i plan- och 
genomförandebeskrivningen. 
 
Följande skrivning från boverket förklarar på ett bra sätt varför utfartsförbudet tagits bort: 
  
”Vägens trafikfunktion, tillgängligt gaturum och den omgivande bebyggelsens användning, 
som till exempel bostäder, skolor eller affärscentra är förutsättningar för hur trafik bör regleras 
på vägar. Dessa trafikregleringar är inte lämpliga att göra i en detaljplan utan regleras istället 
företrädelsevis genom lokala trafikföreskrifter. Det kan handla om särskilda åtgärder för 
hastighetsdämpning, begränsning av trafikslag (bil-, gång-, cykel-, kollektivtrafik med flera) 
eller tidsbegränsning av trafik. Även krav på trafiksäkerhet, trygghet, god stadsbild samt 
minimering av avgaser och bullerstörningar kan tillgodoses genom lokala trafikföreskrifter. 
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Fördelen med att lämna så mycket som möjligt av trafikregleringen till de lokala 
trafikföreskrifterna är att detaljplanen inte behöver ändras så fort trafiksituationen förändras 
och åtgärder behöver vidtas på gatan. Trafikföreskrifter är generellt sett enklare att ändra än 
detaljplaner. Det är lämpligt att använda generella planbestämmelser och att mer detaljerat 
beskriva den planerade trafiksituationen i planbeskrivningens genomförandedel.” (Boverket). 

 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Översiktsplan 

Synpunkten kvarstår från granskning 1. Att det inte längre är ett lagkrav på planeringsprogram 

utesluter inte nödvändigheten att sådant program slutförs innan detaljplanearbetet inleds. 

sid (8) 

”I det detaljplaneprogram som tas fram för Vaxön (Program för Vaxön – samrådshandling) så anges 

området som ett av åtta utvecklingsområden på Vaxön med syftet att skapa bostäder/handel/kontor 

och förskola.” 

”Program för detaljplanering för Vaxön” är på programstadiet och har alltså inte vunnit laga kraft. Att 

referera till ett dokument under arbete kan inte anses vara förenligt med god dokumentsed. 

Någon samrådsredogörelse från ”Program för detaljplanering för Vaxön” har inte presenterats. 

Från Boverket: 

”Om kommunen inleder ett planarbete med program kan det nog vara så att det är lämpligt att 

redovisa utfallet av programmet i planprocessen.” 

För att få en sammanhållen planprocess för Vaxön, inte bara olika detaljplaneförslag för skilda 

områden bör ”Program för detaljplanering för Vaxön” slutföras. 

Vi kräver att ”Program för detaljplanering för Vaxön” slutförs och planarbete för Norrberget stoppas 

tills det finns en samrådsredogörelse från ”Program för detaljplanering för Vaxön” 

SBF:s kommentar: 
Informationen om det pågående arbetet med planprogrammet för Vaxön har förtydligats med 
att det inte är godkänt Planprogrammet för Vaxön behöver revideras och kommer inte att 
antas innan Norrbergsplanen går upp för antagande. Planprogrammet berör hela Vaxön och är 
inte bara kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i lagen på att ett planarbete behöver 
inledas med ett program. 

 

Detaljplan, fastighetsplan, förordnanden och måldokument 

sid (9) 

Referens till ej gällande detaljplan. 

Nedan stående synpunkt kvarstår från granskning 1. 
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SBF:s kommentar: 
Listan med berörda detaljplaner har uppdaterats då Tomtindelningen för Lägerhöjden 1 och 2 
har upphävts. 

 

sid (9) 

”I den bevarandeplan för Vaxholm som antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 1979 omnämns 

inte planområdet direkt. Däremot behandlas de intilliggande kvarteren Vildmannen, Terra Nova och 

Kasinot som skyddsvärda.”  

I bevarandeplanen skrivs under kvarteret Kasinot: 

 ”Ingen utökning av kvarteret är önskvärd med hänsyn till skolan, Storstugan och Norrbergsparkens 

allmänna betydelse.” 

Det vill säga att Norrberget inte skall bebyggas med hänsyn till områdets stora betydelse som 

parkområde. 

Norrbergsskolan finns nu med på GULA LISTAN som skyddsvärd. 

Kulturmiljö 

Synpunkten kvarstår från granskning 1. Frågorna har inte besvarats nöjaktigt av SBF. 

sid(12) 

”Åtgärder för att anpassa den planerade bebyggelsen till riksintresset för kulturmiljön: 

1. De låga fasadhöjderna i bebyggelsen närmast norr om Storstugan.” 

Byggnaderna är upp till 16,5 m höga vilket inte kan betraktas som småskaligt. 

”2. Mindre byggnadsvolymer på de delar av området som ligger närmast småhusbebyggelse. 

… 

Formulering i vid granskning 1. 

8. Den nya bebyggelsens bedömda siluett, sett från Norra Vaxholmsfjärden, upplevs inte högre än 

Norrbergets höjd och harmoniserar med stadens formspråk.” 

Formulering vid granskning 2. 

8.”Den nya bebyggelsens silhuett, sett från Norra Vaxholmsfjärden, upplevs inte högre än 

trädkronorna på Norrberget och harmoniserar med stadens formspråk.” 

De träd som växer på slänten ner mot vägen har inte trädkronor som är 5 meter över Norrbergets 

topp. Att ändra en formulering i texten gör inte att husen blir lägre. De sticker fortfarande 5 meter 

upp över Norrbergets topp. Illustrationen på sidan 21 ger en vilseledande bild av förslaget då de 

planerade radhusen inte är med. 

Kvarteret Norrberget i nordöstra hörnet som skall planeras för radhus ger detaljplanen möjlighet till 

en nockhöjd om 12,5 m.( Det är alltså fråga om 3-våningshus fast man talar alltid om två våningar 

plus tak/vindsvåning). Radhus ligger på höjdkurvan 19-20 m. Radhusen, genom sin höjd, kommer 
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även att dominera över intilliggande bebyggelse på Norrbergsgatan. Detta innebär att husen kommer 

att sticka upp cirka 5 m högre än Norrbergets högsta punkt som är 27 m över havet. 

Hur motiveras det att så höga hus som 12,5 m tillåts byggas intill existerande småhusbebyggelse? 

SBF:s kommentar: 
Radhuslängan avslutas med en nockhöjd på 29 meter över nollplanet och en byggnadshöjd på 
23 meter över nollplanet. Detta motsvarar på platsen ca 10 meters nockhöjd och ca 4 meters 
byggnadshöjd. 

 

Hur motiveras att hus som kan vara 5 m högre än Norrbergets höjd inte skulle upplevas som högre än 
Norrbergets höjd?  

 
SBF:s kommentar: 
Redan idag finns det en närliggande villa som överstiger Norrbergets bergstopp. På 
Norrbergstoppen växer även träd på ca 5‐10 meter vilket gör att bebyggelsen döljs bakom 
Norrbergstoppen + träd. Sett från vattnet gör vinkeln att bebyggelsen också gömmer sig 
bakom Norrbergstoppen. 

 

Storstugan kommer få en fond av hus bakom sig. De förslagna byggnaderna höjd kommer att ligga i 

nivå med Storstugans högst taknivå. Här bör noteras att stor del av Storstugan har en väsentligt 

mycket lägre nockhöjd än de 16,5 m som bakomliggande hus kommer att få. Storstugan kommer 

genom förslaget att få bebyggelse närmare inpå sig än tidigare och kommer att mista sitt solitära 

läge. Storstugan kommer att genom förslaget att ingå i en stadsstruktur. Här uppstår en betydande 

skada av den historiska kulturmiljön och riksintressets värden. 

SBF:s kommentar i samrådsredogörelsen: 

”Husen närmast Storstugan har en nockhöjd som understiger Storstugans och sett från lägret som 

ligger lägre så kommer Storstugan nock fortfarande att finnas i fonden.” 

Detta är inte fullt sanningsenligt då, som påtalats tidigare, är en väsentlig del av Storstugan har en 

väsentligt lägre höjd, ca 5 m, än vad som kommer att tillåtas enligt planen. 

Vi yrkar på att tillåten nockhöjd på byggnaderna intill Storstugan skall minskas så att Storstugan som 

solitär kvarstår. 

SBF:s kommentar: 
I kvarteret Storgården närmast bakom Storstugan överstiger inga nockhöjder Storstugans 
nock.  

 

sid(13) 

”Den nya bebyggelsen kommer inte att konkurrera i höjd med Norrbergets högsta punkt och kommer 

att anpassas tämligen noga till den befintliga stadsstrukturen…” 

På vilket sätt kommer husen som kan vara 5 m högre än Norrbergets högsta punkt inte konkurrera 

med Norrbergets högsta punkt. Se ovan. 
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Från Antikvarisk granskning och konsekvensbeskrivning: 

”Ur antikvarisk synpunkt noteras att det går att minska de negativa konsekvenserna för 

kulturmiljöerna och riksintresset genom att i detaljplan styra bebyggelsens gestaltning. Framförallt 

för att erhålla en hög kvalitet på bebyggelsen, både i helhet och i detalj samt material men också för 

att undvika vissa arkitektoniska uttryck som kan uppfattas som främmande, exempelvis 

asymmetriska tak och överstora takkupor.” 

Det går inte från gestaltningsprogrammet härleda att kommunen har beaktat den antikvariska 

synpunkten. 

Motivera varför den antikvariska synpunkten om asymmetriska tak och överstora takkupor inte har 

beaktats?  

SBF:s kommentar: 
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller 
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och 
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt 
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Se även svar 
om riksintresse och gestaltning. 
Se även svar om riksintresse och gestaltning. 

 

Att bebyggelsen får negativa konsekvenser för kulturmiljö och riksintresset är klarlagt. Den 

föreslagna bebyggelsen är inte anpassad, för många och för höga hus, för att Vaxholms kulturmiljö 

inte tar oersättlig skada. 

SBF:s kommentar: 
Se även svar om riksintresse och gestaltning. 

 

Miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning 

Synpunkten kvarstår från granskning 1. 

sid (13) 

I miljörapporten ” Inverkan på miljön, behovsbedömning av MKB, Norrberget” anges ett antal 
negativa och positiva effekter. De positiva effekterna utgörs nästan uteslutande av 
kompensationsåtgärder för att mildra de negativa effekterna. 

Bedömningen av effekterna är enbart ett tyckande utan bakomliggande utredningar. Skulle 
effekterna kvantifieras kan resultat lika gärna bli ett de negativa effekterna är större än de positiva. 

Därför är slutsatsen om nollalternativet obegriplig: 

”Om planområdet Norrberget inte genomförs innebär det färre bostäder på Vaxön samt att 
framkomna positiva effekter uteblir.” 

SBF:s kommentar från granskning 1. 

”Vad gäller bedömningen av nollalternativet utgår den från att de positiva effekter som 
exploateringen bedöms medföra uteblir, exempelvis förbättrad dagvattenhantering och ökad kvalitet 
på grönytor.” 
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Dagvattenutredningen har sådana brister att det inte går att säga att dagvattenhanteringen kommer 
förbättras. 

SBF:s kommentar:  
En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planen kommer att påverka 
miljön. Behovsbedömningen är en analys som leder fram till ställningstagandet om en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver genomföras för en plan eller ej. Kommunen har 
bedömt att förslaget till detaljplan inte kan antas medföra betydande påverkan på miljön och 
att det därför inte krävs att en MKB upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 
Vad gäller bedömningen av nollalternativet utgår den från att de positiva effekter som 
exploateringen bedöms medföra uteblir, exempelvis förbättrad dagvattenhantering och ökad 
kvalitet på grönytor. 

 

Dagvatten 

sid(15) 

En ny dagvattenutredning, 2018-03-07, för Norrberget Dp 410 är utförd av ÅF Infrastructure AB. Även 
den nya utredningen har sådana brister, som felaktiga indata och beräkningar, att den inte kan vara 
ett underlag för beslut. Se vidare under dagvattenutredning. 

SBF:s kommentar: 
Se svar nedan under ”dagvattenutredning”. 

 

Nya byggnader 

sid(25) 

”Kvarteret närmast Hamngatan, föreslås rymma ett särskilt boende, restaurang, café eller 
bostadskomplement, såsom föreningslokal eller liknande. Bestämmelsen D B S C1P1: Vård, bostäder, 
skola och möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning, parkering och komplement till 
bostäder/verksamheter och skyddsrum får uppföras under mark.” 

Någon fördelning mellan vård och bostäder finns inte angiven vilket kan innebära att endast bostäder 
byggs. 

sid (26) 

”Byggnadshöjd på fasad motstående beräkningsgrundande fasad får inte överstiga byggnadshöjd i 
Beräkningsgrundande fasad. (f6)” 

Denna bestämmelse kräver ett förtydligande. 

SBF:s kommentar:  
Bestämmelsen har omformulerats till ”Byggnadshöjd på fasad motstående 
beräkningsgrundande fasad får inte överstiga byggnadshöjd på beräkningsgrundande fasad.” 
Bestämmelsen innebär att byggnadshöjden inte får överstigas på motstående fasad på den 
fasad som valts som beräkningsgrundande. 

 

Friluftsliv 

sid(29) 
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”Området i norr utgörs av naturmark som sluttar brant ned mot Norra Vaxholmsfjärden. I branten 
växer blandskog. Området har idag ett visst värde för rekreation genom att en strandpromenad 
slutar vid gränsen av planområdet och följs av en stig som slingrar sig genom busk- och 
skogsvegetation upp till höjden. I planförslaget förlängs strandpromenaden genom området. 
Förlängning kommer att ske fram till Skutvikshagen.” 

”Ett stort område frigörs för det rörliga friluftslivet i form av strandpromenad i och med 
genomförandet av detaljplanen. ” 

Att kalla ett område om ca 900 m2 för ett stort område för friluftsliv är inte annat än ett orwellskt 
språkbruk. 

Motivera varför områdets storlek inte är kvantifierat i kvadratmeter. 

”En bred passage lämnas längs hela strandremsan mellan vattenområde och bostadsbebyggelse för 
att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det rörliga friluftslivet. Med hänsyn till att en 
gångväg anläggs i passagen, samtidigt som området består av tät bebyggelse med tydliga 
avgränsningar mellan privat och allmänt, blir det tydligt att passagen är allmänt tillgänglig.” 

Den 20 meter breda passagen i norr utgörs av naturmark som sluttar brant ned mot Norra 
Vaxholmsfjärden. 

Motivera utförligare hur denna brant skulle kunna skapa förutsättningar för det rörliga friluftslivet. 

Platsen har redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. (7 kap 18 c § MB p1) 

SBF:s kommentar: 
Strandpromenaden är det som ligger inom planområdet. Nedåt slänten är det planlagt som 
allmänt ändamål och parkmark. Det kommer sammanlagt alltså vara en relativt stor yta som är 
planlagt som park närmast vattnet även om vissa begränsningar finns i den branta sluttningen. 

 

Sid (31) 

”Bostadsbebyggelsen i Vaxholms stad är av tradition låg och endast i enstaka områden finns 
bebyggelse som är högre än 2 våningar. Bebyggelsestrukturen domineras kraftigt av villabebyggelse 
och antalet möjliga bostäder för en given yta blir därefter. 

Ett tillskott på 200-250 bostäder i byggnader på upp till 2-3 våningar plus takvåning är ett historiskt 
tillskott i Vaxholms stad och ett betydande tillskott för hela länet.” 

”…endast i enstaka områden finns bebyggelse som är högre än 2 våningar…” 

I planbeskrivningen finns på ett flertal ställen angivet att den planerade bebyggelsen är väl anpassad 
till den existerande bebyggelsen. 

Hur kan man då motivera att fyravåningshus är anpassade till en byggelse med flertalet hus som inte 
är högre än två våningar? 

SBF:s kommentar till granskning 1: 

”Efter granskningen har höjderna i området setts över. I kvarteret vid korsningen Roddaregatan-
Hamngatan närmast villabebyggelsen, har ett hus sänkts en våning för att bättre anpassas till 
omgivande villabebyggelse.” 

Denna kommentar återkommer på ett flertal ställen i granskningsutlåtandet. Enligt plankartan har 
inte nockhöjden sänkts på något enda område jämfört med plankarta inför granskning 1. Detta är ren 
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lögn att påstå att husen har sänkts en våning. Här fordras en rejäl förklaring från SBF hur denna 
utsaga har kunnat upprepas i olika varianter i granskningsutlåtandet. 

SBF:s kommentar: 
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller 
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och 
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt 
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Bebyggelsen 
är inte planerad som villabebyggelse med endast 2 våningar utan är tänkt som en förlängning 
av stadskärnan. I närområdet och på andra platser i centrala Vaxholm finns hus som är högre 
än 2 våningar. 
 
Se svar om hushöjderna längre ner under rubriken ”granskningsutlåtande”. 

 

Rekreativa konsekvenser 

sid(32) 

Den så kallade strandpromenaden går längs branten mot sjön. Längs gångvägen finns några 
rudimentära parkområden (som bredast ca 10 m) inplanerade. Då marken lutar kraftigt mot sjön, en 
höjdskillnad på flera meter på 10 meters bredd. 

”Förslaget innebär att området får en bättre tillgänglighet genom att en strandpromenad ska 
anordnas i området.” 

Enär planområdet inte sträcker sig ner till stranden utan har sin gräns mot bergsbranten kan det inte 
kallas strandpromenad om det anläggs en speciell gångväg som går uppe på berget. 

Idag går det alldeles utmärkt att promenera längs planområdets ytterkant, förbi Norrbergsskolan 
sjösida för att sedan komma ner till Skutviken. Tal om bättre tillgänglighet i detta fall blir 
innehållslöst. 

Från PBL ”När begreppen tillgänglig och användbar eller tillgänglighet och användbarhet används i 
reglerna menas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.” 

SBF:s kommentar i Samrådsredogörelsen: 

”Viss tillgänglighetsanpassning för funktionsvariationer kommer att genomföras längs med 
strandpromenaden och i lekparken.” 

Vilka anpassningar kommer att göras? 

Motivera varför enbart ”viss” anpassning kommer att göras. 

SBF:s kommentar i granskning 1: 

”Ambitionen är att hela strandpromenaden och lekparken ska vara tillgänglighetsanpassad För 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Vad som är tekniskt genomförbart 
framkommer först i projekteringsskedet.” 

Förklara vad som inte är tekniskt genomförbart att bygga en cirka 3 m bred promenadväg. 

 
SBF:s kommentar:  
Vaxholm har valt att generellt benämna promenader med utsikt över vatten eller längs med 
vatten som strandpromenad. Idag finns det viss möjlighet till passage norr om Norrbergsskolan 



Granskningsutlåtande 
2018-04-19 

Änr 2015/56.214 

54 av 107 

i området men ingen anordnad promenad. Detaljplanen tillgängliggör området för en bredare 
målgrupp. 
 
Vid projekteringen kommer det att klargöras vilken typ av tillgänglighetsanpassning som är 
möjlig på platsen. Det är inte enbart bredd och underlag som är avgörande för tillgänglighet 
utan även exempelvis lutning och möjlighet till uppsättande av räcke och avåkningshinder. 

 

Gator och trafik 

Biltrafik 

Sid(32) 

Trafikutredningen 

Synpunkten kvarstår från granskning 1 

Från trafikutredningen sidan 4: 

”ÅDT fördelar sig enligt Figur 1 nedan. I antagandet om fördelningen antas att huvudströmmen (90 
%) rör sig västerut längs Hamngatan med väg 274 som målpunkt på förmiddagen och kommer 
tillbaka på eftermiddagen via Lägergatan. De tre parkeringsgaragen antas också ha samma 
attraktionskraft, varför 2/3 av planområdets trafik antas åka in i området och 1/3 till garaget som 
angörs från Roddaregatan. På förmiddagen är utflödet högre och under eftermiddagen är inflödet 
högre, men i medeltal är det jämnt fördelat.” 

Detta är orealistiska antaganden. 

Det är synnerligen olämpligt att förutsätta att trafiken till Norrberget skall ledas på Lägergatan för 
förbi Vaxö skola och en förskola. Lägergatan har under sommaren byggts om och försetts 
avsmalningar med övergångställe i trottoarnivå, väggupp. Trafikutredningen behandlar inte 
korsningen Kungsgatan – Lägergatan. På morgon är det en stor trafik, vänstersväng från Kungsgatan 
till Lägergatan, till Vaxö skola. På eftermiddagen skulle ännu större trafik alstras i korsningen om 
trafikutredningens förslag blev verklighet. 

Antagandet att 90 % av trafiken från Norrberget skall gå väster ut via Hamngatan/ Eriksövägen är helt 

orealistisk. Hamngatan/Eriksövägen är hastighetsbegränsad till 30 och det kommer att finnas två 

timglashållplatser, en vid Norrbergsskolan och en vid Skutvikshagen. En normal funtad bilist väljer 

annan väg. 

Vad är kommunens motiv för att leda trafiken via Lägergatan? 

Vilka andra alternativ har utretts och i så fall varför har alternativen förkastats jämfört med 
Lägergatan? 

Vilka var de positiva effekterna respektive negativa effekterna att just välja Lägergatan jämför med 
de andra alternativen? 

Om inte andra alternativ har utretts vad är då motiveringen att det inte gjorts? 

SBF:s kommentar i granskning 1 

”Dock har ingen ny trafikfördelningsanalys gjorts för Lägergatan. En trafikutredning är inte ett förslag 
från stadens sida utan en teoretisk konsekvensbeskrivning av vilken väg trafikanter kommer att välja 
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om inga åtgärder görs i befintligt vägnät. I utredningen blir utfallet en stor andel på Lägergatan 
eftersom det är den kortaste vägen. 

Vaxholm stad vill inte ha en ökad trafik på Lägergatan och är beredd att vidta åtgärder för att den 
inte ska öka. Lägergatan har byggts om med skarpare farthinder för att den skall bli mindre attraktiv 
att välja för nya trafikanter. Vaxholm stad har förbjudit all avtalad byggtrafik att köra Lägergatan 
och vi kommer att följa upp trafiken på Lägergatan. Det kan bli aktuellt att reglera trafiken men då 
detta innebär att även befintlig trafik påverkas väljer vi att avvakta med andra åtgärder i första hand. 
Om trafiken ökar kommer Vaxholm stad att vidta åtgärder.” 

I granskningsutlåtandet ovan skriver nu SBF att Vaxholms stad inte vill ha ökad trafik på Lägergatan 
utan om trafiken ökar kommer staden vidta åtgärder. Vidare skrivs: En trafikutredning är inte ett 
förslag från stadens sida utan en teoretisk konsekvensbeskrivning. Det måste väl ändå vara 
kommunen som ger direktiv för utredningen och att detta skeda skylla på utredningen är att 
undandra sitt eget ansvar. Det är viktigt att denna fråga utreds innan och inte som SBF säger att vidta 
åtgärder om problem dyker upp. Avsikten med ett planprogram, som kommunen fullföljt, är att just 
sådana frågor utreds innan och inte kommer som överraskningar efteråt. 

SBF:s kommentar: 
En trafikutredning är inte ett förslag från stadens sida utan en teoretisk konsekvensbeskrivning 
av vilken väg trafikanter kommer att välja om inga åtgärder görs i befintligt vägnät. Analysen 
ska enligt uppdrag utföras baserat på dagens förhållanden för att ge en bild av om och i så fall 
vilka åtgärder som behöver genomföras för trafiken ska flyta. 
Se svar om trafiken. 

 

Från trafikutredningen sidan 13: 

”Den rekommenderade lösningen förutsätter att sopbilen går en slinga från Norrbergsgatan och ut 
via antingen planområdets norra eller södra anslutning till Hamngatan. Den södra 
anslutningspunkten är dubbelriktad och gatuutrymmet är generösare varför sopbilen har lättare att 
köra ut den vägen.” 

Det är inte en acceptabel lösning att Norrbergsgatan/Torggatan skall vara transportled för det nya 
områdets sopor. Det kan påtalas att vid flera tillfällen vintertid har sopbilen inte kört på 
Norrbergsgatan på grund av snöhinder. Inom planområdet får ordnas vändplaner med minsta 
diameter om 18 m där sopbilen och andra lastfordon kan vända. 

SBF:s kommentar i granskning 1: 

”Idag används förlängningen av Norrbergsgatan inom planområdet som transportled för sopbilen 
eftersom att det saknas en fullgod vändplan på Norrbergsgatan. Det innebär att sopbilen idag kör via 
parkmark vilket är planstridigt enligt gällande detaljplan. 

Detaljplaneförslaget bekräftar pågående markanvändning och undanröjer en otillåten användning av 
parkmark. Ett förbud för sopbilen att passera medför att en ny lösning försophämtning längs 
Norrbergsgatan behöver tas fram.” 

En annan kommentar i samma fråga. 

SBF:s kommentar i granskning 1: 

”Idag används förlängningen av Norrbergsgatan inom planområdet som transportled för sopbilen 
eftersom det saknas en fullgod vändplan på Norrbergsgatan. Det innebär att sopbilen idag kör via 
parkmark vilket är planstridigt enligt gällande detaljplan. 



Granskningsutlåtande 
2018-04-19 

Änr 2015/56.214 

56 av 107 

Detaljplaneförslaget bekräftar pågående markanvändning och undanröjer en otillåten användning av 
parkmark. Ett förbud för sopbilen att passera medför att fastighetsägare längs med Norrbergsgatan 
blir tvungna att köra ner sina tunnor till korsningen mot Torggatan för att tömning av sopor ska vara 
möjlig.” 

Det är inte någon som begärt förbud för sopbil att köra på Norrbergsgatan utan det vi hävdat är 
Norrbergsgatan inte skall vara transportled för det nya områdets sopor. 

Lösningen är att det ordnas tillräckligt stora vändplaner inom området. Se ovan. 

SBF:s kommentar: 
Det är Roslagsvatten som fattar beslut om sopbilens rutter och vilken ordning soporna töms. I 
framtiden kommer sopbilen enbart behöva åka i en riktning vid tömning av soporna längs 
Norrbergsgatan istället för fram och tillbaka som den tvingas till idag. 

 

Från förra trafikutredningen sidan 17: 

”Om den snedställda korttidsparkeringen är fullbelagd kan föräldrar också åka in på vägen längs 
förskolans långsida och vända vid vändplatsen närmast Norrbergsgatan. Även leveranser till 
förskolan kommer troligast att nyttja denna vändplats.” 

Denna skrivning är nu borttagen men problemen kvarstår. 

Med en förskola om 120 platser är ett rimligt antagande att anvisade parkeringsplatser, 10 stycken, 
inte kommer att räcka till vid hämtning och lämning av barnen. Barnen kan inte bara släppas av utan 
måste följas med in till förskolan och kanske även kläs av respektive på. Under den tiden måste bilen 
vara parkerad. Påståendet att föräldrarna kan vända vid vändplatsen närmast Norrbergsgatan hjälper 
inte då bilen måste parkeras. 

Vilka beräkningar har gjorts för att bestämma just 10 parkeringsplatser är tillräckligt för lämning och 
hämtning av barn? 

SBF:s kommentar: 
Det är parkeringsnormen som anger hur många parkeringsplatser som ska anordnas för  
personalparkering och hämtning/lämning.  

 

Kollektivtrafik 

sid (35) 

Fråga som kvarstår från förra samrådet och som inte fått något nöjaktigt svar. 

”Genom att anlägga bostäder på de centrala delarna av Vaxön ökar möjligheterna till kollektivt 
resande.” 

SBF:s kommentar i samrådshandlingen: 

”Över hela regionen satsas det på att bygga bostäder i kollektivtrafiknära lägen för att öka 
sannolikheten att boende väljer kollektiva färdmedel. Detta kräver således att det finns kapacitet och 
turtäthet annars väljs bilen istället.” 

Att det skall finnas kapacitet och turtäthet i kollektivtrafiken är en självklarhet. Trängseln på bussarna 
är idag redan stor, fler människor som reser kräver fler bussar och båtar. 

Men på vilket sätt ökar det möjligheterna till kollektivt resande? 
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På vilket sätt kan kommunen påverka kapaciteten och turtäten? 

SBF:s kommentar från granskning 1: 

”Alla kommunala frågor går inte att lösa i detaljplanen för ett begränsat område. Det pågår en 
utredning tillsammans med Trafikförvaltningen i Stockholm och Trafikverket för att förbättra 
kollektivtrafiken och öka framkomligheten i Vaxholm. Kommande befolkningsunderlag är nödvändigt 
för att Trafikförvaltningen ska bibehålla och satsa på kollektivtrafiken”. Vilken utredning säger att: 
”Kommande befolkningsunderlag är nödvändigt för att Trafikförvaltningen ska bibehålla och satsa på 
kollektivtrafiken”? 

Vi vill ta del av underlagen, referenser till utredningar etc. som bekräftar SBF:s uttalande i denna 
fråga. 

SBF:s kommentar: 
Nedan följer några exempel på underlag, referenser: 
 
Stomnätsplanen (2014), Stockholms läns landsting:  
http://www.stockholm.se/PageFiles/1044102/Stomn%C3%A4tsplan%20Bilaga%201.pdf  
 
”Stomnätsplanens syfte kan sammanfattas som att: 

 Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i hela Stockholms län. 

 Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik.  

 Fastställa strategi för trafikering av stomnätet avseende linjer, trafikslag och utbud. 
Materialet ska även ge underlag till kommunernas bebyggelseplanering genom att indikera 
viktiga stråk där avsikten är att långsiktigt bedriva högvärdig och robust kollektivtrafik. Detta 
möjliggör också en utvecklad dialog mellan Trafikförvaltningen och kommunerna för att 
åstadkomma en bättre prioritering” (s. 6) 
 
”De utpekade stråken ska ses som viktiga samband där kollektivtrafiken ska utvecklas med 
förbättrad stomtrafik, och där kollektivtrafikens framkomlighet och roll i 
bebyggelseplaneringen ska prioriteras.” (s. 25) 
 
Stombusstrafiken (buss 670) utgör en mycket viktig del av kollektivtrafikförsörjningen för 
Vaxholm, och kommer även att gör det i framtiden, varför det är högst relevant att 
befolkningen utvecklas i kollektivtrafiknära lägen i förhållande till stomnätet, som exempelvis 
Norrberget. 
 
Ur Trafikförsörjningsprogrammet 2017 (SLL)  
http://www.sll.se/Global/Om%20landstinget/Styrdokument/3-
Karnverksamhet/Regionalt%20trafikforsorjningsprogram%20for%20Stockholms%20lan.pdf  
 
”Den framtidsbild och de utmaningar som redovisas i RUFS ligger till grund för landstingets 
Stomnätsplan. Stomnätsplanen för Stockholms län utgår från resenärens behov och syftar till 
att ett attraktivt och konkurrenskraftigt stomnät för kollektivtrafiken skapas i den befintliga 
bebyggelsens gatunät och i samklang med planeringen för nya utbyggnadsområden. Planen 
redovisar principer för stomtrafikens utveckling och förslag till ett stomnät som innehåller fler 
tvärförbindelser än i dag. Stomnätsplanen beskriver både utbyggnader i spårtrafiken och 
utbyggnader av stombusstrafiken.” (s. 12) – dvs. de prioriterade bebyggelseområdena som 
redovisas i RUFS kommer sannolikt bli viktiga  
 

http://www.stockholm.se/PageFiles/1044102/Stomn%C3%A4tsplan%20Bilaga%201.pdf
http://www.sll.se/Global/Om%20landstinget/Styrdokument/3-Karnverksamhet/Regionalt%20trafikforsorjningsprogram%20for%20Stockholms%20lan.pdf
http://www.sll.se/Global/Om%20landstinget/Styrdokument/3-Karnverksamhet/Regionalt%20trafikforsorjningsprogram%20for%20Stockholms%20lan.pdf
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RUFS 2010:  
http://www.rufs.se/globalassets/d.-rufs-2010/rufs-2010-planen/rufs10_hela.pdf  
 
”Förtätningen i goda kollektivtrafiklägen ger också förutsättningar för minskat bilberoende. (Se 
tillgänglighetskartor på sid 196–197).”  
 
”Goda kollektivtrafiklägen Tillgängligheten till kollektivtrafiksystemet har kunnat prioriteras 
högre i planen än i övriga alternativ. I de goda kollektivtrafiklägena finns i regel också 
tillräckligt med mark som lämpar sig för förtätning. En rad åtaganden planeras för att 
utbyggnad av ny bebyggelse ska samspela med utvecklingen av transport- och 
energisystemen.” 
 
RUFS 2050 (uppe för antagande i juni, landstingsfullmäktige): 
http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Tillvaxt-och-
regionplanenamnden/2018/2018-02-22/regional-utvecklingsplan-rufs2050.pdf  
 
(Nuläge) ”Omkring 76 procent av länets befolkning bor inom 1 200 meter från befintliga 
spårstationer och stombusshållplatser vilket ger en god utgångspunkt för en hög 
kollektivtrafikandel.” 
 
En av de 8 regionala prioriteringarna i RUFS 2050 är att ”Styra mot ett transporteffektivt 
samhälle”, där fokus bland annat läggs på att ”planera för en bebyggelseutveckling i de bästa 
kollektivtrafiklägena” 
 
Se även en av de rumsliga principerna ”Stadsutveckling i de bästa kollektivtrafiklägena” s. 36:  
 
”Att bygga och förtäta i de lägen som har den bästa kollektivtrafiktillgängligheten utifrån såväl 
regionala som lokala förutsättningar skapar närhet och ger underlag för service och en 
attraktiv kollektivtrafik med hög turtäthet. Täthet möjliggör kortare avstånd i vardagen och 
ökad tillgänglighet samt bidrar till hushållning med mark och energi. Det ger förutsättningar för 
en mer konkurrenskraftig kollektivtrafik och för kapacitetsstarka, effektiva och robusta 
tekniska försörjningssystem.” 
 
Om Befolkningstillväxt och rumslig utveckling s. 38:  
 
”Den föreslagna rumsliga utvecklingen bygger på flerkärnighet och en hållbar förtätning i de 
relativt sett mest tillgängliga kollektivtrafiklägena, vilket är nödvändigt om de regionala målen 
ska kunna nås.” 
 
Utöver det är Vaxön (exkl. Eriksö) utpekat som strategiskt stadsutvecklingsläge i Vaxholm där 
RUFS 2050 bland annat förordar följande förhållningssätt: ”Prioritera stadsutveckling i detta 
läge särskilt i de kommuner som saknar en regional stadskärna” 

 

Parkering 

Sid (38) 

I den nya plankartan har kravet på minsta jorddjup sänkts från 0,8 m till 0,5 m för planterbart 
bjälklag. Parkeringsgaragen är illustrerade i figur 23 med stora träd. 

http://www.rufs.se/globalassets/d.-rufs-2010/rufs-2010-planen/rufs10_hela.pdf
http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Tillvaxt-och-regionplanenamnden/2018/2018-02-22/regional-utvecklingsplan-rufs2050.pdf
http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Tillvaxt-och-regionplanenamnden/2018/2018-02-22/regional-utvecklingsplan-rufs2050.pdf
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Vilka typer av stora träd kan planteras med ett jorddjup om endast 0,5 m? 

SBF:s kommentar: 
Planbestämmelsen om jorddjup på 0,5 meter hindrar inte att ett större jorddjup kan anläggas. 
I gestaltningsprogrammet anges det förslag på mindre träd som kan planteras på gårdarna där 
förutsättningar finns. I gatten mellan husen får marken inte underbyggas med bjälklag vilket 
möjliggör ett större jorddjup med bättre planeringsmöjligheter. 

 

Snöröjning 

sid(40) 

”Det sammanhängande gatunätet ger goda förutsättningar att snöröja. Två av parkytorna inom 
detaljplanen föreslås vid behov användas som avstjälpningsyta för snö. Vid behov kan ett 
infiltrationsdike anläggas.” 

Från dagvattenutredningen sidan 25: 

”...områdena kring punkthusen C och D begränsade infiltrationsmöjligheter i och med att det är berg 
som är underlag i marken. Marken kring punkthusen E har bättre infiltrationsmöjligheter eftersom 
markunderlaget där består av sandig morän som bedöms ha bättre infiltrationskapacitet.” 

 

”…och med att markunderlaget är berg under större delar av marken kring punkthus C och D har 
vattnet svårt att infiltrera och renas på så sätt. Risken blir då att smältvattnet tar den kortaste vägen 
ner till recipienten och rinner nerför branten till Norra Vaxholmsfjärden orenat.” 

Dagvattenutredningen föreslår att infiltrationsdiken skall anläggas vid E. 

I plankartan finns egenskapsbestämmelsen dike inlagt på det som markeras PARK i områdets norra 
del. I planbeskrivningen anges att infiltrationsdike kan anläggas vid behov. 

Vad är kriterierna för att ett behov uppstår? 

Från dagvattenutredningen tagen illustration av infiltrationsdike. 
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Var är det tänkt att vattnet från diket skall ledas? 

Direkt till Norra Vaxholmsfjärden? 

Eller skall det anslutas till dagvattensystemet? 

Hur långt skall detta dike vara? 

Skall det följa hela området PARK? 

Det kan noteras att området norr om Norrbergsskolan är berg och skall det då sprängas för detta 
dike? 

Hur skall promenadvägen som planeras till cirka 2 meters bredd också kunna samsas med ett 
infiltrationsdike? 

I planbeskrivningen anges att parkytorna skall användas för snöupplag. Där flera av parkytorna är 
direkt olämpliga för snöupplag. 

Ytterligera en aspekt på snöupplagen. Från gestaltningsprogrammet sidan 25 finns följande bild på en 
lekplats längs promenadvägen. 

 

Att använda lekplats som snöupplag måste anses vara direkt olämpligt. Snön kommer dessutom att 
kvarligga länge då platsen har norrläge. 

Hur motiverar kommunen att använda lekplatsen som snöupplag? 

SBF:s kommentar: 
Snöupplag ska i första hand placeras inom kvartersmark där det finns möjlighet till rening och 
fördröjning. Skulle ett behov uppstå kommer storlek och utformning av infiltrationsdiket att 
fastställas i framtida detaljprojektering. Dagvattenutredningen har pekat ut platser inom 
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detaljplaneområdet där det finns bäst förutsättningar för infiltration och detaljplanen 
möjliggör anläggandet av ett infiltrationsdike. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

sid (40) 

”Fler boende ger även ett ökat behov och underlag för skola och förskolor i närområdet.” 

Den planerade förskolan har ungefär lika många platser som Lägerhöjdens förskola och Lillstugan har 
idag. Vaxö skola har elever inhysta i baracker. 

Hur har kommunen tänkta möta det ökade behovet av skola och förskola? 

SBF:s 

”Barn- och utbildningsnämnden antog 2017-09-18 ett strategiskt lokalprogram för förskolor, Änr BUN 
2017/130.600. Lokalprogrammet ska vara ett riktningsdokument i det fortsatta planeringsarbetet 
gällande förskolelokaler. Ett motsvarande strategiskt lokalprogram för skolor planeras antas av barn 
och utbildningsnämnden under våren 2018.” 

SBF:s kommentar:  
Lokalprogrammet utgör ett underlag för framtida planering vad gäller placering och kapacitet. 

 

sid (41) 

”För att klara det ökade behovet av VA kommer VA-ledningar anläggas inom området och dessutom 
kommer ledningar behöva förstärkas utanför planområdet.” 

Skall dessa förstärkningar av VA-ledningar betalas av exploatören? 

Om inte kommer detta att drabba alla Vaxholmsbor med höjda VA-avgifter. 

SBF:s kommentar:  
Planområdet kommer ligga inom verksamhetsområde för VA och därav gäller lagen om 
allmänna vattentjänster (LAV). Detta innebär att Vaxholmsvatten AB är huvudman för VA och 
är därför skyldig att bistå med en förbindelsepunkt till fastighetsgräns. Ett VA-
exploateringsavtal ska upprättas mellan Vaxholmsvatten AB och Besqab Projekt och 
Fastigheter AB. Avtalets syfte är att reglera hur VA frågorna i exploateringsområdet ska 
genomföras och hur kostnaderna fördelas. 

 

Sid (41) 

”I och med bebyggelsen av nya bostäder, särskilt boende samt förskola kommer behovet av 
parkeringsplatser öka både inom och utanför planområdet. Inom planområdet anordnas 
parkeringarna för de boende och dess besökare inom kvartersvägarna och i garage som ligger under 
några av kvarteren.” 

Hur skall det ökade behovet av parkeringsplatser utanför planområdet lösas? 

SBF:s kommentar: 
Planförslaget har utgått från parkeringsnormen för Vaxholms stad. Besöksparkering har delvis 
ersatts på Kronängsskolans parkering. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för närvarande 
med att få ett planuppdrag för permanent parkering vid tennisbanan på Lägret. 
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Sid (38) från granskning 1 

”Detaljplanens genomförande gör att en högstadieskola samt två förskolor behöver rivas, i samband 
med att marken iordningställs för exploateringen. Skolorna är eftersatta i drift- och underhåll och 
bedöms i grunden behöva rivas.” 

Vilka undersökningar har gjorts av förskolorna som visar är de är eftersatta i drift-och underhåll? 

Var finns sådan dokumentation? 

Formuleringen ”Skolorna är eftersatta i drift- och underhåll och bedöms i grunden behöva rivas.” är 
borttagen i den nya planbeskrivningen. Då SBF inte har kunnat styrka sitt påstående från förra 
granskningen måste det anses allvarligt att felaktig information sprids av förvaltningen. 

SBF:s kommentar: 
Rivningen av Norrbergsskolan och förskolorna sker för att skapa nya värden i området. 
Exploatering och byggande av ca 250 bostäder samt särskilt boende anses väga tyngre än 
byggnadernas värde. Den sammanvägda bedömningen är att de positiva effekterna av 
exploateringen väger tyngre än de negativa.  
 
När paviljongslösningar ersätts görs det med ändamålsenliga och energieffektiva lokaler. När 
tillfälliga lokaler ändå ska ersättas kan lokalerna samtidigt byggas i större enheter vilket 
medför att lokalkostnaden fördelas på större verksamhet/fler barn. Andelen av 
driftskostnaden som därmed består av lokalkostnad kan därmed hållas nere, vilket också ger 
positiva driftsfördelar. Andra positiva driftsfördelar som kan uppnås är att fler unga ger större 
elevunderlag vilket medför att vi enklare kan locka hit speciallärare till exempelvis språk, då vi 
har underlag och kan erbjuda heltidstjänster. Vi kan också fylla upp i klasser och få en starkare 
ekonomi i våra verksamheter. 

 

Planerade förskolan 

Synpunkter från tidigare kvarstår 

PBL anger: 

”Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både storleken på friytan per 
barn och till den totala storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per barn i 
förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan. 

Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2. På en gård som är 
mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt 
som tillgodoser deras behov (Mårtensson, Boldemann, o.a. 2009).” 

Länsstyrelsen skriver i sitt samrådsyttrande: 

”I vägledningen lyfts bl.a. storlek på hur stor friyta som behövs utifrån beprövad praxis och aktuell 
forskning som vägledning för kommunala riktlinjer. Ett rimligt mått utifrån antalet barn anges som 40 
kvm friyta per barn i förskolan. Forskning visar även att den totala storleken på friytan helst bör 
överstiga 3000 kvm.” 

I en ny större förskola skall barnen få mindre utomhusyta att röra sig på endast ca 20m friyta per 
barn. Det är förvånande att kommunen tänker göra avsteg från rekommendationerna i PBL och att 
kommunen värderar de yngsta invånarna så lågt. 

SBF:s kommentar från granskning 1: 
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” I den nya förskolan på Norrberget uppnås inte Boverkets rekommenderade friyta utomhus. 
Förskolan gränsar mot parken vid Storstugan, ligger intill parken Lägret och har närhet till naturmiljö, 
viket kan kompensera något för att riktlinjerna inte uppnås.” 

Det vill säga att det medvetet planeras en försämring för förskolebarnen när det gäller 
lekmöjligheter. 

Hur kan kommunen motivera denna försämring? 

SBF:s kommentar: 
Vid detaljprojekteringen av förskolan strävar kommunen efter att bygga yteffektivt och skapa 
en skolgård av hög kvalitet. Se svar om förskolorna på Norrberget.  

 

Dagvattenutredning 

ÅF infrastruktur AB, har utfört en dagvattenutredning 2018-03-07, Dagvattenutredning för 
Norrberget Dp 410. 

Utredningen har analyserat dagsläget för att ha jämförelse med exploaterade läget. De åtgärder som 
planeras baseras på skillnaden mellan dagsläget och det exploaterade läget, då är det av yttersta vikt 
att ingångsdata till beräkningarna utgörs av fakta som är tillgängligt. Analysen utförs med hjälp av 
Excel-verktyget StormTac. I StormTac ingår databaser med föroreningshalter, avrinningskoefficienter 
för olika marktyper med mera. Databas med marktyper finns tillgängligt StormTac:s hemsida 
www.stormtac.com. Val av marktyp kan påverka slutresultat väsentligt. 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden. 

Vid nuläget har beräknats ett flöde om 254 l/s vid ett 10-årsregn. Det är alltså det flöde som inte har 
infiltrerats eller dunstat bort och som tillförs dagvattensystemet. Från detta får borträknas det som 
flöde om 42 l/s som antagits rinna direkt till Norra Vaxholmsfjärden, sidan 9 i utredningen. Det vill 
säga att 212 l/s antas rinna till dagvattensystemet. Dagvattenutredningen anges på sidan 10 att den 
teoretiska kapaciteten på dagvattenledningens första del är 15 l/s. Utredningens analys håller här 
inte ihop. Man kan på goda grunder anta att större delen av flödet infiltreras. 
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Verkliga dagvattenbrunnar har markerats med en röd ring på kartan ovan. Fungerande 
dagvattenbrunnar finns på Lägerhöjdens förskola och på vändplan vid Storstugan. Dagvattenbrunnen 
på Lillstugan är föga funktionsduglig då den är något upphöjd över marknivå och täckt av grus och 
sand. Det torde vara endast vatten från dessa brunnar och taken från Lillstugan och Lägerhöjdens 
förskola som tillförs dagvattensystemet. 

Huruvida takvattnet från Norrbergsskolan tillförs dagvattensystemet eller avloppssystemet, vilket var 
den gängse metoden vid tiden för byggandet av skolan, har inte kunnat avgöras i skrivande stund. 

Vid exploaterat läge anges flödet till 391 l/s. Rapporten säger då att ökning är 137 l/s för ett 10-års 
regn. 

SBF:s kommentar: 
Befintlig dagvattenhantering inom planområdet är undermålig. I dagsläget finns det inga 
kapacitetsproblem i den befintliga dagvattenledningen till följd av att avvattningen i området 
endast till viss del sker till dagvattenledningen och resten avrinner ytligt med begränsade 
möjligheter till rening. Genomförandet av detaljplanen innebär att nästan allt dagvatten från 
planområdet kommer att avvattnas till befintlig dagvattenledning efter rening och fördröjning 
vilket bidrar till att miljökvalitetsnormerna kan uppnås. 

 

Övriga synpunkter: 

I område E finns även har grusplan. 

Tabell 4 är inte uppdaterad med nya värden från tabell 3. 

Dessa två beräkningar av flödet med rationella metoden tillför egentligen ingenting då det ändå 
beslutats att 20 mm nederbörd skall fördröjas genom magasin. 

Föroreningsberäkningarna görs på likartat sätt som flödesberäkningarna, före respektive efter 
exploatering. Marktyperna som används i beräkningarna är takyta, lokalgata, parkmark, torg samt 
gräsyta. Dessutom tillkommer grusplan och naturmark vilket inte finns angivet i utredningen. Enligt 
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StormTac kan man använda marktypen Takyta om takmaterialet är okänt. I detta fall är takmaterialet 
känt för de tre byggnaderna. Norrbergsskolan och Lillstugan har taktegel och enligt StormTac:s 
databas så har det material noll utsläpp av föroreningar till skillnad mot marktypen Takyta som har 
icke oväsentliga föroreningsmängder. 

I nuläget är det en mindre del av dagvattnet som tillförs dagvattensystem större del infiltreras. Söder 
om Norrbergsskolan finns ett stort ”svackdike” där vatten från skolgården infiltreras och renas. 
Denna svacka torde minst samma renande egenskaper som vilken anlagd växtbädd som helst. Med 
en inspektion på platsen kan det konstateras att i praktiken är det ytterst en liten del av flödet som 
når Norra Vaxholmsfjärden utan först ha renats genom jord och växtlager. 

I tabell 3 finns angivet markanvändning per område. 

För område A anges Innergård på bjälklag 515 m2. I plankartan finns endast cirka 300 m2 reserverat. 

För område B anges Innergård på bjälklag 524 m2. I plankartan finns endast cirka 400 m2 reserverat. 

För område H anges Innergård på bjälklag 841 m2. I plankartan finns cirka 815 m2 reserverat. 

Då det är så pass stora skillnader på ytor kan det påverka på flödes- och föroreningsberäkningarna 
väsentligt. 

På sidan 21 anges reningsgraden av olika föroreningar som tillkommer i dagvatten av växtbäddar. I 
andra dagvattenutredningar, som också använder StormTac, redovisas reningsgraden inklusive en 
standardavvikelse. Spridningen reningsgraden är ofta väldigt stor. Några exempel fosfor + 84 %, 
kväve N + 64 %, bly Pb + 18 % och så vidare. 

Då det är tänkt att använda växtbäddar för fördröjning och rening förutsätter det att det kan växa. 

I område H kommer cirka halva gårdsytan att aldrig få sol. I område B når solen ingen del av 
gårdsytan. På övriga gårdar får stora delar av ytan ingen sol på hela året. 

Det finns alltså stora osäkerheter och felaktigheter i indata vilket påverkar resultatet i utredningens 
beräkningar. Detta medför att kvarvarande verkligt reningsbehov kan avvika från det beräknade. 

Analysen av dagsläget är baserat på felaktigt underlag vilket medför att även jämförelsen med det 
exploaterade läget blir felaktigt. 

Dagvattenutredningen innehåller även ett flertal felkalkyleringar. Det kan starkt ifrågasättas 
utredningens kvalitet och resultat. 

Vi kräver att en ny dagvattenutredning görs med korrekta data. 

Av vilken anledning har kommunen inte granskat utredningen och påtalat felaktigheterna? 

SBF:s kommentar: 
Dagvattenutredningen har uppdaterats och beräkningarna har setts över. Uträkningarna i 
dagvattenutredningen baseras till stora delar på byggnadsvolymer, uppskattade 
markanvändningsvolymer och schablonvärden för avrinningskoefficienter.  
 
Dagvattenutredningen ska visa på en fungerande dagvattenlösning baserad på de krav som 
ställs. Plankartan och planbestämmelser ska sedan säkerställa förutsättningar för 
dagvattenlösningarna enligt dagvattenutredningen. Exakta volymer och placering av 
dagvattenlösningar fastställs först i detaljprojekteringen och det är exploatören som ansvarar 
för att anläggningarna dimensioneras enligt uppställda krav i bl.a. köp- och 
genomförandeavtal. 
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De många släppen/gatten mellan husen innebär att innergårdarna kommer att ha tillgång till 
solljus. Solljuset är inte heller en begränsande faktor utan växtval kan anpassas efter 
platsspecifika förutsättningar. Innegården för det särskilda boende kommer att erbjuda en 
skyddad plats. Utöver innegården kommer flera balkonger i olika väderstreck att byggas för att 
kunna erbjuda både sol och skugga för de boende. 

 

Granskningsutlåtande 

Enligt Plan- och bygglag(2010:900) 5 kap 23 § 

23 § Efter granskningstiden ska kommunen göra ett granskningsutlåtande. Det ska innehålla en 
sammanställning av de skriftliga synpunkter som har kommit in under granskningstiden och en 
redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna. 

Om förslaget är ett sådant som avses i 7 a § och kungörandet har samordnats enligt 18 a § andra 
stycket, ska granskningsutlåtandet också behandla de skriftliga synpunkter som har kommit in i det 
andra ärendet och har betydelse för detaljplaneprövningen. Lag (2014:900). 

Vi kan återigen konstatera att SBF inte uppfyller PBL då inte alla frågor har besvarats av SBF. 

I granskningsutlåtande på sidorna 99-101 har SBF bedömt att endast rågrannar har rätt att överklaga 
detaljplanen. Vi gör en annan bedömning då detaljplanen påverkar så många på Vaxön bland annat 
om trafik, parkering och andra infrastrukturfrågor. Området finns inom Riksintresset, vilket betyder 
att bebyggelsen inte endast är en fråga för de allra närmaste grannarna.  

Av vilken anledning har denna bedömning nu angivits i granskningsutlåtandet? Det kan för vissa 
kännas som ett förtäckt hot att inte våga överklaga. 

SBF:s kommentar:  
”Kommunen ska inför samrådet om planförslaget bestämma och avgränsa vilka som ska 
inkluderas i samrådskretsen. Kommunen ska samråda med: 

 länsstyrelsen 

 lantmäterimyndigheten, 

 andra berörda kommuner, 

 kända sakägare, 

 kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, 

 vissa kända organisationer av hyresgäster, och 

 myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 
planförslaget. 

 
Med kända sakägare avses i första hand ägare till fast egendom. I gruppen 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende inkluderas såväl första- och 
andrahandshyresgäster och boende som berörs av förslaget. Även lokalhyresgäster 
inkluderas”…..”De sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget till 
detaljplan kan till exempel vara handikapporganisationer, friluftsorganisationer eller 
villaföreningar.”(Boverket) 
 
Har kommunen missat att underrätta en sakägare om den nya detaljplanen är det vid ett 
eventuellt överklagande upp till den överklagande parten att bevisa att den är sakägare, eller 
berörd på ett inte obetydligt sätt och har rätt att överklaga. 
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SBF:s kommentar till granskning 1: 

”Efter granskningen har höjderna i området setts över. I kvarteret vid korsningen Roddaregatan-
Hamngatan närmast villabebyggelsen, har ett hus sänkts en våning för att bättre anpassas till 
omgivande villabebyggelse.” 

Denna kommentar återkommer på ett flertal ställen i granskningsutlåtandet. Enligt plankartan har 
inte nockhöjden sänkts på något enda område jämfört med plankarta inför granskning 1. Detta är ren 
lögn att påstå att husen har sänkts en våning. Här fordras en rejäl förklaring från SBF hur denna 
utsaga har kunnat upprepas i olika varianter i granskningsutlåtandet. 

 

SBF:s kommentar: 
I samband med den förnyade granskningen har, precis som det skrevs i granskningsutlåtande 
1, höjderna generellt sätt över och sänkts en våning på ett hus närmast villabebyggelsen, se 
markerad yta på plankartan ovan. Tidigare hade den blåmarkerade ytan en nockhöjd på 28 
meter över nollplanet och en byggnadshöjd på 25.20 meter över nollplanet. Som det framgår 
av plankartan har nockhöjden sänkts från 28 meter över nollplanet till 25 meter över 
nollplanet och byggnadshöjden har sänkts från 25.20 till 22.40 meter över nollplanet.  
 
Det särskilda boendet kräver högre takhöjd än vanliga bostäder och därför behövde en mindre 
del av det särskilda boendet öka sin höjd. 

Plankarta 

Granskning 1 
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SBF:s kommentar: 

”Exploateringsprogrammet ska ses över. Redan idag finns det närliggande villor som överstiger 
Norrbergets bergstopp. På Norrbergstoppen växer även träd på ca 5-10 meter…” 

Det finns en villa vars nock ligger cirka 1 m högre än Norrbergets topp. Detta hus ligger dock på 
mycket större avstånd från toppen än vad de 8 planerade radhus ligger, som sticker upp 5 m över 
toppen. 

SBF:s kommentar:  
Bebyggelsens höjd i relation till Norrbergstoppen + träd uppfattas olika från olika positioner i 
omgivningen. Förslaget bedöms vara väl anpassat till omgivningen. 

 

22. Vildmannen 5 
Vi vänder oss emot kommunens intentioner med den storskaliga exploateringen av Norrberget. Vi 
tycker det är stort slöseri med skattebetalarnas resurser att inte nyttja Norrberget, Lillstugan och 
Lägerhöjdens förskola. 

Flera av era utredningar verkar undermåliga t.ex. trafikutredningen, dagvattenutredningen, 
invånarnas önskemål, kulturarvet Vi som bor närmast kommer att lida länge och få ett mycket 
besvärlig leverne när det ska byggas så omfattande. Det blir dammigt, bullrigt, trångt!  

Det är helt oacceptabelt att bygga och exploatera området som kommunen tänker sig! Vi i 
bostadsrättsföreningen Vildmannen 5 motsätter oss den planerade byggnationen! Lyssna på 
kommunens invånare och lyssna på alla fantastiska idéer och förslag. 

Vi efterlyser en modern, långsiktigt genomtänkt stadsplanering med rimliga proportioner, med 
öppenhet och respekt för allas önskemål! 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
Dagvattenutredningen har uppdaterats och kompletterats med bl.a. en redovisning av flöden 
från Kvartersväg, Allmän plats gata + Entrétorg samt en tydligare redovisning av hur 
dagvattenhanteringen inom planområdet ska dimensioneras för att flödet vid 
anslutningspunkten till befintlig dagvattenledning inte ska överstiga 15 l/s. Dagvattenutredning 
har även kompletterats med en beskrivning av sekundära avrinningsvägar som visar hur 
närliggande områden kan skyddas mot översvämning vid skyfall.  
 
Se svar om trafiken. 

 

23. Rindö 3:216 
För att inte öka på handläggare och politikers arbetsbörda, hänvisar jag till de yttrande som Åke 
Axelsson, Jan-Olof Schill och Sten Wickström har skrivit. Dessa tres yttrande kompletterar varandra 
helt och fullt och som jag ställer mig bakom som mitt yttrande. 

Vill bara tillägga att det är hialöst, att man inte får svar från det politiska styret om varför det är så 
bråttom att få planen antagen innan valet. 

SBF:s kommentar: 
Se svar till yttrande 27, 28 och 17.  
Synpunkten noteras. 
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24. Rydbolund 4 
Vi har tagit del av Vaxholms Vänners, Föreningen Norrbergets, Åke Axelssons och Jan Olof Schills 
yttranden i frågan och stöder till fullo deras invändningar och ifrågasättningar. Vi är mycket oroliga 
och bekymrade över kommunens planer. 

SBF:s kommentar: 
Se svar till yttrande 27, 28. 
Synpunkterna noteras. 

 

25. Lägerhöjden 4 
Varför behöver Vaxholm växa 

Eriksövägens trafikbelastning med Skutvikshagen och planerade bebyggelse på Norrberget kommer 
att bilda en trafikpropp vid anslutning till väg 274. Bilköerna från färjan efter utbyggnaden av Rindö 
och öarnas förtätning kommer att kräva ett genomtänkt förslag med tanke på allt tätare färjetrafik 
Förslag om allmän parkering förvärrar trafiksituationen ytterligare. 

För att kommunens innevånare och de viktiga turisterna skall trivas och uppleva den genuina 
skärgårdsstaden måste bebyggelse och trafik anpassas till verkligheten. 

Bebyggelsen kommer att dominera Norrberget från land och sjösida. 

Vaxholm har under de senaste decennierna varit bland de främsta i landet i befolknings tillväxt vilket 
har resulterat i provisoriska skolor och förskolor samt att sjuka och äldre har fått placerats i andra 
kommuner. Var skall tillkommande elever skall placeras när skolan är fullbelagd. 

SBF:s kommentar:  
I arbetet med planprogrammet för Rindö smedja har färjetrafiken studerats. Vid aktualisering 
av programmet behöver eventuellt en ny utredning tas fram. Trafikutredningen för 
Norrberget visar inte på framkomlighetsproblem vid färdigbyggt förslag. 
Se även svar under rubriken ”kollektivtrafik” i yttrande 21.  
 
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller 
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och 
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt 
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. 
Se svar om riksintresse och gestaltning.  
 
Se svar om förskolorna på Norrberget. 

 

Förenlighet med miljöbalken 

Riksintresset kan inte förbigås vid ändring från skola till bostäder, bl.a. Vaxholmsfjärdens 
otillfredsställande ekologiska status. 

Utsiktsmässigt från land och sjösidan har stor miljöpåverkan 

Norrberget behöver tas i anspråk för att tillgodoses ett allmänt intresse, som inte, kommunen kan 
tillgodoses utanför området. 
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På Vaxön finns ett antal obebyggda tomter i ett register som uppskattar lämpligt antal lägenheter på 
respektive mark 

Rivning av skolan får stora miljökonsekvenser på mark och luft. 

SBF:s kommentar:  
Se svar om riksintresse och gestaltning.  
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att området i stort kan ses ianspråktaget och har, 
som anges i planhandlingarna ansett att Vaxön är det område i kommunen där tillkommande 
bebyggelse främst bör ske, vilket kan innebära att även strandnära områden blir aktuella för 
ny exploatering. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att de särskilda skälen i 7 kap. 18 
c § 1 och 5 miljöbalken kan tillämpas inom planområdet, d.v.s. att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området.  
 
Rivningen av Norrbergsskolan och förskolorna sker för att skapa nya värden i området. 
Exploatering och byggande av ca 250 bostäder samt särskilt boende anses väga tyngre än 
byggnadernas värde. Den sammanvägda bedömningen är att de positiva effekterna av 
exploateringen väger tyngre än de negativa. 

 

Gator och trafik 

Biltrafiken från bostäderna på Norrberget måste passera flera skol-och idrottsanläggningar för att nå 
väg 274 vilket kan betyda stor risk för olyckor. 

Fastigheten Lägerhöjden 2 Storstugan ska inte ha gemensam lokalgata med bostäderna till 
Hamngatan. Storstugan besöks av barn på cykel moped och gående och bostädernas biltrafik 
sammanfaller med besöken på Storstugan. 

Norrbergsgatans reservgenomfart genom bostadsområdets lokalgata skall förses med lås och bom 
som är tillgänglig för boende på Torggatan och >Norrbergsgatan i nödsituation samt för 
Räddningstjänst och sophämtning 

På nya kartan har detta tagits bort, 

SBF:s kommentar:  
Biltrafiken till förskolan planeras ske via infarten från Hamngatan. Gående och cyklar har 
förutom denna infart fler vägar upp till Storstugan att välja mellan. 
Synpunkten om bom vid Norrbergsgatan beaktas delvis. Sopbilen och utryckningsfordon ska 
få möjlighet att köra ner på Norrbergsgatan men inte persontrafik. För att hindra genomfart 
har staden för avsikt att sätta upp en bom eller liknande som hindrar obehörig 
genomfartstrafik. 

 

Skyddsrum 

Rivning av befintliga skyddsrum får ej ske innan ersättningsskyddsrum byggts. 

Att riva befintliga byggnader och spara skyddsrummen några år utan överbyggnad skapa nya 
förutsättningar för skydd.  

MSB har inte gett något tillstånd för att riva skyddsrummen. 
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SBF:s kommentar: 
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB ) 
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar 
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av 
erforderligt antal skyddsrumsplatser. 

 

26. Minören 2 
Härmed yrkar jag på ett omedelbart moratorium för plan- och exploateringsprocessen för 
Norrberget. 

Mitt yrkande finner stöd i de många och allvarliga missförhållanden som förekommit i samband med 
planarbetet för Norrberget. 

Det handlar både om formella fel i själva beslutsprocessen (se nedan punkt 3), om slarv och misstag 
av teknisk natur (se punkt 4), om allvarliga brister i den demokratiska processen (punkt 2) och om 
vikten att ta hänsyn till den pågående utredningen hos Länsstyrelsen för att byggnadsminnesmärka 
Lägret och Storstugan (punkt 1) och slutligen att värna om sunt förnuft i stadsplaneringen (punkt 5). 

Jag bestrider vidare kommunens rätt att snäva in på rätten att yttra sig över planförslaget, med 
hänvisning till Boverkets riktlinjer: ”Bland de som anses ha ett väsentligt intresse av förslaget ingår de 
som har lämnat synpunkter under samrådet.” 

Planerna på att exploatera Norrberget är de mest omfattande i modern tid i Vaxholm. De påverkar 
alla boende i kommunen och skulle, om de blev verklighet, förorsaka stora påfrestningar på stadens 
infrastruktur. (Se nedan under punkt 4). Kommunen har inga godtagbara skäl att snäva in kretsen av 
så kallade sakägare till endast det fåtal rågrannar som råkar bo intill Norrberget. 

SBF:s kommentar:  
”Kommunen ska inför samrådet om planförslaget bestämma och avgränsa vilka som ska 
inkluderas i samrådskretsen. Kommunen ska samråda med: 

 länsstyrelsen 

 lantmäterimyndigheten, 

 andra berörda kommuner, 

 kända sakägare, 

 kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, 

 vissa kända organisationer av hyresgäster, och 

 myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 
planförslaget. 

 
Med kända sakägare avses i första hand ägare till fast egendom. I gruppen 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende inkluderas såväl första- och 
andrahandshyresgäster och boende som berörs av förslaget. Även lokalhyresgäster 
inkluderas”…..”De sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget till 
detaljplan kan till exempel vara handikapporganisationer, friluftsorganisationer eller 
villaföreningar.”(Boverket) 
 
Har kommunen missat att underrätta en sakägare om den nya detaljplanen är det vid ett 
eventuellt överklagande upp till den överklagande parten att bevisa att den är sakägare, eller 
berörd på ett inte obetydligt sätt och har rätt att överklaga. 
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Planprocessen för Norrberget bör stoppas 

1. av hänsyn till Länsstyrelsens pågående utredning om att byggnadsminnesmärka 

fastigheterna Lägerhöjden 2, Vaxön 1:11 och Vaxön 1:81 i Vaxholms kommun, den så kallade 
Storstugan och parken Lägret, enligt 3 kap 4§ kulturmiljölagen (1988:950) (KML), 

Länsstyrelsens dnr 4321-4255-2018. 

Ur ansökan: 

”Varför ärendet brådskar 

Under 2010-talet har en rivningsvåg på kort tid drabbat flera kulturhistoriskt intressanta byggnader. 

--- I Vaxholm växer oron bland medborgarna för att ytterligare skövlingar ska drabba staden. 

Nyligen avböjde Vaxholm ett erbjudande från Länsstyrelsen att delfinansiera upprättandet av en ny 
bevarandeplan. Samtidigt har staden gjort sig av med både stadsarkitekt och kulturnämnd – en akut 
brist på kulturhistorisk kompetens råder inom stadens förvaltning. 

--- Den planerade bebyggelsen skulle skada hela lägerområdet med Storstugan. I förslaget till 

detaljplan tillåts alla träd utom två (!) att fällas. Husen planeras bli så höga att de skulle 

sticka upp hela fem meter ovanför Norrbergets högsta topp. En så påträngande och dominerande 
bebyggelse skulle förstås även radikalt ändra stadsbilden från sjösidan. En del av Storstugans 
särprägel hotas. Lägret skulle omslutas av tät och hög bebyggelse och därmed förlora sin karaktär av 
öppet exercisfält.” 

Förändringar i nuvarande detaljplan för Norrberget (som ligger inom Riksintresset; Norrbergsskolan 
finns på Gula Listan) kan inte genomföras förrän Länsstyrelsen tagit ställning till Storstugans och 
Lägrets status. 

SBF:s kommentar: 
Två befintliga träd skyddas i detaljplanen. Ambitionen är att karaktärsträd i största möjliga 
mån ska bevaras och om så inte är möjligt ska dessa kompenseras genom högre krav på 
återplantering och användande av grönytefaktorn. 
 
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller 
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och 
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt 
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Se även svar 
om riksintresse och gestaltning. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen är medveten om den eventuella byggnadsminnesmärkningen av 
Lägret och Storstugan. Stadsbyggnadsförvaltningens antikvarie är i kontakt med Länsstyrelsen 
som beslutar i frågan. Utredningen görs i dialog med fastighetsägare och andra intressenter.   
Att någon väckt frågan om byggnadsminnesförklaring innebär inte per automatik några 
begränsningar i nyttjandet av fastigheten. För att hindra åtgärder som rör fastigheten måste 
Länsstyrelsen fatta ett särskilt beslut enligt 3 kapitlet 5 § KML. Något sådant beslut är vid 
skrivande stund inte fattat. 
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2. av demokratiska skäl 

a) I två (!) samråd och nu också två (!) granskningar har planen förkastats av samtliga (!) sakägare på 
orten. Enligt kommunens egna sammanställning har inte ett enda positivt yttrande kommit in från 
någon boende. Ett stort antal sakliga invändningar mot planförslaget har däremot gång på gång lyfts 
fram i lokal- och riksmedia, samt av den politiska oppositionen och ett flertal ideella föreningar i 
Vaxholm. 

b) Inte ens när planen röstades ner i den lokala folkomröstningen 2017 hade de styrande förmåga att 
ta till sig den massiva medborgarkritiken mot planerna att riva Norrbergsskolan och sälja den sista 
stora centralt placerade marken i Vaxholm i kommunal ägo. 

c) I ett inlägg nyligen (6 april 2018) i Facebookgruppen Vaxholm politik, avslöjar 

Stadsbyggnadsnämndens ordförande, moderaten Lars Wessberg, sin inställning till lokal demokrati: 

”Det har vi gjort trots ett häftigt motstånd från en enad opposition. Vi moderater är stolta …” 

Som om demokrati vore en tävling där den som vann senast inte bara har rätt att trampa på oss som 
inte håller med – utan till och med gläds åt att göra det. Kusligt. 

d) Denna djupt odemokratiska inställning genomsyrar alla led i beslutsprocesserna på vägen från de 
första tankarna på att ”göra Vaxholms stort” – i början av 2010-talet – till i dag. 

”Handlingar på bordet” har snarare blivit regel än undantag i de fora där viktiga beslut om 
Norrberget ska fattas som de styrande vet att oppositionen är kritisk emot. 

e) Planerna har inte heller prövats i allmänna val, majoriteten i staden har systematiskt verkat i det 
tysta och på alla sätt försökt undvika den insyn civilsamhället har rätt till. Nyligen avslogs till exempel 
föreningen Bevara Norrberget i Vaxholms begäran om att få besöka Norrbergsskolans byggnader och 
de skyddsrum som finns där. Någon motivering gavs inte, trots att förvaltningslagen så kräver. 

Förslaget till ny detaljplan för Norrberget har således en mycket svag demokratisk legitimitet. 
Förändringar i nuvarande detaljplan kan genomföras först när väljarna tagit ställning i det kommande 
kommunvalet i september 2018. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
Se svar om den demokratiska processen. 

 

3. på grund av formella fel i beslutsprocessen 

a) Skyddsrummen i Norrbergsskolan får inte rivas. Det beslutade Myndighetens för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, i februari 2017 i ett beslut som inte får överklagas. Vid förfrågan till 
kommunens tekniska avdelning fick undertecknad till svar (4 april 2018) att några 
hållfasthetsprövningar av skyddsrummen ”inte gjorts i modern tid” och det är således okänt om 
dessa kan fungera som skyddsrum i det fall Norrbergsskolans byggnader skulle rivas. 

Förändringar i nuvarande detaljplan kan inte genomföras förrän skyddsrummens status tydligt 
klargjorts från MSB:s sida. 

SBF:s kommentar: 
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB ) 
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar 
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt 
antal skyddsrumsplatser. 
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b) Detaljplaneförslaget bygger på ett planprogramförslag från 2015. Som tidigare påpekats i många 
yttranden har detta program aldrig antagits – och det samråd som hölls då har aldrig redovisats. 

Förändringar i nuvarande detaljplan kan inte genomföras förrän planprogramförslaget från 2015 
vunnit laga kraft. 

SBF:s kommentar: 
Planprogrammet för Vaxön behöver revideras och kommer inte att antas innan 
Norrbergsplanen går upp för antagande. Planprogrammet berör hela Vaxön och är inte bara 
kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i lagen på att ett planarbete behöver inledas med 
ett program. 

 

c) Innevarande granskning för detaljplan 410 är inte beslutad i enlighet med Plan- och bygglagens 
bestämmelser eller ens enligt Vaxholms kommuns egna regler. Ärendet saknades på kallelsen till det 
kommunstyrelsemöte (den 8 februari 2018) där det lades till samma dag som mötet höll. Relevanta 
handlingar i ärendet saknades och frågan kunde således inte förberedas av oppositionens ledamöter. 
Enligt kommunstyrelsens egen delegationsordning är det i kommunstyrelsens planeringsutskott ett 
sådant beslut ska tas. Ändå delegerade kommunstyrelsen i all hast ärendet till kommunstyrelsens 
ordförande. Det var inte ett rimligt förfarande. 

Förändringar i nuvarande detaljplan kan inte genomföras förrän granskningen beslutats och 
genomförts på ett korrekt vis. 

SBF:s kommentar: 
Det är korrekt att ärendet inte var med på kallelsen inför sammanträdet. I samband med att 
föredragningslistan fastställdes vid sammanträdet 2018-02-08 beslutade dock en enig 
kommunstyrelse att ärendet skulle tas upp för behandling vid pågående sammanträde. När 
ärendet sedan behandlades vid sammanträdet beslutade en majoritet i kommunstyrelsen 
följande: 
 
1. Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en ny 
granskning för förslag till detaljplan för Norrberget, Dp 410. 
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att godkänna 
granskningshandlingarna.  
 
I yttrandena framhålls att det är kommunstyrelsens planeringsutskott som, via 
kommunstyrelsens delegeringsordning, har delegation på att fatta beslut om att godkänna 
granskningshandlingar. Det är korrekt att detta regleras i kommunstyrelsen delegeringsordning 
men i detta fall beslutade kommunstyrelsen vid sammanträdet att delegera till 
kommunstyrelsens ordförande att besluta om godkännande av granskningshandlingarna. 
Delegeringsordningen är ett verktyg för kommunstyrelsen att delegera beslutanderätt till 
exempelvis utskott, enskilda ledamöter eller tjänstepersoner men kommunstyrelsen kan också 
besluta om delegering i enskilda ärenden. Så har skett i detta ärende.  

 

d) Enligt Boverkets rekommendationer ska överenskommelsen med en exploatör i förekommande 
fall finnas med i samrådshandlingarna inför en detaljplaneförändring. Någon sådan redovisning har 
inte skett. 
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Förändringar i nuvarande detaljplan kan inte genomföras förrän en överenskommelse med Besqab 
AB gjorts tillgänglig för medborgarna. 

SBF:s kommentar: 
Köp- och genomförandeavtalets huvudsakliga innehåll har redovisats i genomförandedelen av 
plan- och genomförandebeskrivningen. Överenskommet köp- och genomförandeavtal med 
bilagor beslutas punkten före detaljplanen på kommunfullmäktige. 

 

4. på grund av ett stort antal tekniska fel och problem 

a) Medborgare i Vaxholm har i granskningsunderlaget hittat ett stort antal direkta räknefel och 
missar. Jag väljer att inte upprepa dem alla här, men det är uppenbart för den som sätter sig in i 
granskningsunderlaget att planförslaget hastats fram under mycket stor tidspress, helt utan 
oberoende kontroll. Ett mycket riskabelt förfarande – särskilt som planen är tänkt att lägga grunden 
för en gigantisk förändring för hela Vaxholm under överskådlig tid. 

Förändringar i nuvarande detaljplan kan inte genomföras förrän en noggrann granskning av alla 
tekniska detaljer säkrats av oberoende instanser. 

SBF:s kommentar: 
Dagvattenutredningen har uppdaterats inför antagande och beräkningarna har setts över.    

 

b) Stora infrastrukturproblem är varken belysta och lösta på tillfredsställande sätt i 
granskningsunderlaget. Det gäller vägar och p-platser, trafik och kollektivtrafik, vatten och avlopp, 
fjärrvärme, snöröjning och sophämtning, dagvatten och klimatpåverkan samt ökande behov av 
kommunal service och vård i kommunen. Många av de mest angelägna frågor som Vaxholmsbor har 
ställt till kommunen har helt negligerats. ”Det löser vi då” är ett återkommande svar från kommunen. 
Det duger inte. 

Förändringar i nuvarande detaljplan kan inte genomföras förrän medborgarna fått pålitliga garantier 
om att infrastrukturen i Vaxholm är väl omhändertagen inför framtiden. 

SBF:s kommentar:  
Alla kommunala frågor går inte att lösa i detaljplanen för ett begränsat område. Planförslaget 
har studerat de aspekter som krävs för att säkerställa att det går att genomföra detaljplanen 
enligt de krav som olika myndigheter och lagar ställer. 
 
Vaxholms politiskt beslutade parkeringsnorm ska följas och förslaget är baserat på denna. 
Trafikutredningen visar inte på några kapacitets och framkomlighetsproblem.  
 
Det pågår en utredning tillsammans med Trafikförvaltningen i Stockholm och Trafikverket för 
att förbättra kollektivtrafiken och öka framkomligheten i Vaxholm.  
 
Enligt Roslagsvatten har Blynäs kapacitet för att klara den tillkommande bebyggelsen. 
 
Detaljplanen kan inte styra val av uppvärmning. E.ON. håller på med både kapacitets ‐och 
stabilitetshöjande åtgärder i Vaxholm just nu och känner sig därför trygga med kommande 
tillväxt. Om kapaciteten inte är tillräcklig för fjärrvärme är det exploatörens uppgift att lösa det 
genom andra uppvärmningssätt. 
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Kvartersvägarna i området är dimensionerade för att säkerställa framkomligheten för snöplog 
och sopbil och räddningstjänst. Sophämtningen har studerats och bedöms fungera i området.  
 
Dagvattenutredningen visar på en förbättring jämfört med nuläget. 
 
Detaljplanen möjliggör ett särskilt boende och en förskola vilket ligger i linje 
lokalförsörjningsprogrammet för förskolor. 

 

5. – det är hög tid att tänka efter före! 

Till slut, det kanske viktigaste av allt: 

De ekonomiska beräkningar som den styrande alliansen gjorde för nu snart tio år sedan, när 
ombyggnadsplanerna för Vaxholm först lades upp, är i dag starkt förlegade. 

Vaxholms kommun behöver inte sälja mark för att klara ekonomin. 

De bostäder som planeras i jätte-exploateringen på Norrberget behövs inte heller, det är helt andra 
bo-former som efterfrågas i Sverige numera. 

Men mark och lokaler för allmänna ändamål är det stor brist på i Vaxholm. Allt detta finns att tillgå – 
inom den giltiga detaljplanen – på Norrberget. 

Därför yrkar jag på ett omedelbart moratorium för plan- och exploateringsprocessen för 
Norrberget. 

SBF:s kommentar: 
Som en del i markanvisningstävlingen ställdes fem förslag ut på Rådhuset under perioden 24 
mars-2 april 2017. En bred inbjudan gick ut till allmänheten för att ge möjlighet att både 
granska, bedöma och ge sina synpunkter på inkomna förslag. Det förslag som majoriteten 
röstade fram är den nu föreslagna utformningen på Norrberget. Förslaget ger en stor variation 
mellan olika boendeformer, höjder och utseenden. Utöver Norrberget pågår fler planarbeten i 
kommunen där också varierade boendeformer föreslås, t ex byggnation av kommunala 
hyreslägenheter på Dp 414 – del av Vaxön 1:26, villabebyggelse på Storäng, och nyligen 
färdigställda bostadsrätter på Kullön med en inriktning på ett delbestånd som riktar sig mot 
+55. Förutom boendevariation finns också andra målsättningar, t ex byggnationer som ligger 
kollektivtrafiknära. Nya byggnationer görs därtill utifrån gällande regelverk avseende t.ex. 
hisskrav, dörrbredder och trösklar, vilket möjliggör bostäder för många målgrupper. 
Nytillkommande bostäder tillskapar och möjliggör en rotation, i så form en flyttkedja som 
frigör andra bostäder, som både kan vara mindre och billigare eftersom de befinner sig i det 
äldre beståndet. Sammantaget blir det därmed reaktioner i flera led. 
 
Enligt en promemoria från SKL 2014‐04‐17, dnr:14/2556, Marginalintäkter vid 
befolkningsförändring, ger tillväxt ökade skattemedel. Naturskyddsföreningen hänvisar till 
denna rapport. Som utdrag ur rapporten kan bl.a. läsas att ”det är inte möjligt att säga att en 
befolkningsökning per automatik är lönsam och att ett minskat antal invånare per definition 
leder till försämrade ekonomiska förutsättningar för berörda kommuner. Avgörande är hur 
stora marginalkostnaderna är.” Tillkommande nya invånare medför nya kostnader för 
kommunen men genererar också nya skatteintäkter. Fler invånare innebär ett ökat 
skatteunderlag som möjliggör exempelvis underhåll och satsningar. Det kan handla om 
genomförande av olika renoveringar av befintliga verksamhetslokaler, upprustningar av 
lekparker, möjliggöra gång‐ och cykelvägar, större satsningar i våra kärnverksamheter mm. 
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Staden har idag verksamhet i en del paviljonger, vilket t ex beror på att vi tvingats riva dåliga 
lokaler (t ex Båtens tidigare förskola) och planerar att ersätta dessa tillfälliga paviljonger med 
permanenta fastigheter. På Resarö och Rindö har det varit tillfälliga lokaler under lång tid som 
nu planeras att ersättas med en ny skola på Rindö och en ny förskola på Storäng. När 
paviljongslösningar ersätts görs det med ändamålsenliga och energieffektiva lokaler. När 
tillfälliga lokaler ändå ska ersättas kan lokalerna samtidigt byggas i större enheter vilket 
medför att lokalkostnaden fördelas på större verksamhet/fler barn. Andelen av 
driftskostnaden som därmed består av lokalkostnad kan därmed hållas nere, vilket också ger 
positiva driftsfördelar. Andra positiva driftsfördelar som kan uppnås är att fler unga ger större 
elevunderlag vilket medför att vi enklare kan locka hit speciallärare till exempelvis språk, då vi 
har underlag och kan erbjuda heltidstjänster. Vi kan också fylla upp i klasser och få en starkare 
ekonomi i våra verksamheter.  
 
Slutligen kan nämnas att fler invånare kan medföra att fler efterfrågar service och tjänster från 
lokala näringslivet. Det innebär förhoppningsvis att fler handlar i våra butiker, äter på 
restauranger och nyttjar andra lokala företagare. 

 

27. Engarn 1:16, Rydbolund 4, Rindö 3:216, Repslagaren 17 boende 2  
Vaxholm har en lång historia som berättar om staden och om människors liv och miljö i äldre tid. 
Men Vaxholm har få offentliga byggnader som kan berätta om livet i Vaxholm in i vår nutid. 

 Äldst av dessa är väl Vaxholms Hotell, ritat av då välkände arkitekten Erik Lallerstedt år 1900, som 
trots ett antal bränder och ombyggnader, står kvar och kan vittna om sin mer än 100-åriga historia. 

Vattentornet från 1923 och rådhuset 1926 båda ritade av Cyrillus Johansson – då en av de ledande 
arkitekterna i Sverige. Gestaltningen av rådhuset är en om- och tillbyggnad av en 
ämbetsmannabyggnad från 1885. Ett gott exempel på varsam förnyelse och tillbyggnad. 

Till denna grupp av byggnader av stort värde vill jag också lägga Askudden, som vi i dåvarande 
kulturförening, genom ockupation och ett omfattande eget arbete förvandlade från ett kommunalt 
rivningsobjekt till ateljéer för flera år framåt. Detta var på 70-talet. 

Norrbergsskolan byggdes 1953 och ritades av arkitekterna far och son John och Lars Åkerlund i 
samarbete med konstnären Erik Jerkhe. Den tillkom i en tid när skolor, vård och kulturell omsorg om 
samhällets alla medborgare var den ledande politiska ideologin. Ledande arkitekter tävlade om att 
vara med och gestalta skolornas miljöer. Det hade hög status. Så är Norrbergsskolan den enda 
byggnad som kan berätta för oss och framtida Vaxholmsbor om dessa dynamiska årtionden efter 
kriget när så mycket av vår tid grundlades. 

Att nu förvandla Norrbergsskolan till grus och aska vore ett brott mot all den ideologi om 
resursbesparande livsmönster som håller på att växa sig starka. Hur Vaxholmscentern och 
Miljöpartiet får detta att gå ihop med partiernas ideologiska program är för mig en gåta. 

Facit som förskräcker finns ju ett par hundra meter bort från skolan.  

Med detta sagt vill jag uppmana de styrande att besinna sig och låta Norrbergsskolan varsamt tas om 
hand och återanvändas för att ge oss den delen av Vaxholms historia som visar oss 50-talet. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
Rivningen är en förutsättning för exploateringen och byggnationen av nya bostäder, nytt 
särskilt boende och en ny förskola.  
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28. Rindö 2:252, Rydbolund 4, Rindö 3:216, Båten 5, Ytterby 4:726, Minören 1  
Beslutet i kommunstyrelsen 2018-02-08 om granskning 2 skedde i strid mot innehållet i 
styrdokumentet Vaxholms stads beredningsprocess, som fastställdes av kommunfullmäktige 2011-
06-20. 

Jag måste börja mitt yttrande med allvarlig kritik mot hur lättvindigt den politiska majoriteten 
behandlat ett viktigt beslut om en komplicerad och kontroversiell detaljplan av mycket stort intresse 
bland en stor del av Vaxholms medborgare. 

Ärendet ”ny granskning för….dp 410” fanns inte med på kallelsen till kommunstyrelsens 
sammanträde 18-02-08. Det tillkom på dagordningen samma dag som mötet hölls. Ett ärende om 
granskning av planförslag beslutas enligt kommunstyrelsens delegationsordning normalt i 
kommunstyrelsens planeringsutskott. 

Beslutet föregås av att ärendet annonseras i kallelsen i god tid före mötet. Med kallelsen följer också 
de underlagshandlingar, som utskottets beslutande behöver för ett väl underbyggt beslut. Dessa 
omfattar åtminstone förslagen till de detaljplanehandlingar, som ska granskas, och en redogörelse 
för alla yttranden som lämnats över förslagen i det senaste samrådsskedet samt förvaltningens 
kommentarer till yttrandena. 

Så uppfylls PBL:s regler för en korrekt samrådsprocess och säkerställs, att de beslutande tagit del av 
synpunkterna från samrådet och vägt in dessa i beslutet om innehållet i det detaljplaneförslag, som 
lämnas ut för granskning. 

När ärendet utan föregående information dök upp på dagordningen i kommunstyrelsen 18-02-08 
saknades alla relevanta handlingar utom länsstyrelsens yttrande från granskning 1. Med anledning av 
länsstyrelsens synpunkter på granskningsförslag 1, ansåg förvaltningen, att ett nytt ändrat 
granskningsförslag måste prövas i en förnyad granskning. 

För att ändå hinna uppnå sitt mål, att få fram detaljplanen för antagande i kommunfullmäktige före 
kommunalvalet i höst, hade då den politiska majoriteten så bråttom att genomföra den förnyade 
granskningen, att man beslutade sig för att kringgå alla normala rutiner för hur ärenden av denna 
grannlaga natur ska behandlas. 

Därför hoppade man över den normalt grundliga hanteringen i kommunstyrelsens planeringsutskott 
och brydde sig inte alls om att alla relevanta underlagshandlingar saknades helt vid ärendets 
behandling i kommunstyrelsen. T.ex. granskningsredogörelsen med alla yttranden från föregående 
granskning. I stället delegerade man raskt till kommunstyrelsens ordförande att på egen hand göra 
alla bedömningar, godkänna det nya granskningsförslaget och besluta om granskningstiden. 

I mycket brådskande ärenden, som inte utan stor skada för kommunen kan invänta den gängse 
proceduren, har kommunstyrelsen rätt att åsidosätta planeringsutskottet, och att delegera sin 
beslutsrätt till ordföranden. I det här fallet bestod brådskan i att om möjligt hinna anta 
Norrbergsplanen i kommunfullmäktige, innan en eventuell annan majoritet utses i valet i september. 
Det är inte ett godtagbart skäl för att åsidosätta alla välmotiverade regler i PBL och i den av 
fullmäktige beslutade beredningsprocessen. 

SBF:s kommentar: 
I två yttranden angående ärendet om granskning 2 av förslag till detaljplan 410, Norrberget 
kommenteras att ärendet inte fanns med på kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde 
2018-02-08. Det är korrekt att ärendet inte var med på kallelsen inför sammanträdet. I 
samband med att föredragningslistan fastställdes vid sammanträdet 2018-02-08 beslutade 
dock en enig kommunstyrelse att ärendet skulle tas upp för behandling vid pågående 
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sammanträde. När ärendet sedan behandlades vid sammanträdet beslutade en majoritet i 
kommunstyrelsen följande: 
1. Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en ny 
granskning för förslag till detaljplan för Norrberget, Dp 410. 
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att godkänna 
granskningshandlingarna.  
 
I yttrandena framhålls att det är kommunstyrelsens planeringsutskott som, via 
kommunstyrelsens delegeringsordning, har delegation på att fatta beslut om att godkänna 
granskningshandlingar. Det är korrekt att detta regleras i kommunstyrelsen delegeringsordning 
men i detta fall beslutade kommunstyrelsen vid sammanträdet att delegera till 
kommunstyrelsens ordförande att besluta om godkännande av granskningshandlingarna. 
Delegeringsordningen är ett verktyg för kommunstyrelsen att delegera beslutanderätt till 
exempelvis utskott, enskilda ledamöter eller tjänstepersoner men kommunstyrelsen kan också 
besluta om delegering i enskilda ärenden. Så har skett i detta ärende. Det kommenteras vidare 
i yttrandena att kommunstyrelsens ordförande endast har rätt att fatta beslut i brådskande 
ärenden och att det aktuella ärendet inte ska anses ha varit brådskande. Det är riktigt att 
kommunstyrelsens ordförande har rätt, enligt beslutad delegeringsordning, att fatta beslut i 
brådskande ärenden. Denna punkt i delegeringsordningen är dock inte tillämplig i detta fall 
eftersom kommunstyrelsen fattade ett beslut vid sammanträdet 2018-02-08 om att ge 
ordföranden delegering att besluta om granskningshandlingarna. Det är alltså det enskilda 
beslutet i kommunstyrelsen som är tillämpligt i detta fall, inte delegeringsordningen. 

 

Mitt yttrande i sak om det ändrade detaljplaneförslaget. 

I mitt yttrande granskar jag några av argumenten i Plan- och Genomförandebeskrivningen (PGB) för 
att planen är viktig för kommunens utveckling och ekonomi. Jag sammanfattar slutligen med mina 
argument för att planen inte bör antas av kommunfullmäktige. 

Är planen viktig för kommunens och Stockholmsområdets bostadsförsörjning? 

Under följande kapitel i PGB framhålls planens betydelse för bostadsförsörjningen: 

Planens syfte och huvuddrag: ”att möjliggöra bostadsbebyggelse huvudsakligen i 2 till 3-
våningsbyggnader med en takvåning för ca 200-250 bostäder och lokaler för verksamheter i 
markplan.” 

Förenlighet med miljöbalken: ”Planen bidrar till bostadsförsörjning inom Stockholmsregionen.” 

kapitlet Strandskydd under rubriken Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området framhålls åter med en perspektivlöst 
överdriven formulering planens betydelse för bostadsförsörjningen: "Ett tillskott på 200-250 
bostäder i byggnader på upp till 2‐3 våningar plus takvåning är ett historiskt tillskott i Vaxholms stad 
och ett betydande tillskott för hela länet”. 

Mina kommentarer 

Planen är anpassad till det vinnande förslaget i en markanvisningstävling, där intressenterna skulle 
dels redovisa ett miljöanpassat bebyggelseförslag och dels ange hur mycket man är beredd att betala 
till kommunen för marken. Kommunens avsikt med projektet var, att få så mycket betalt för marken 
som möjligt utan att visa alltför stor hänsynslöshet mot den speciella och mycket känsliga kultur- och 
naturmiljön i området. 
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Naturligtvis redovisar därför det vinnande bebyggelseförslaget en hög exploateringsgrad med 302 
bostäder i bostadsrättsform och en exklusivitet i miljö och materialval, som ska attrahera det mest 
köpstarka kundsegmentet i Stockholmsområdet. 

Den långvariga situationen med stor bostadsbrist i Stockholmsområdet och starkt stigande 
realinkomster i välbetalda yrken skapade länge en stark efterfrågan i regionen på exklusiva bostäder. 
Flertalet vinstdrivande bygg- och bostadsföretag har därför med marknadskrafternas inneboende 
logik i många år ensidigt investerat i sådana bostadsprojekt. 

Det har skett utan att vare sig företagen eller de flesta kommuner tagit hänsyn till att den 
övervägande majoriteten av regionens bostadssökande inte har ekonomiska möjligheter att 
efterfråga den typ av bostäder som byggts. Den stora kvarstående bristen på bostäder i regionen 
avser därför hyresbostäder med rimliga hyror. Som tydligt framgått under början av 2018 präglas 
därför marknaden för exklusiva bostadsformer nu av en överproduktion med sjunkande priser och 
långsammare omsättning som följd. 

En artikelserie i Dagens Nyheter har nyligen belyst hela vidden av överproduktionskrisen för dyrbara 
bostäder. Den 31 mars redovisar DN en analys, som länsstyrelsen gjort av bostadsutbudet i 
Stockholms län de närmaste tre åren enligt kommunernas byggplaner jämfört med bostadsbehovet 
för den typ av bostäder, som planeras. För Vaxholm redovisas ett överutbud för tiden 2018-2021 
med 280 bostäder. Här består överutbudet av just sådana bostäder, som det med dp 410 skapas 
ytterligare ca 250 st av. 

I DN den 4 april ger Göran Cars, professor i samhällsbyggnad vid KTH, följande beskrivning av den 

felslagna bostadsproduktionen: ”Vi har byggt för en välbemedlad medelklass, och den börjar ta slut. 
De som efterfrågar bostäder nu är unga hushåll och hushåll utan feta plånböcker, som ska ut på 
bostadsmarknaden, och inte har råd med det som byggs”. 

I Vaxholm har kommunens styrande majoritet sedan 1999, när Vaxholmsbostäder, kommunens 
allmännyttiga bostadsföretag, såldes till privata ägare, bedrivit en extremt ensidig bostadspolitik till 
förmån för villor och bostadsrätter. Enligt SCB:s statistik för nybyggda hus, byggdes i Vaxholm under 
åren 2000- 2016 endast 27 nya hyresbostäder, medan det under samma tid byggdes 182 
bostadsrätter och 701 bostäder med äganderätt. 

Under samma tid omvandlades över 700 hyresbostäder till bostadsrätter. 2017 har genom 
kommunens planering ytterligare betydligt fler än 100 nya bostadsrätter färdigställts på Vaxön och 
på Rindö. Enligt SCB:s statistik var 2016 andelen hyresbostäder i Vaxholm knappt 17 % jämfört med 
36 % i hela Stockholms län. 

Det är således uppenbart, att den planerade bebyggelsen på Norrberget inte alls är betydelsefull för 
att lindra bostadsbristen vare sig i Vaxholm eller i regionen. Åtskilliga år framöver förefaller det 
finnas ett överutbud av just den typen av bostäder i både Vaxholm och regionen i övrigt. 

Argumentet avseende upphävandet av strandskyddet inom dp 410 är således falskt. Bebyggs 
området med exklusiva bostadsrätter, är det inte alls att ta området ”i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget samhälleligt ändamål, som inte kan tillgodoses på annan plats”. Skulle planen antas av 
fullmäktige, finns det således inget skäl för länsstyrelsen att godkänna, att strandskyddet inom 
planområdet upphävs. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
Upplåtelseform är ingen planfråga. Däremot så innehöll det vinnande förslaget i 
markanvisningstävlingen bostadsrätter. 
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Är planen viktig för att kunna bygga ett nödvändigt nytt ”särskilt boende” i Vaxholm? 

I kapitlet Planens syfte och huvuddrag framhålls, att planen syftar till att ”möjliggöra för byggande av 
särskilt boende.” 

Mina kommentarer 

Kommunen har i många år sökt en lämplig plats på Vaxön för att bygga ett nytt särskilt boende. En 
antagen plan för ändamålet underkändes av Mark- och miljödomstolen 2017 efter överklagande. 
Domstolens motiv var, att kommunen inte visat, att det inte finns annan lämplig plats på Vaxön för 
anläggningen, och att motiv för att upphäva strandskyddet på den tilltänkta platsen därför inte fanns. 

Motståndarna till Norrbergsplanen har bland mycket annat betonat, att bestämmelserna för den 
gällande planen i området är ”allmänna ändamål”, och att kommunen har behov av att kunna 
använda både området och byggnaderna där just för kommunens egna verksamheter. 

Efter att 54,9% av de röstande i folkomröstningen den 10 september stödde det kravet, har 
planförslaget justerats så att ca 60 bostäder i det vinnande bebyggelseförslaget i 
markanvisningstävlingen nu ersatts av ett särskilt boende. 

Eftersom det är angeläget, att bygget av det nya särskilda boendet kan påbörjas snarast, är 
planförslaget vare sig nödvändigt eller bra för det projektet, eftersom det kan genomföras med 
gällande planbestämmelser. Väntan på att det nya planförslaget eventuellt vinner laga kraft 2019 och 
att anläggningen därefter skapas som en del av den nya bebyggelsen innebär således en ytterligare 
fördröjning av projektet med ca 2 år. 

SBF:s kommentar: 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att området i stort kan ses ianspråktaget och har, 
som anges i planhandlingarna, ansett att Vaxön är det område i kommunen där tillkommande 
bebyggelse främst bör ske, vilket kan innebära att även strandnära områden blir aktuella för ny 
exploatering. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att de särskilda skälen i 7 kap. 18 c § 
1 och 5 miljöbalken kan tillämpas inom planområdet, d.v.s. att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. 

 

Är planen viktig för kommunens förskoleverksamheter? 

I kapitlet Planens syfte och huvuddrag framhålls, att planen syftar till att ”möjliggöra för byggande av 

förskola.” 

Mina kommentarer 

Planområdet innehåller nu två fungerande och omtyckta förskolor med sex förskoleavdelningar och 
gott om plats för barnens utomhusaktiviteter. Planförslaget innehåller plats för en ny förskola med 
sex avdelningar, men med betydligt sämre utrymme och miljö för barnens utomhusvistelse. 

För att genomföra planen måste de nuvarande förskolorna rivas och verksamheterna där evakueras 
till paviljonger med tillfälliga byggnadslov på andra platser på Vaxön. Där ska verksamheterna 
bedrivas tills den nya förskolan beräknas kunna tas i bruk efter att den nya planen eventuellt vunnit 
laga kraft om 2 år och efter en planerad byggnadstid i det nya området på ytterligare fyra år. 



Granskningsutlåtande 
2018-04-19 

Änr 2015/56.214 

82 av 107 

Under minst 5 år ska alltså de berörda förskolorna vara utlokaliserade till provisoriska lokaler med 
mycket sämre arbetsförhållanden för personalen och sämre vistelsemiljö för barnen. Planförslaget 
medför således avsevärda försämringar för kommunens förskoleverksamhet, och möjliggör ingen 
förbättring av verksamhetens kapacitet. Det innebär i stället endast att två omtyckta och 
välfungerande verksamheter om 5 år kan ersättas av en på flera sätt sämre med samma kapacitet. 

SBF:s kommentar: 
Se svar om förskolorna. 

 

Är planen viktig för kultur- och naturmiljön i Vaxholm? 

På många ställen I PGB beskrivs planförslagets omdaning av områdets miljö i förföriska ordalag för 
att i görligaste mån dölja den totala förvanskningen av den nuvarande kultur- och naturmiljön på 
Norrberget, som planförslaget innebär. 

I kapitlet Planens syfte och huvuddrag står bl.a. att planen syftar till att: 

- skapa en stark gestaltning som kännetecknas av Vaxholms småstadskaraktär och den omgivande 
kultur och skärgårdsmiljön. 

- skapa goda förutsättningar för rekreation, både inom privata gårdar och på allmänna platser. En 
strandpromenad avser binda samman den allmänna tillgängligheten mellan Norrbergsgatan och 
Roddaregatan. Strandpromenaden vetter mot och har utsikt över Norra Vaxholmsfjärden. 

I kapitlet Förenlighet med miljöbalken får man veta att: 

” Bebyggelsestrukturen ger förutsättningar för en tät bebyggelse som samtidigt medger generösa 
bostadsgårdar, tomter och parker för människans rekreation. Ny bebyggelse tar i anspråk i huvudsak 
befintlig mark för skolor och medverkar därmed inte till att försämra rekreationsvärden.” 

I kapitlet Strandskydd fastslås under rubriken Rekreativa konsekvenser: 

"Förslaget innebär att området får en bättre tillgänglighet genom att en strandpromenad anordnas i 
området." 

Mina kommentarer 

Beträffande tillgängligheten för rekreation inom området är den med nuvarande skol- och 
förskoleverksamheter mycket god. Ingenting hindrar allmänheten att röra sig fritt inom området och 
bl.a. njuta av promenader med vacker utsikt över Norra Vaxholmsfjärden och öarna bortom den. Den 
iordninggjorda strandpromenad som föreslås i planförslaget går utmärkt väl att anlägga även med 
nuvarande planbestämmelser. Försäljningen av området till bostadsrättsföreningar innebär 
tvärtemot vad som sägs i PGB, att området privatiseras och allmänhetens tillgänglighet begränsas. 

Området är idag en viktig del av Vaxöns kulturmiljö och karaktär med sina grönytor som naturligt 
ansluter till stadsparken Lägret och den ståtliga Storstugan, som minner om områdets militärhistoria. 
Den klassiska realskolebyggnaden Norrbergsskolan i gult fasadtegel från 1953 minner om de 
dåvarande stadsfullmäktigeledamöternas storsatsning för att ge Vaxholms och mellanskärgårdens 
ungdomar tillgång till början på dåtidens högre utbildning utan att behöva ta sig långt från hemmet 
med omständliga kommunikationer. 

Byggnaden har i yttranden över planförslaget från flera sakkunniga instanser betecknats ha höga 
kulturvärden. Länsstyrelsen har t.ex. framhållit att byggnaden eller åtminstone delar av den borde 
bevaras. Liknande skolbyggnader från 1950-talet finns många av i Sverige och bara i 
Stockholmsområdet finns ett flertal sådana, som andra kommuner vårdar och fortsätter att använda 
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för kommunala behov. Vad jag vet, är det ytterst ovanligt, att en kommun beslutat riva ett sådant 
byggnadsminnesmärke. 

Det är ingen tvekan om att just det som Vaxholms invånare och väldigt många av Vaxholms besökare 
uppskattar med Vaxöns kulturmiljö skulle ta allvarlig skada av omvandlingen av detta centrala 
område till ett aldrig så ambitiöst utformat modernt bostadsområde för den mindre del av 
Stockholmsregionens invånare, som har ekonomiska resurser att köpa en bostad där. 

Jag kan inte finna några objektiva fakta som talar för att förändringen av Norrbergsområdet i enlighet 
med planförslaget skulle medföra en förbättrad kultur- och naturmiljö på Vaxön och att Vaxholms 
attraktivitet som boendemiljö eller besöksmål skulle öka. 

SBF:s kommentar: 
Se svar om riksintresse och gestaltning. 
Gestaltningsprogrammet anger att befintlig naturmiljö ska behållas så långt som möjligt och 
nya grönytor av hög kvalitet ska skapas. Två karaktärsträd skyddas med planbestämmelser. De 
befintliga träd som behöver fällas kompenseras med att plantera nya träd av hög kvalitet. Den 
berghäll som bevaras ligger i planområdets sydvästra del inom användningen PARK. 
Grönytefaktorn och en karta med skydd av vegetation utgör bilagor till köp‐ och 
genomförandeavtalet. 

 

Är planen viktig för att genom ökat antal invånare förbättra kommunens ekonomi? 

I kapitlet Strandskydd under rubriken Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området sägs: 

" En utveckling av Vaxholms största tätort är angeläget allmänt intresse och en förutsättning för att 
Vaxholm ska kunna möjliggöra fler bostäder som en del av den växande Stockholmsregionen. 
Koncentrationen av bostäder på Vaxön bedöms vara den som har bäst förutsättningar för en hållbar 
utveckling med större möjligheter till hållbart resande och en koncentration av service/handel.” 

" Vaxön har idag bäst förutsättningar, både sett till infrastruktur och kollektivtrafik till Stockholm och 
övriga skärgården, att vara den plats där ny bebyggelse är lämplig.” 

Mina kommentarer 

I diskussionen om Norrbergsplanen framhålls ofta av förespråkarna, att det är ett avgörande intresse 
för kommunens utveckling och framtida goda ekonomi, att Norrbergsplanen genomförs. Det sägs 
också, att den stora investeringen som kommunen gjort i ny högstadieskola och nya 
idrottsanläggningar under samlingsbegreppet "Campus Vaxholm" måste finansieras med överskottet 
från exploateringen av Norrberget. Investeringen i "Campus Vaxholm" är ca 300 Mkr. 

Vaxholm har många år i rad haft och beräknas i budgetplaneringen för åren 2018-2020 fortsätta få 
ett driftsöverskott i kommunens ekonomi motsvarande ca 1 kr av kommunens skattesats på 19,78. I 
årsredovisningen för 2017 redovisas, att kommunens låneskuld nu inte är högre än den var innan 
Campus Vaxholm började byggas. Hela Campus-projektet är således betalt med kommunens egna 
medel. 

Det är uppenbart, att kommunen inte har något akut behov av ekonomiska skäl, att när 
Norrbergsplanen eventuellt vunnit laga kraft under 2019 kunna slutföra försäljningen av området till 
exploatören. Enligt rimliga uppskattningar stannar kommunens överskott från försäljningen på under 
150 Mkr, efter allt kommunen måste betala för att genomföra projektet. Vid en antagen ränta om 3% 
på kommunens lån 2020 skulle detta då sänka kommunens räntekostnader med knappt 5 Mkr, vilket 
2020 skulle motsvara ca 15 öre av kommunalskattesatsen. 
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Det sägs också av planens förespråkare, att det är väsentligt för kommunens ekonomi att kunna 
tillgodoräkna sig den positiva skillnaden som uppstår mellan de årliga skatteintäkterna från och 
kostnaderna för 500 nya invånare på Norrberget. Norrberget kan tidigast börja bebyggas 2020 och de 
sista invånarna beräknas kunna flytta in under 2024. 

Fr.o.m. 2025 kan alltså den eventuella positiva ekonomiska påverkan komma kommunen tillgodo 
fullt ut. P.g.a. det kommunalekonomiska utjämningssystemet både på inkomst och utgiftssidorna är 
möjligheten till överskott för nya invånare ungefär lika stort oavsett var i kommunen dessa bosätter 
sig och oavsett de nya invånarnas inkomstförhållanden. Efter de kostnader kommunen får för nya 
invånare, är överskottet dessutom i genomsnitt en ringa andel av bruttoinkomsterna från 
skatteintäkter, kostnadsutjämning och statsbidrag. 

I ovanstående citat från Norrbergsplanens PGB görs gällande, att det skulle vara ont om bra 
alternativ till Norrberget och Vaxön för ny bebyggelse i kommunen. Kommunen har dock numera 
förutom Vaxön två utvecklingsområden till för permanentbosättning med ungefär likvärdiga 
infrastrukturella och servicemässiga förutsättningar som Vaxön, Resarö och Rindö-Skarpö. Dessa 
områden har också fördelen av att inte ännu vara så hårt exploaterade som Vaxön och är ytmässigt 
betydligt större. De natur- och kulturmiljömässiga konsekvenserna där är också betydligt mindre 
känsliga än på Vaxön. 

Med en kompetent genomförd planering av nya bebyggelseområden på Rindö och Resarö skulle det 
inte vara svårt för kommunen att till 2025 skapa förutsättningar för 500 nya invånare där i stället för 
på Norrberget. Därför är argumentet, att Norrberget behöver exploateras med bostäder för att säkra 
kommunens framtida driftsekonomi helt enkelt felaktigt. 

SBF:s kommentar: 
Som en del i markanvisningstävlingen ställdes fem förslag ut på Rådhuset under perioden 24 
mars-2 april 2017. En bred inbjudan gick ut till allmänheten för att ge möjlighet att både 
granska, bedöma och ge sina synpunkter på inkomna förslag. Det förslag som majoriteten 
röstade fram är den nu föreslagna utformningen på Norrberget. Förslaget ger en stor variation 
mellan olika boendeformer, höjder och utseenden. Utöver Norrberget pågår fler planarbeten i 
kommunen där också varierade boendeformer föreslås, t ex byggnation av kommunala 
hyreslägenheter på Dp 414 – del av Vaxön 1:26, villabebyggelse på Storäng, och nyligen 
färdigställda bostadsrätter på Kullön med en inriktning på ett delbestånd som riktar sig mot 
+55. Förutom boendevariation finns också andra målsättningar, t ex byggnationer som ligger 
kollektivtrafiknära. Nya byggnationer görs därtill utifrån gällande regelverk avseende t.ex. 
hisskrav, dörrbredder och trösklar, vilket möjliggör bostäder för många målgrupper. 
Nytillkommande bostäder tillskapar och möjliggör en rotation, i så form en flyttkedja som 
frigör andra bostäder, som både kan vara mindre och billigare eftersom de befinner sig i det 
äldre beståndet. Sammantaget blir det därmed reaktioner i flera led. 
 
Enligt en promemoria från SKL 2014‐04‐17, dnr:14/2556, Marginalintäkter vid 
befolkningsförändring, ger tillväxt ökade skattemedel. Naturskyddsföreningen hänvisar till 
denna rapport. Som utdrag ur rapporten kan bl.a. läsas att ”det är inte möjligt att säga att en 
befolkningsökning per automatik är lönsam och att ett minskat antal invånare per definition 
leder till försämrade ekonomiska förutsättningar för berörda kommuner. Avgörande är hur 
stora marginalkostnaderna är.” Tillkommande nya invånare medför nya kostnader för 
kommunen men genererar också nya skatteintäkter. Fler invånare innebär ett ökat 
skatteunderlag som möjliggör exempelvis underhåll och satsningar. Det kan handla om 
genomförande av olika renoveringar av befintliga verksamhetslokaler, upprustningar av 
lekparker, möjliggöra gång‐ och cykelvägar, större satsningar i våra kärnverksamheter mm. 
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Staden har idag verksamhet i en del paviljonger, vilket t ex beror på att vi tvingats riva dåliga 
lokaler (t ex Båtens tidigare förskola) och planerar att ersätta dessa tillfälliga paviljonger med 
permanenta fastigheter. På Resarö och Rindö har det varit tillfälliga lokaler under lång tid som 
nu planeras att ersättas med en ny skola på Rindö och en ny förskola på Storäng. När 
paviljongslösningar ersätts görs det med ändamålsenliga och energieffektiva lokaler. När 
tillfälliga lokaler ändå ska ersättas kan lokalerna samtidigt byggas i större enheter vilket 
medför att lokalkostnaden fördelas på större verksamhet/fler barn. Andelen av 
driftskostnaden som därmed består av lokalkostnad kan därmed hållas nere, vilket också ger 
positiva driftsfördelar. Andra positiva driftsfördelar som kan uppnås är att fler unga ger större 
elevunderlag vilket medför att vi enklare kan locka hit speciallärare till exempelvis språk, då vi 
har underlag och kan erbjuda heltidstjänster. Vi kan också fylla upp i klasser och få en starkare 
ekonomi i våra verksamheter.  
 
Slutligen kan nämnas att fler invånare kan medföra att fler efterfrågar service och tjänster från 
lokala näringslivet. Det innebär förhoppningsvis att fler handlar i våra butiker, äter på 
restauranger och nyttjar andra lokala företagare. 

 

Är Norrbergsplanen viktig för de närboende invånarnas behov av kristidsskydd? 

I kapitlet Planens syfte och huvuddrag står att planen syftar till att: "skapa garage under 
kvartersgårdar och möjliggöra bygge av skyddsrum under mark.” 

I kapitlet Förutsättningar och Förändringar finns under rubriken Skyddsrum det enda ytterligare 
omnämnandet av skyddsrum i sammanhanget: " Det finns i dagsläget skyddsrum i området som 
kommer att rivas. Nya skyddsrum ska ersätta de gamla." 

Mina kommentarer 

I områdets byggnader finns idag 4 skyddsrum med tillsammans 415 platser. Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap har den 24 februari 2017, efter kommunens ansökan om att få 
avveckla skyddsrummen beslutat, att de inte får avvecklas. 

Det är märkligt, att PGB inte på något sätt redogör för problematiken, att skyddsrummen inte får 
rivas förrän ersättningsskyddsrum kan finnas på plats kort därefter. Det komplicerar och fördyrar de 
rivningsarbeten, som måste utföras, innan nya garage med skyddsrum och nya byggnader kan börja 
byggas i området. 

SBF:s kommentar: 
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB ) 
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar 
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt 
antal skyddsrumsplatser. 

 

Sammanfattande synpunkter 

Som jag framfört i mina kommentarer, anser jag, att det saknas viktiga samhällsintressen, som 
motiverar förslaget till ny detaljplan för Norrberget. Jag anser därför, att planen inte ska genomföras. 

Jag anser också, att i händelse av att planen skulle antas av kommunfullmäktige, måste länsstyrelsen 
pröva, om skäl finns för att genomföra det undantag från strandskyddet för delar av området, som 
planen förutsätter. 
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Jag anser också, att en förutsättning för att lägga fram planen för antagande av kommunfullmäktige 
måste vara, att kommunen redovisar ett beslut från MSB om tillstånd att vara utan skyddsrum på 
Norrberget tillräckligt lång tid för att bygget av ersättningsskyddsrummen ska vara praktiskt 
genomförbart. 

Det finns i övrigt många tekniska detaljer angående bestämmelser i planförslaget och dess 
förenlighet med viktiga miljöaspekter, som även jag har synpunkter på. Jag vet dock att dessa 
kommer att belysas mycket kompetent i andra yttranden, inte minst från Naturskyddsföreningen i 
Vaxholm. 

Sammanfattningsvis menar jag, att jag i ovanstående granskning kunnat visa, att många av de 
fördelar med planen som framhålls i PGB i stället innebär försämringar för samhället Vaxholm. 

Jag avstyrker på det bestämdaste att den nya planen för Norrberget genomförs! 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. Se tidigare svar i yttrandet. 

 

29. Båten 5 
För detta yttrande hänvisar vi till vårt tidigare yttrande, inskickat 2018-01-04. 

Vi önskar också ansluta oss till Jan-Olof Schills senaste yttrande i ärendet. 

Vi yrkar således att den föreslagna detaljplanen för Norrberget inte genomförs. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
Se svar till yttrande i granskningsutlåtande 1. Se även svar till yttrande 28. 

 

30. Björken 21, boende 2 
Vaxholm har under min tid i staden, från 1984, varit en unik småstad med gammal fin bebyggelse. 
Den har attraherat mängder av turister just p.g.a. sin sköna småskaliga atmosfär. 

Tyvärr har det redan byggts höghus här som inte passar in den miljön.  

Att dessutom nu riva Norrbergsskolan för att där uppföra ytterligare flera höga hus vilket även skulle 
innebära ökad motortrafik med avgaser och buller m.m. vore ännu ett avgörande steg i förstörelsen 
av vår fina miljö. Dessutom skulle vi sakna skolbyggnaden som betytt så mycket för så många. 

Jag uppmanar de styrande att inse vidden av ett sådant förfarande och att i tid i stället besluta om att 
ta hand om Norrbergsskolan och använda den i stället för att riva den. 

Jag avstyrker å det bestämdaste att den nya planen för Norrbergsskolan genomförs. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Rivningen är en förutsättning för exploateringen och byggnationen av 
nya bostäder, nytt särskilt boende och ny förskola. Se även svar om riksintresse och 
gestaltning. 

 

31. Rindö 2:138 
Att bebygga Norrberget med cirka 250 bostadsrätter enligt aktuellt förslag är fel väg att gå. Vaxholms 
småskalighet hotas, samtidigt som trafik- och miljöfrågor riskerar att kraftigt försämras. Den 
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föreslagna detaljplanen tar inte tillräcklig hänsyn till den lokala trafikökningen som skulle uppstå vid 
en genomförande av DP410.  

SBF:s kommentar:  
Efter den första granskningen har trafikutredningen reviderats och gatorna har anpassats så 
att det inte finns några framkomlighetsproblemen eller kapacitetsproblem i område. För svar 
om trafiken på Lägergatan, se svar trafiken.  

 

Inte heller tar DP410 tillräcklig hänsyn till Blynäsverkets begränsade kapacitet och undermålig rening 
redan vid dagens belastning.  

SBF:s kommentar:  
Enligt Roslagsvatten har befintligt reningsverk kapacitet. Roslagsvatten tittar på 
kapacitetsfrågan ur flera olika perspektiv. Det görs en långsiktig belastningsbedömning, i form 
av beräkning av Max gvb (genomsnittliga veckobelastning). Den baserar sig på antalet 
folkbokförda personer, industripåverkan, semestervariationer men rymmer också kommande 
belastning från kommunens samtliga planerade detaljplaner, projekt och kommunens 
bostadsbyggnadsprognos. Max gvb är en siffra som inte ska behöva uppdateras varje år utan 
vara konstant under en längre tid. Eftersom att Max gvb närmar sig tillståndsgränsen 8000 pe 
så har kommunen och Roslagsvatten redan sedan flera år påbörjat utredningar för att 
säkerställa att det finns kapacitet även i framtiden. Utifrån bedömningarna förs en kontinuerlig 
dialog med kommunen om vad som ryms inom befintligt verk och dess tillstånd och vad som 
behöver anstå till dess att det finns en utbyggd avloppsreningskapacitet. 
 
Blynäs reningsverk har en godkänt rening. Att många verk i samma storlek har en bättre 
kvävereduktion är däremot sannolikt, eftersom många verk mellan 2 000-10 000 pe, till 
skillnad från Blynäs avloppsreningsverk, inte har rötning av avloppsslam som en normal del av 
anläggningen. Utan rötning hade utsläppen av kväve blivit lägre. Rötning av slammet har 
fördelarna att slammet stabiliseras, att mängden slam minskar och att verket ökar sin 
självförsörjning på hållbar energi(rötgas) som alternativ till oljeeldning. Att slammet 
stabiliseras gör det lättare att avvattna och ger mindre upphov till dålig lukt. Rötningen innebär 
därför positiva miljöeffekter som måste ställas mot kväveutsläppen, inom ramen för 
nuvarande tillstånd som inte ställer något krav på kväverening. 

 

Norrbergsskolan behövs för kommunala ändamål. Det är kommunens skyldighet att undersöka olika 
alternativa användningar, och inte bara fortsätta på majoritetens linje att riva skolan och bygga 250 
bostadsrätter. En detaljplan av denna skala får inte ensidigt hastas fram. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten att Norrbergsskolan behövs för kommunala ändamål beaktas inte. 
Detaljplaneförslaget förutsätter en rivning av Norrbergskolan. Däremot kommer ett av 
kvarteren närmast Hamngatan att fortsätta i kommunal regi och innehålla ett särskilt boende. 

 

32. Alfågeln 2 
Omvandlingen av Norrberget går vidare med samma inriktning som den nuvarande politiska 
majoriteten sedan länge drivit. Vi tänker inte lämna synpunkter på detaljplanen, det har andra gjort 
med större kunskaper och eftertanke, men vänder oss mot den inriktning som kommer till uttryck i 
det mesta majoriteten föreslår och, om det vill sig illa, genomför.  
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Vi flyttade hit för undkomma de nedslående effekterna av att den råa exploateringen i Täby. 
Vaxholm erbjöd ett attraktivt alternativ - lugn, trivsel och autencitet.  

Med den politiska majoritetens mantra "förändring och utveckling", oavsett konsekvenserna, förlorar 
Vaxholm sin själ. Vem ska då söka sig hit? Och varför? 

Tänk om, tänk rätt! 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Se även svar om riksintresse och gestaltning. 

 

33. Skarpö 1:405 
Jag förvånas över att ytterst få av de kritiska synpunkter som inkom under tidigare samråd har 
beaktats i det nya förslaget till detaljplan.  

Jag förstår att staden behöver växa men varför gå så hårt fram och förstör en unik skärgårdsmiljö 
genom alltför hård exploatering, framförallt på höjden? Norrbergskolan stör ej Vaxholms vackra 
siluett från vattnet, och jag utgår från att framtida bostadshus, inte tillåts att byggas högre än 2 
våningar, i en diskret arkitektur som smälter in i den känsliga miljön. Detaljplanen för nybyggnation 
vid Skutvikshagen tillät väldigt höga hus, vilket givet dess placering, skadat Vaxholms attraktion som 
boendeort och vacker skärgårds destination.  

Upplevelsen från den trafikerade inseglingsleden mot Stockholm skulle raseras om Norrbergets 
befintliga planer blir verklighet och jag har svårt att se hur det skulle vara förenligt med 
Riksintresset, där ”de stora natur- och kulturvärdena” ska tillvaratas?   

Eller som Kulturmiljöutredningen själva uttrycker sin syn kring Norrberget;  ”en storskalig 
exploatering med stora och höga byggvolymer riskerar att bli främmande och skapa en bebyggelse 
som inte inordnar sig i kulturmiljön. Denna typ av bebyggelse bör undvikas”.   

Länsstyrelsen delar denna syn och har bland annat gjort följande yttrande;  

”Allt för höga byggnader på Lägerhöjden kan konkurrera med de omgivande värdena till exempel 
Rindö redutt. Ny bebyggelse bör därför inte bli alltför dominerande, höjder och färgsättning viktigt. 
Utsikter och vyer från exempelvis Stegesund och Lägret mot ny bebyggelse bör studeras, och gärna i 
sammanhanget Kastellet, Rindö redutt. Den föreslagna möjligheten till bebyggelse kommer dominera 
Norrberget både från landsida och sjösida.” 

 

Planbeskrivningen anger: ”Åtgärder för att anpassa den planerade bebyggelsen till riksintresset för 
kulturmiljön: 1. ”De låga fasadhöjderna.” 

Föreslagna byggnader kan inte betraktas som småskaliga. Radhus ligger på höjdkurvan 19-20 m. 
Detta innebär att husen kommer att sticka upp cirka 5 m högre än Norrbergets högsta punkt som är 
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27 m!  Detta rimmar illa med vad kommunalrådet sagt om det vinnande förslaget, där husen skulle 
hålla sig under Norrberget. 

Det finns sedan länge ett stort motstånd mot Norrbergsskolans rivning och en storskalig bebyggelse 
på platsen. Folkomröstningen gav därtill ett väldigt tydligt utslag. Vänligen, ta hänsyn till den 
omfattande kritik som finns kring projektet, och begränsa ny bebyggelse till att uteslutande bestå av 
träbebyggelse, i 2våningshus med skärgårdsprägel. Den höga punkten Norrberget utgör, kan ej 
tillåtas att bebyggas så att topografien och upplevelsen från skärgårdens inlopp påverkas.  

Tänk om, tänk rätt, det handlar om beslut vi inte kan återkalla, med dramatiska konsekvenser för 
framtida generationer. 

SBF:s kommentar:  
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte påtagligt skadar förståelsen och upplevelsen av de 
försvarshistoriska landmärkena och inte heller upplevelsen av den äldre stadskärnan i öster, 
varken från vattnet eller inom denna del av staden. Se svar om riksintresse och gestaltning. 
 
Redan idag finns det en närliggande villa som överstiger Norrbergets bergstopp. På 
Norrbergstoppen växer även träd på ca 5‐10 meter vilket gör att bebyggelsen döljs bakom 
Norbergstoppen + träd. Sett från vattnet gör vinkeln att bebyggelsen också gömmer sig bakom 
Norrbergstoppen. 

 

34. Skepparen 19, Minören 1 
Det är uppseendeväckande att kommunens planering av Norrberget och rivningen av 
Norrbergsskolan och de två förskolorna fortsätter som om Folkomröstningen om Norrberget inte har 
ägt rum.  Resultatet av den var mycket tydlig: 51 % av Vaxholms invånare röstade och av dem var 
54,9% emot detaljplan 410.  Detta resultat borde få en kommun som tar Demokrati på allvar att 
stanna upp och lyssna på sina innevånare. 

Vårt yrkande: 

Vi kräver att Folkomröstningens resultat skall respekteras, att all storskalig exploatering av 
Norrberget stoppas och att Norrbergskolan samt de två förskolorna bevaras. 

Vi anser slutligen att vi har vår fulla rätt att yttra oss i denna viktiga fråga som berör hela Vaxholm 
och alla Vaxholms invånare. 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. Se svar om den demokratiska processen. 

 

35. Minören 1 
I granskningsutlåtande på sidorna 99-101 har SBF bedömt att endast rågrannar har rätt att överklaga 
detaljplanen. Vi gör en annan bedömning då detaljplanen påverkar så många på Vaxön bland annat 
om trafik, parkering och andra infrastrukturfrågor. Området finns inom Riksintresset, vilket betyder 
att bebyggelsen inte endast är en fråga för de allra närmaste grannarna.  

SBF:s kommentar:  
”Kommunen ska inför samrådet om planförslaget bestämma och avgränsa vilka som ska 
inkluderas i samrådskretsen. Kommunen ska samråda med: 

 länsstyrelsen 

 lantmäterimyndigheten, 

 andra berörda kommuner, 
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 kända sakägare, 

 kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, 

 vissa kända organisationer av hyresgäster, och 

 myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 
planförslaget. 

 
Med kända sakägare avses i första hand ägare till fast egendom. I gruppen 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende inkluderas såväl första- och 
andrahandshyresgäster och boende som berörs av förslaget. Även lokalhyresgäster 
inkluderas”…..”De sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget till 
detaljplan kan till exempel vara handikapporganisationer, friluftsorganisationer eller 
villaföreningar.”(Boverket) 
 
Har kommunen missat att underrätta en sakägare om den nya detaljplanen är det vid ett 
eventuellt överklagande upp till den överklagande parten att bevisa att den är sakägare, eller 
berörd på ett inte obetydligt sätt och har rätt att överklaga. 

 

Den folkomröstning som genomfördes 10 september 2017 visar att invånarna i kommunen har sagt 
NEJ till den storskaliga exploatering som förslaget till detaljplan möjliggör.  

SBF:s kommentar: 
Se svar om den demokratiska processen. 

 

Om förskolorna rivs och ersätts av paviljonger på Kullön och/eller Vinterviken så kommer 
trafiksituationen att förvärras. Vi yrkar därför på att sakägarskaran innefattar alla som yttrar sig om 
detaljplaneförslaget. 

SBF:s kommentar: 
Se svar ovan. Se även svar om förskolorna på Norrberget. 

 

Vi yrkar på att detta förslag till detaljplan ej antas.  

Vi vänder oss emot kommunens intentioner med den storskaliga exploateringen av Norrberget. 

Norrberget är det sista området på Vaxön där det finns mark för kommande kommunala behov, 
bland annat skolor. Området är i dag planlagt för sådant utnyttjande och vi anser att det är ett stort 
slöseri med kommunens resurser att inte nyttja Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjdens 
förskola. Att riva dessa fullt fungerande byggnader för att sedan bygga en ny förskola inom samma 
område är inte förenligt med dagens syn på hållbarhet. 

SBF:s kommentar: 
Vaxholms stad gör bedömningen att befintliga byggnader för skol‐ och förskoleverksamhet 
måste rivas för att möjliggöra detaljplanens syfte och kunna genomföra den föreslagna 
exploateringen på Norrberget. 

 

I trafikutredningen är Lägergatan tillfartsväg till Norrberget. Mot detta har stark kritik framförts 
under samrådet. Kritiken har då ignorerats av SBF. I granskningsutlåtandet skriver nu SBF att 
Vaxholms stad inte vill ha ökad trafik på Lägergatan utan om trafiken ökar kommer staden vidta 
åtgärder. Vidare skrivs: En trafikutredning är inte ett förslag från stadens sida utan en teoretisk 
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konsekvensbeskrivning. Det måste väl ändå vara kommunen som ger direktiv för utredningen och att 
i detta skede skylla på utredningen är att undandra sitt eget ansvar.  

SBF:s kommentar: 
Se svar om trafiken. 

 

Kulturmiljö 

”I den bevarandeplan för Vaxholm som antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 1979 omnämns 
inte planområdet direkt. Däremot behandlas de intilliggande kvarteren Vildmannen, Terra Nova och 
Kasinot som skyddsvärda.” 

I bevarandeplanen skrivs under kvarteret Kasinot: 

”Ingen utökning av kvarteret är önskvärd med hänsyn till skolan, Storstugan och Norrbergsparkens 
allmänna betydelse.” 

Det vill säga att Norrberget inte skall bebyggas med hänsyn till områdets stora betydelse som 
parkområde. 

Norrbergsskolan finns nu med på GULA LISTAN som skyddsvärd. 

SBF:s kommentar:  
Bevarandeplanen från 1979 ska ses över och den 3 april 2017 togs ett beslut i 
kommunfullmäktige att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram utifrån tidigare och eventuellt nya 
ställningstaganden.  
Vaxholms stad har beviljats rivningslov för Norrbergsskolan.  
Se även svar om riksintresse och gestaltning. 

 

Trafik 

Lägergatan byggdes om under sommaren 2017 med avsmalningar och trafikgupp för att minska 
bilåkandet förbi Vaxö skola och förskolan Freja. I trafikutredningen vill man nu att trafik till den 
tänkta bebyggelsen på Norrberget ska ske via Lägergatan. Miljömässigt och ekonomiskt vansinne! 
Vet inte den ena handen vad den andra håller på med?   

SBF:s kommentar:  
Se svar om trafiken. 

 

Med en utökad befolkning behöver Vaxholms kommun ta ansvar för att kollektivtrafiken fungerar i 
praktiken. Det är inte troligt att de nya kommuninnevånarna har färre bilar än dagens Vaxholmare. 
Var ska dessa bilar ställas? De får inte rum i de garage och parkeringsplatser som finns angivet i 
detaljplanen. 

SBF:s kommentar:  
Detaljplanen har utgått från Vaxholms stads parkeringsnorm. 

 

Kollektivtrafik 

Att det skall finnas kapacitet och turtäthet i kollektivtrafiken är en självklarhet. Trängseln på bussarna 
är idag redan stor, fler människor som reser kräver fler bussar och båtar.  

Kollektivtrafiken behöver ökas och dessutom ha högre kvalité än idag om det ska vara intressant som 
ersättning för bilåkande. Bussarna är idag hårt belastade och i rusningstrafiken är det mer regel än 
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undantag att sittplatserna ej räcker till. Bussturer ställs dessutom ofta in p.g.a. vagnfel. Detta gör att 
frestelsen att ta den egna bilen istället för buss ökar.  

SBF:s kommentar: 
Det pågår en utredning tillsammans med Trafikförvaltningen i Stockholm och Trafikverket för 
att förbättra kollektivtrafiken och öka framkomligheten i Vaxholm. 

 

Ersättningspaviljonger på Kullön 

Om föräldrar från Vaxön ska lämna sina barn på Kullön så finns 2 alternativ: 

● Buss till Kullön – maximalt går det att få in 3 barnvagnar i en buss. 
● Bil till Kullön – vilket kommer att ge en liknande trafiksituation som vid ICA Fredriksberg. Ska 

föräldrarna sedan åka åter till Vaxholm för att parkera sina bilar eller tar de helt enkelt bilen 
vidare till jobbet?  

Inget av alternativen kommer att uppskattas av berörda föräldrar eller övriga trafikanter. 

SBF:s kommentar:  
Det planeras inga ersättningspaviljonger på Kullön. Se även svar om förskolorna. 

 

Övrig infrastruktur 

När anslutning till reningsverket på Lidingö kan bli verklighet är ännu mycket osäkert. Vi har under de 
senaste åren vid ett flertal tillfällen haft avbrott i vår vattenförsörjning troligen beroende på eftersatt 
underhåll. 

Innan Vaxholm ökar befolkningstalet bör grundläggande infrastruktur klara av dagens behov utan 
störningar p.g.a. underkapacitet eller dåligt underhåll. 

SBF:s kommentar: 
Det är enbart avloppsvattnet som i framtiden enligt planer ska anslutas till Käppala 
reningsverk. Dricksvatten levereras främst från Mälaren men även dessa ledningar ombesörjs 
av Roslagsvatten. Avbrott i dricksvattenförsörjningen sker ofta till följd reparation av akuta 
vattenläckor eller p.g.a. planerat underhåll av ledningsnät. För frågor till specifika avbrott 
hänvisar SBF till Roslagsvattens kundservice. 

 

Övriga synpunkter 

Vi ställer oss också bakom Jan-Olov Schills yttrande i frågan. 

SBF:s kommentar: 
Yttrandet besvaras under yttrande 28. 

 

36. Skutviken 1 
”Vaxholms stads unika värden i form av småstadskaraktär och de omistliga naturvärdena ska beaktas 
och vara utgångspunkten för bostadsplaneringen.” 
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”Ur kulturmiljösynpunkt har planområdet på Norrberget ett intressant läge. Riksintresset för 
Kulturmiljövården syftar till att skydda inseglingsleden mot Stockholm med dess speciella bebyggelsemiljö 
av sekelskifteskaraktär.” 
 
”Den nya bebyggelsens silhuett, sett från Norra Vaxholmsfjärden, upplevs inte högre än trädkronorna på 
Norrberget och harmoniserar med stadens formspråk.” 

Jag ska inte upprepa mina tidigare synpunkter på planarbetena, men efterlyser fortfarande en 
skuggutredning. För egen del som boende i första huset på Roddargatan intill skolan, så skulle allt 
solljus försvinna under en stor del av året. Redan om man byggde enplanshus skulle det skugga under 
ett par vintermånader. 

SBF:s kommentar:  
Någon särskild skuggstudie har inte tagits fram. Förslagets norrläge begränsar skuggningen 
mot omgivande kvarter. BBR:s krav på solljus gäller den föreslagna nya bebyggelsen 

 

Min anmärkning om brandfaran med träfasader i stadsmiljö kvarstår givetvis också, det är en modern 
myt att man kan bygga höga trähus på ett brandsäkert sätt. Det handlar endast om att trästommar 
inte kollapsar snabbare än ståldito, men faktum kvarstår, det finns en anledning att tändstickor görs 
av trä och inte av stål… 

SBF:s kommentar: 
Med ny teknik finns nya möjligheter att till och med bygga höghus i trä och ändå klara 
brandkraven. Bebyggelsen på Norrberget ska huvudsakligen ha träfasader för att anknyta till 
befintlig bebyggelse i Vaxholm. 

 

Övriga synpunkter; 

Om demokratin fungerade i Vaxholm skulle Detaljplan 410 redan vara nedlagd eftersom det var 
svaret i den rådgivande folkomröstningen 2017. Men nu fortsätter man planarbetet som om 
ingenting hade hänt och kommunstyrelsen hotar med att riva Norrbergsskolan och dom två 
förskolorna trots att det bara är några månader kvar till det allmänna kommunalvalet.  
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Frågan är då varför det är så bråttom att riva skolorna, driva igenom en tveksam detaljplan och 
genomföra exploateringsavtalet? Det verkar som om ett litet antal politiker driver denna fråga av 
någon slags prestigeskäl trots att man inte alls kan vara säkra på att få en majoritet i nästa val. 

Har man inte lärt sig något efter projekten vid Kullö strand, Pålsundsstrand och Skutvikshagen som 
alla skämmer vår skärgårdsstad med fel hus på fel plats..? Det vinnande förslaget från Besqab i 
markanvisningstävlingen är på inget sätt bättre, typiska förortshus av den typ som byggs idag. 

SBF:s kommentar:  
Se svar om riksintresse och gestaltning. 

 

Därför kan mina synpunkter på förslaget till Detaljplan 410 sammanfattas i att det saknas grund för 
exploateringen. Det är dessutom tveksamt om infrastrukturen klarar 500 nya invånare utan vidare? 

SBF:s kommentar:  
Se svar om trafiken. Roslagsvatten bedömer att Blynäs klarar föreslagen exploatering. 

 

Det cirkelresonemang man använder att man följer Översiktsplan 2030 faller på att den faktiskt är 
skapad efter exploateringsbeslutet 2011.  

Det finns gällande detaljplaner som medger att man uppfyller behovet av ett nytt SÄBO på 
Norrberget genom att bygga om delar av Norrbergsskolan, sannolikt billigast, eller bygger nytt t ex på 
parkeringen norr om förskolorna. 

Norrbergsskolan skulle för övrigt gå att använda till en rad olika kommunala verksamheter utan 
alltför stora ombyggnader. Bibliotek har nämnts, även viss skolverksamhet och det finns fler förslag 
som alla ryms inom nuvarande detaljplaner. 

SBF:s kommentar: 
Vaxholms stad gör bedömningen att befintliga byggnader på Norrberget måste rivas för att 
möjliggöra detaljplanens syfte och kunna genomföra den föreslagna exploateringen på 
Norrberget. 

 

37. Skepparen 19 
På grund av den nya granskningen av ovan rubricerad detaljplan ges tillfälle till synpunkter. Nu 
påpekas, att tidigare synpunkter finns registrerade hos kommunen och behöver ej lämnas igen. Men, 
om synpunkterna ej har beaktats i detta senare förslag heller, behöver de upprepas för bl.a. 
påpekande av bristande gensvar och ändringar från Vaxholms stads sida. 

Vi kommuninnevånare i Vaxholms kommun, är alla i princip sakägare beträffande kommunens mark; 
i dess värdebeständighet. Vi har alla ett kulturmiljöansvar gentemot framtida generationer. Den 
föreslagna exploateringen är en omfattande värdeminskning i detta hänseende och oåterkallelig. 

SBF:s kommentar:  
”Kommunen ska inför samrådet om planförslaget bestämma och avgränsa vilka som ska 
inkluderas i samrådskretsen. Kommunen ska samråda med: 

 länsstyrelsen 

 lantmäterimyndigheten, 

 andra berörda kommuner, 

 kända sakägare, 

 kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, 

 vissa kända organisationer av hyresgäster, och 
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 myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 
planförslaget. 

 
Med kända sakägare avses i första hand ägare till fast egendom. I gruppen 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende inkluderas såväl första- och 
andrahandshyresgäster och boende som berörs av förslaget. Även lokalhyresgäster 
inkluderas”…..”De sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget till 
detaljplan kan till exempel vara handikapporganisationer, friluftsorganisationer eller 
villaföreningar.”(Boverket) 
 
Har kommunen missat att underrätta en sakägare om den nya detaljplanen är det vid ett 
eventuellt överklagande upp till den överklagande parten att bevisa att den är sakägare, eller 
berörd på ett inte obetydligt sätt och har rätt att överklaga. 

 

1. Riksintressen, exemplifierade genom 

a) Norra farleden, inseglingsleden, den kuperade skärgårdsnaturen med berget i dagen ända 
ner till Norra Vaxholmsleden. Omistliga naturvärden. 

b) bristande (och i senare byggförslaget ökande hot i detta hänseende med nya planidéer om 
ökande bebyggelse) respektavstånd till Storstugan, tidigare soldathem, med omgivande park, 
och Lägret, som f.d. militär övningsplats är Vaxöns del av Vaxholms militära historia. Lägret, 
en grön lunga, kommer att ha ökande betydelse i centrala Vaxholm. 

c) Andra naturvärden, som hotas, är t.ex. befintliga karaktärsträd, som i olika delar av förslaget 
avlägsnas. Även Norrbergets rekreationsvärde, som man sägs måna om, förminskas, förstörs. 

d) Småskaligheten i omkringliggande bebyggelse och i Vaxholm överhuvudtaget, rubbas totalt 
och för alltid. 

SBF:s kommentar:  
Svar på fråga a)  
Norrbergstoppen med trädkronor kommer fortsatt att ligga i fonden. På platsen där 
Norrbergsskolan ligger idag möjliggör detaljplanen ny bebyggelse som kan ses från vattnet. De 
naturvärden som finns längs med branten ner mot Norra Vaxholmsfjärden kommer finnas kvar 
då de ligger utanför planområdet. 
Svar på fråga b)  
I kvarteret närmast norr om Storstugan överstiger inga nockhöjder Storstugans högsta höjd. Se 
även svar om riksintresse och gestaltning. 
Svar på fråga c)  
Några befintliga träd skyddas i detaljplanen och nya grönytor med hög kvalitet skapas. Ett 
flertal träd av hög kvalitet ersätter de som eventuellt tas bort. Se svar a).  
Svar på fråga d)  
Se svar om riksintresse och gestaltning. 

 

2. Lägg därtill att detta planförslag ej ger lösningar för den alltmer komplicerade trafik-och 
parkeringssituationen Hamngatan-Lägergatan med effekter på intilliggande gatunät, att inga förslag 
till byggande av erforderligt antal skyddsrum enligt lag, vare sig behov i dagsläget eller framtida 
behov efterlyses redan i mitt yttrande av 2018-01-04. 

Se mina tidigare, övriga synpunkter! 
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SBF:s kommentar:  
Se svar om trafiken. 
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB ) 
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar 
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt 
antal skyddsrumsplatser. 
Se även tidigare svar i granskningsutlåtande 1. 

 

38. Gräsanden 13 
Jag har tidigare yttrat mig över översiktsplanen och tidigare samrådsskeden av planeringen av 
Norrberget (se yttrande i Granskning 1, 2018.01.07 inkl bilaga). Jag kan inte finna att synpunkterna 
har bemötts eller beaktats. 

SBF:s kommentar: 
Se svar nedan samt tidigare svar på yttrandena i samrådsredogörelse 1 och 2 samt 
granskningsutlåtande 1. 

 

I gestaltningsprogrammet beskrivs hur den gamla stadskärnan utvidgas med en ny årsring av tät 
bebyggelse. Jag har i tidigare yttranden kritiserat den strävan efter att etablera stadsgator och täta 
gatmiljöer, som var så tydlig i underlagen till översiktsplanen. Denna utveckling står i bjärt kontrast 
till visionen om Vaxholm som en småskalig och kulturellt präglad skärgårdsstad med blandad 
bebyggelse och mycket grönska. 

SBF:s kommentar: 
Gatubredden följer allmänna rekommendationer enligt trafikutredningen. Trånga gator är en 
del av Vaxholms karaktär och går att finna i andra delar av stadskärnan. Planerad bebyggelse i 
Norrberget är planerad med öppna kvarter med grönska i gaturum, mellan husen och på 
gårdarna. 

 

Trafikkonsekvenserna av ökad bebyggelse och ökad befolkning är grovt underskattade. Under en 
period med rekordförsäljning av nya bilar har Vaxholm reducerat parkeringsnormerna. Detta innebär 
att nybebyggelse leder till ökad konkurrens om gatuutrymme för parkering. Platser för 
sommarparkering försvinner. Detta får konsekvenser för besöksnäringen som är oerhört viktig för 
Vaxholms näringsliv. 

SBF:s kommentar: 
Se svar om trafiken. 

 

Min slutsats är därför alltjämt att föreliggande förslag bör dras tillbaka och omarbetas till en 
utveckling av Norrberget som värnar Vaxholms skärgårdskaraktär och småskalighet och som inte 
ytterligare förvärrar trafiksituationen.   

SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras 

 

39. Vega 7 
Att riva skolan och förskolorna på Norrberget är en extremt dålig idé, av flera orsaker: 
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Förskolorna som idag finns är mycket uppskattade av de närmast berörda. Barn, föräldrar och 
personal är alla nöjda. I planförslaget skall de två nuvarande förskolorna ersättas av en, större 
förskola. Denna skulle enligt förslaget rymma ungefär lika många barn som idag, men med en 
betydligt mindre lekyta per barn än nuvarande förskolor. Detta kan knappast kallas att vara i barnens 
intresse. 

SBF:s kommentar: 
Se svar om förskolorna på Norrberget. 

 

De nya bostäder som föreslås är inte de bostäder som behövs. Enkla, billiga bostäder är det brist på- 
Dyra bostäder finns redan i tillräcklig mängd. Vaxholm har en extremt liten andel hyresrätter, vilket 
får till effekt att de personer som arbetar i kommunen inte har råd att bo här, utan måste pendla in 
från andra kommuner. Detta skapar en obalans i bostadsmarknaden och drar med sig en massa extra 
transporter, vilket är förkastligt ur miljösynpunkt. 

Flera hundra nya bostäder för med sig mer trafik, och ytterligare parkeringsproblem. Vaxholm har 
mer än nog av båda delarna redan som det är. 

SBF:s kommentar: 
I markanvisningstävlingen var det fri upplåtelseform. Det vinnande förslaget bestod dock av 
bostadsrätter. Detaljplanen i sig kan inte styra upplåtelseform.  
 
Se även svar om trafiken. 

 

Miljöpåverkan av att riva de befintliga byggnaderna på Norrberget och sedan bygga nytt kommer att 
äta upp de eventuella miljövinsterna av att nya bostäder är mer energieffektiva än gamla byggnader 
för många år framåt. Transporter under rivnings- och återuppbyggnadstid kommer att belasta 
Vaxholm under en lång tid. Återanvändning är betydligt mer miljövänligt än nyproduktion. 

SBF:s kommentar: 
I behovsbedömningen görs bedömningen att en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) inte 
behövs för Norrbergsplanen. Länsstyrelsen gör samma bedömning. 

 

Skyddsrummen som idag finns på Norrberget måste ersättas så gott som omedelbart vid en eventuell 
rivning. Komplicerat, och dyrt. Och skapar, hur man än gör det, en period utan skyddsrum.   

SBF:s kommentar: 
Vaxholms stad kommunicerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gällande 
ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar till att 
skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt antal 
skyddsrumsplatser. 

 

Sammantaget – jag yrkar på att man lägger ner planerna om att bebygga Norrberget på det 
föreslagna sättet. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. 

 



Granskningsutlåtande 
2018-04-19 

Änr 2015/56.214 

98 av 107 

40. Skepparen 18  
Allmänna synpunkter 

Undertecknad anser fortfarande att avsaknaden av ett genomarbetat och antaget planprogram 
utgör hinder för ett antagande av det föreliggande planförslaget. För en exploatering av denna 
storlek i en känslig stadsmiljö bör enligt PBL/Boverket ett planprogram upprättas och genomgå en 
sedvanlig samrådsprocess och sedan helst omfattas av ett godkännandebeslut i kommunstyrelsen. Så 
har enligt min uppfattning inte skett, utan planarbetet har de facto bedrivits utan gällande 
planprogram. 

SBF:s kommentar: 
Planprogrammet kommer inte att antas innan Norrbergsplanen går upp för antagande. 
Planprogrammet behöver revideras innan det går upp för godkännande. Planprogrammet 
berör hela Vaxön och inte bara kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i lagen på att ett 
planarbete behöver inledas med ett program. 

 

I nu föreliggande förslag till detaljplan för Norrberget har lämpligheten av att placera särskilt 
boende och bibliotek inom detaljplaneområdet fortfarande inte utretts tillräckligt och har inte heller 
stöd i det icke slutförda programarbetet. 

SBF:s kommentar: 
Ett centralt placerat särskilt boende bedöms som lämpligt. Parallellt med detaljplanen pågår 
projektet med det särskilda boendet och detaljplanen har anpassats därefter. Arbetet med att 
ta fram ett särskilt boende har pågått redan tidigare i och med Vitsippan och kunskapen från 
det tidigare arbetet har tagits med i det här projektet. I projektet finns även en referensgrupp 
för att säkerställa att alla funktioner som behövs ska komma med. 

 

Likaså saknas fortfarande en utredning om befintliga byggnaders status och användbarhet för olika 
ändamål; något som efterlysts i många av de samrådsyttranden som ingivits gällande det preliminära 
planförslaget. 

SBF:s kommentar: 
Norrbergsskolan byggdes 1953 och skolan svarar idag inte upp mot de moderna kraven på en 
skolmiljö, anpassad till dagens pedagogik och energinormer. Idag ställs andra krav på 
lärmiljöerna i skolan, bland annat att kunna variera gruppernas storlek och forma miljöer för 
olika typer av arbete, något som det saknas möjligheter till i Norrbergsskolan. I den nya 
Kronängsskolan skapas en öppen miljö med stora och små rum samt öppna ytor i anslutning till 
varandra. De glasade väggytorna dem emellan ger insyn och genomsyn. Fördelarna med 
Kronängsskolan och dess placering är att det skapas en modern skolmiljö med en samlad plats 
för skola, idrott och kultur. Norrbergsskolans planlösning saknar den öppenhet som ur såväl 
pedagogiskt som ur säkerhetsmässigt perspektiv förväntas för modern undervisning. Det andra 
skälet till att skolan ska rivas är på grund av skicket på de tekniska installationer som finns i 
Norrbergsskolan. Sammantaget bedömer staden det inte långsiktigt hållbart att behålla 
Norrbergsskolan. 

 

Att nu forcera planarbetet fram till ett snabbt antagande anser jag vara en djupt odemokratisk 
planprocess. Detta också med tanke på det kommande kommunalvalet hösten 2018, där ett 
maktskifte till förmån för att bevara Norrbergsområdet för allmänna ändamål är möjligt, kanske till 
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och med troligt. Resultatet i den rådgivande folkomröstningen om Norrberget den 10:e september 
2017 talar sitt tydliga språk. Den styrande majoriteten har valt att inte beakta denna. 

SBF:s kommentar: 
Se svar om den demokratiska processen. 

 

Detaljplaneförfarande, ‐innehåll och ‐utformning. 

Jag instämmer i de tunga sakskäl som framförs av Jan‐Olof Schill i yttrande 2017‐04‐09 (som jag 
tagit del av). Det tillgodoseende av viktiga samhällsintressen, som skulle kunna motivera det 
aktuella detaljplaneförslaget, saknas. Och av denna anledning bör också en länsstyrelseprövning av 
undantag från strandskyddet vara en nödvändighet. 

SBF:s kommentar: 
Se svar på yttrande 28. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att området i stort kan ses ianspråktaget och har, 
som anges i planhandlingarna ansett att Vaxön är det område i kommunen där tillkommande 
bebyggelse främst bör ske, vilket kan innebära att även strandnära områden blir aktuella för ny 
exploatering. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att de särskilda skälen i 7 kap. 18 c § 
1 och 5 miljöbalken kan tillämpas inom planområdet, d.v.s. att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. 

 

Kvartersgator istället för allmänplats/gatumark 

Därutöver vill jag återigen påpeka det mycket tveksamma i att angöringsgatorna här har lagts ut 
som kvartersgator. I och med att planförslaget enligt genomförandebeskrivningen ska genomföras i 
kvartersindelade etapper och i bostadsrättsform uppstår en komplicerad situation. För varje 
kvarter/etapp bildas då en bostadsrättsförening med egen styrelse och ekonomisk plan. För 
kvartersgatorna behövs då en gemensamhetsanläggning med de olika bostadsrättsföreningarna som 
medlemmar. Detta medför sannolikt en mycket tungrodd förvaltning där gatuunderhåll, belysning, 
snöröjning, parkeringsregler mm ska upphandlas eller utformas gemensamt. Och där allmänhetens 
rätt att fritt passera eller uppehålla sig på gatorna i värsta fall kan komma att begränsas. 

SBF:s kommentar:  
De smala kvartersgatorna är en viktig del i områdets karaktär och en del av anpassningen till 
Vaxön många smala stadsgator. Att bygga ut det kommunala gatunätet är förknippat med 
kostnader och i det här fallet har staden valt att lägga gatorna inne i området som kvartersväg 
för att inte belasta skattekollektivet. Vaxholms stad förutsätter att bostadsrättsföreningarna 
sköter sina åtaganden. 

 

Krav på skyddsrum 

Myndigheten för Samhällsskydd har ännu inte gett klartecken för rivning av befintliga skyddsrum 
innan nya skyddsrum har uppförts som ersättning. Att anta en detaljplan som innebär att Vaxholms 
stadskärna förlorar fyra strategiskt viktiga skyddsrum under minst en femårsperiod är inte 
acceptabelt. 
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SBF:s kommentar: 
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar 
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt 
antal skyddsrumsplatser. 

 

Avgränsning av sakägarkrets 

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en snäv avgränsning av antalet sakägare vid ett eventuellt 
överklagande av detaljplanen, likvärdig med vad som brukar göras i ett bygglovsärende med en 
mindre avvikelse från detaljplanen. Det torde säga sig självt att de förändringar av Vaxholms 
stadsbild inklusive alla olösta infrastrukturella problem berör långt fler än de rågrannar som 
förvaltningen pekat ut som sakägare med rätt att överklaga ett eventuellt antagande av detaljplanen. 

SBF:s kommentar:  
”Kommunen ska inför samrådet om planförslaget bestämma och avgränsa vilka som ska 
inkluderas i samrådskretsen. Kommunen ska samråda med: 

 länsstyrelsen 

 lantmäterimyndigheten, 

 andra berörda kommuner, 

 kända sakägare, 

 kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, 

 vissa kända organisationer av hyresgäster, och 

 myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 
planförslaget. 

 
Med kända sakägare avses i första hand ägare till fast egendom. I gruppen 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende inkluderas såväl första- och 
andrahandshyresgäster och boende som berörs av förslaget. Även lokalhyresgäster 
inkluderas”…..”De sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget till 
detaljplan kan till exempel vara handikapporganisationer, friluftsorganisationer eller 
villaföreningar.”(Boverket) 
 
Har kommunen missat att underrätta en sakägare om den nya detaljplanen är det vid ett 
eventuellt överklagande upp till den överklagande parten att bevisa att den är sakägare, eller 
berörd på ett inte obetydligt sätt och har rätt att överklaga. 

 

Slutsats 

Jag anser därför att Stadsbyggnadsförvaltningen bör föreslå att planarbetet avbryts, så att 
befintliga byggnaders status och användbarhet kan utredas på ett seriöst sätt under kommande 6 
månader 2018. Likaså bör behovet av lokaler för befintliga och planerade kommunala 
verksamheter kartläggas samtidigt – nuvarande detaljplan är som skräddarsydd för att möta 
sådana behov, och befintliga byggnader kan enligt min bedömning anpassas till många av dessa. 

Vidare bör sakägarkretsen utvidgas till att omfatta samtliga de som yttrat sig vid den första 
granskningen av detaljplanen. 

Lämpligen avvaktas också resultatet av valet i september innan beslut om fortsatt planarbete (eller 
inte) fattas. 



Granskningsutlåtande 
2018-04-19 

Änr 2015/56.214 

101 av 107 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras i övrigt se tidigare svar. 

 

41. Norrberget 24 
Plats som lämpar sig för bostäder  

Antal bostäder och maxhöjd kan förstöra Norrbergets unika miljövärde Stadsbilden förändras för 
delar av Vaxön genom att ett skolområde med utevistelse ersätts med tät bebyggelse och högre hus, 
det innebär att grönområden ersätts av hårdgjord yta, vilket medför minskad infiltration och 
dagvattnet, som med sina föroreningar hamnar i den redan förorenade Norra Vaxholmsfjärden. Vad 
menas med dike vid parkområde mot branten? Ökad trafik medför höjda halter av växthusgaser och 
högre bullernivå.  

SBF:s kommentar: 
Ambitionen är att dagvattensituationen i området förbättras i och med ny detaljplan och 
föreslagna åtgärder enligt dagvattenutredningen. Länsstyrelsen delar denna bedömning. 
Detaljplanen möjliggör ett diken på två platser och kommer bara att anläggas vid behov. 

 

Varför behöver Vaxholm växa  

Eriksövägens trafikbelastning med Skutskärshagen och planerad bebyggelse på Norrberget kommer 
att bilda en trafikpropp vid anslutningen till väg 274. Bilköerna från färjan efter utbyggnaden av 
Rindö och öarnas förtätning kommer att kräva ett genomtänkt förslag, med tanke på allt tätare 
färjetrafik Förslag om allmän parkering förvärrar trafiksituationen ytterligare.  

För att kommunens innevånare och de viktiga turisterna skall trivas och uppleva den lilla genuina 
skärgårdsstaden, måste bebyggelse och trafik anpassas till verkligheten. Bebyggelsen kommer att 
dominera Norrberget från land- och sjösida  

Vaxholm har under de senaste decennierna varit bland de främsta i landet i befolkningstillväxt, vilket 
resulterat i provisoriska skolor och förskolor samt att sjuka äldre fått placeras i andra kommuner. Var 
skall tillkommande elever placeras när skolan är fullbelagd?  

SBF:s kommentar: 
Se svar om trafiken. 
Se svar om riksintresse och gestaltning. 
Se svar om förskolorna på Norrberget. 

 

Förenlighet med miljöbalken  

Riksintresset kan inte förbigås vid ändring från skola till bostäder, bland annat Norra 
Vaxholmsfjärdens otillfredsställande ekologiska status. Utsiktsmässigt från land-och sjösidan har 
bebyggelsen stor miljöpåverkan.  

Norrberget behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse, som inte, enligt kommunen, 
kan tillgodoses utanför området. På Vaxön finns ett antal obebyggda tomter i ett register som 
uppskattar lämpligt antal lägenheter på respektive mark. Rivning av skolan får stora 
miljökonsekvenser på mark och luft.  

SBF:s kommentar: 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att området i stort kan ses ianspråktaget och har, 
som anges i planhandlingarna ansett att Vaxön är det område i kommunen där tillkommande 
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bebyggelse främst bör ske, vilket kan innebära att även strandnära områden blir aktuella för ny 
exploatering. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att de särskilda skälen i 7 kap. 18 c § 
1 och 5 miljöbalken kan tillämpas inom planområdet, d.v.s. att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. 
 
Se även svar om riksintresse och gestaltning. 

 

Konsekvenser för landskapet  

Den nya bebyggelsen kommer att störa Norrbergets dominans i stadsbilden. Höjden på Norrberget 
får inte räknas på trädens höjd, vilka ändras med tiden. Ändra! 

SBF:s kommentar: 
På Norrbergstoppen växer även träd på ca 5‐10 meter vilket gör att bebyggelsen döljs bakom 
Norrbergstoppen + träd. Sett från vattnet gör vinkeln att bebyggelsen också gömmer sig 
bakom Norrbergstoppen. 

 

Gator och trafik  

Biltrafiken från bostäderna på Norrberget måste passera flera skol- och idrottsanläggningar för att nå 
väg 274 vilket är stor risk för olyckor. Fastigheten Lägerhöjden 2 STORSTUGAN skall inte ha 
gemensam lokalgata med bostäderna till Hamngatan. Storstugan besöks av barn på cykel, moped och 
gående och bostädernas biltrafik sammanfaller med besöken på Storstugan.  

Norrbergsgatans reservgenomfart genom bostadsområdets lokalgata skall förses med bom och lås 
som är tillgängligt för boende på Torggatan och Norrbergsgatan i nödsituation eller blockering av 
gata, samt för Räddningstjänst och sophämtning. På nya kartan har detta tagits bort.  

SBF:s kommentar: 
Biltrafiken till förskolan planeras ske via infarten från Hamngatan. Gående och cyklar har 
förutom denna infart fler vägar upp till Storstugan att välja mellan. 
Synpunkten om bom vid Norrbergsgatan beaktas delvis. Sopbilen och utryckningsfordon ska få 
möjlighet att köra ner på Norrbergsgatan men inte persontrafik. För att hindra genomfart har 
staden för avsikt att sätta upp en bom eller liknande som hindrar obehörig genomfartstrafik. 

 

Planprocessen och förfarande  

Med hänsyn till strandskydd, riksintressen och betydande intresse från kommuninnevånarna för 
Norrbergsskolan, handläggs planen av kommunen utan hänsyn till resultat i folkomröstningen. 
Kommunens kommentar är att förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en lämplig 
avvägningg mellan olika intressen, vilket är en ensidig bedömning.  

SBF:s kommentar: 
Se svar om den demokratiska processen. 

 

Skyddsrum  

Rivning av befintliga skyddsrum får ej ske innan ersättningsskyddsrum byggts. Att riva befintliga 
byggnader och spara skyddsrummen några år utan tidigare överbyggnad skapar helt andra 
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förutsättningar för skydd. All korrespondens med Myndigheten skall redovisas. Den första ansökan 
avslogs.  

SBF:s kommentar: 
Kommunen kommunicerar med MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) gällande 
ersättning av de befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar till att skapa 
garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt antal 
skyddsrumsplatser. 

 

Teknisk försörjning  

Anslutning till Käppala reningsverk utlovades av allianspartierna inför valet 2014 till år 2018. Ett 
slutgiltigt beslut är inte taget ännu, inte ens hur ledningen skall dras är avgjort och det blir mycket 
dyrt. Enligt Käppalaförbundet kan vi inte nu få besked om tidpunkt för anslutning. Vi är tills vidare 
beroende av Blynäsverket, ett omodernt och dåligt placerat reningsverk som släpper ut ofullständigt 
renat avloppsvatten, reningsgraden för kväve är 14%, 86 % direkt ut i Norra Vaxholmsfjärden. Är det 
ekonomiskt och miljömässigt försvarbart att bygga ut vårt reningsverk. Med tanke på andra stora 
bostadsutsläpp kan vi få försämrad vattenkvalitet kring Vaxholm och ökade luktproblem för boende i 
Blynäsområdet fram till anslutning till Käppala.  

Värme och infrastruktur Med tanke på fjärrvärmeverkets kapacitet bör värme produceras av sol- eller 
bergvärme på Norrberget när så goda förutsättningar för detta finns. 

SBF:s kommentar: 
Käppala är fortfarande det primära spåret vad gäller den framtida avloppsreningen. Som andra 
alternativ finns möjligheten att ta i anspråk det erhållna tillståndet för att bygga ut Blynäs 
avloppsreningsverk till 13000 pe. Skälet till att det senare alternativet inte har satts i bruk trots 
den försenade tidsplanen för Käppala är att Käppala fortfarande bedöms som det bästa 
alternativet för Vaxholm, även om det innebär förseningar för vissa av kommunens kommande 
utbyggnadsprojekt. Roslagsvatten räknar med att ett beslut kommer att tas under 2018 om 
huruvida Käppala fortsatt förblir plan A eller om istället en utbyggnad av Blynäs 
avloppsreningsverk ska verkställas. Det vägvalet berör dock inte Norrberget utan först 
efterkommande planer och frågan är därför inte avgörande för Norrbergets genomförande. 
 
Kostnaderna för Käppala eller en utbyggnad av Blynäs är liksom tidsplanen av stor vikt, men är 
inte heller det en central fråga för Norrbergets detaljplan som sådan. Enligt Vaxholms VA-plan 
finns det ett antal omvandlingsområden som enligt lagen om allmänna vattentjänster har rätt 
till allmänt VA, vilket innebär att avloppsreningskapaciteten kommer att behöva byggas ut 
oavsett om Norrbergets detaljplan genomförs eller inte. 
 
Blynäs reningsverk har en godkänt rening. Att många verk i samma storlek har en bättre 
kvävereduktion är däremot sannolikt, eftersom många verk mellan 2 000-10 000 pe, till 
skillnad från Blynäs avloppsreningsverk, inte har rötning av avloppsslam som en normal del av 
anläggningen. Utan rötning hade utsläppen av kväve blivit lägre. Rötning av slammet har 
fördelarna att slammet stabiliseras, att mängden slam minskar och att verket ökar sin 
självförsörjning på hållbar energi (rötgas) som alternativ till oljeeldning. Att slammet 
stabiliseras gör det lättare att avvattna och ger mindre upphov till dålig lukt. Rötningen innebär 
därför positiva miljöeffekter som måste ställas mot kväveutsläppen, inom ramen för 
nuvarande tillstånd som inte ställer något krav på kväverening. 
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Bedömningen om påverkan på Vaxholmsfjärden och vad som är lämpligt tillstånd för Blynäs 
avloppsreningsverk bör bedömas/besvaras av tillsynsmyndigheten. 
 
Roslagsvatten har dagligen personal på Blynäs avloppsreningsverk, och luktstörningar 
förekommer mycket sällan, med viss reservation – eftersom lukten avleds via en skorsten är 
det möjligt att lukten vid vissa vindar trycks ner vid bostäder längre bort, även om det inte 
noteras i direkt anslutning till verket. Vid vissa nödvändiga och planerade åtgärder på verket 
kan onormala luktproblem förekomma, dessa kan dock ses som en tillfällig störning sett ur ett 
miljöbalksperspektiv och är tillåtna inom gällande lagstiftning. 
 
Roslagsvattens bedömning är inte att lukten kommer att öka under hand som belastningen på 
verket ökar inom befintligt tillstånd. Vid en utbyggnad av Blynäs avloppsreningsverk är det 
sannolikt att luktstörningarna blir större. Därför, bland annat, är Käppala det primära 
alternativet för att lösa Vaxholms framtida avloppsreningskapacitet. 

 

42. Kornknarren 1 
Jag yrkar på att kommunen genast avbryter planeringen och rivandet av Norrberget med dess 
bebyggelse. Exploateringen av detta område torde vara sista spiken i kistan för Vaxholm san en fin 
och bevarandevärd skärgårdsstad. Befintliga byggnader kan säkert utgöra stommen för allmännyttiga 
verksamheter som samlingslokaler för kulturverksamheter, äldreboende med mera. 

Bevara andrummen i Staden och hugg inte ner fler träd. 

SBF:s kommentar: 
Detaljplaneförslaget förutsätter en rivning av Norrbergsskolan. Däremot kommer ett av 
kvarteren närmast Hamngatan att fortsätta i kommunal regi och innehålla ett särskilt boende.  
Några träd skyddas i detaljplanen och nya grönytor med hög kvalitet skapas. Ett flertal träd av 
hög kvalitet ersätter de som eventuellt tas bort. 
Se svar om den demokratiska processen. 

 

43. Ytterby 4:726 
Jag vänder mig emot kommunens intentioner med exploateringen av Norrberget, det är i strid med 
folkomröstningen 10 september och påverkar många på Vaxön. Vänligen se bifogad fil (Yttrande 
nr:37) 

SBF:s kommentar: 
Se svar om den demokratiska processen. Bifogat yttrande har besvarats i yttrande 37. 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning 
De synpunkter, som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga området. 
Även allmänna intressen har därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en 
lämplig avvägning mellan olika intressen. 

Förändringar på plankartan efter granskning 2: 

 På skoltomten har plusmarken tagits bort och prickmarken har justerats något samt utökats 

mot villabebyggelsen.  

 Linjen för beräkningsgrundande fasad på skoltomten har tagits bort 
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 Genomförandetiden har satts till 5 år och börjar direkt efter att planen vinner laga kraft. 

 Bestämmelsen E1 har förtydligats till att gälla pumpstation för spillvatten. 

Förändringar i plan- och genomförandebeskrivningen efter granskning 2: 

 Plan- och genomförandebeskrivningen har kompletterats med ett stycke om 

länshållningsvatten. 

 Avsnittet om dagvatten och fördelningen av ytbehov har förtydligats. 

 Avsnittet om dagvatten har kompletterats med en beskrivning av sekundära avrinningsvägar. 

 Avsnittet gällande vilka ledningsrätter som finns inom planområdet och om dessa ska bestå 

eller omprövas har förtydligats. 

 Plan- och genomförandebeskrivningen har kompletterats med en utförligare beskrivning av 

vad en gemensamhetsanläggning är och vad den kommer att innehålla i planområdet.   

 Stycket om förrättningskostnader har förtydligats. 

 Stycket om ansvarsfördelning och huvudmannaskap har förtydligats med vem som ansvarar 

för allmän plats respektive kvartersvägar. Information om att busshållplatsen behöver flyttas 

har lagts in. 

 I stycket om genomförandetid har fördröjningen av genomförandetiden har tagits bort. 

 Stycket om ”förslag” har förtydligats avseende bom vid Norrbergsgatan. 

 Stycket och tidigare ställningstaganden har förtydligats. 

Utredningar och dokument som tagits fram efter granskning 2: 

 Dagvattenutredningens beräkningar har setts över och kompletterats med sekundära 

avrinningsvägar. 

Därutöver har planhandlingarna generellt setts över och redaktionella ändringar utförts. 
 
 

Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under granskningsskedet (G1, G2) eller 
samrådsskedet (S1, S2) och inte fått dem tillgodosedda 
Följande sakägare, boende, med flera, som enligt plan- och bygglagen berörs av detaljplanen, har 
inte fått sina synpunkter på detaljplaneförslaget tillgodosedda och kommer därför efter ett beslut 
om antagande att informeras om möjligheten att överklaga beslutet: 
 
Fastighet Skede 

Kasinot 1 S1, S2, G2 

Kasinot 2 S1, S2, G1, G2 

Kasinot 3 S1, S2, G1, G2 

Kasinot 8 S1, S2 

Lägerhöjden 4 S2, G1, G2 

Norrberget 22 S1, S2, G1, G2 

Fastighet Skede 

Roddaren 1 S1, S2, G2 

Roddaren 25 S1 

Skutviken 1 S1, S2, G1, G2 

Terra nova 2 S1, S2, G1 

Vildmannen 5 S1, S2, G2 

Vildmannen 8 S1 
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Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under granskningsskedet (G1, G2) eller 
samrådsskedet (S1, S2) och inte fått dem tillgodosedda 
Nedanstående bedöms inte ha rätt att överklaga detaljplanen, utan kommer endast att informeras 
om att ärendet har överlämnats till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 
 
Fastighet Skede 

Alfågeln 2 G2 

Alfågeln 3 S2 

Badhuset 8 S2, G1, G2 

Björken 21 S2, G1, G2 

Båten 5 S2, G1, G2 

Domaren 14 S2 

Engarn 1:14 S2 

Engarn 1:16 G2 

Fiskläget 10 S2, G1 

Framnäs 5 S1, S2, G1, G2 

Gräsanden 13 S1, S2, G1, G2 

Havstruten 13 S2, G1 

Kasinot 9 S1, G1 

Koltrasten 11 S2, G1, G2 

Konstapeln 8 S2, G1 

Kornknarren 1 S1, G2 

Kornknarren 4 S1,S2, G1, G2 

Kullön 1:21 S2 

Lönnen 7 S2, G1 

Minören 1 S2, G2 

Minören 2 S1, S2, G1, G2 

Norrberget 9 S1 

Norrberget 12 S1 

Norrberget 13 S1 

Norrberget 16 S1 

Norrberget 19 S1, G1, G2 

Norrberget 24 S1, G1,G2 

Norrberget 25 S1 

Norrskär 13 S1 

Fastighet Skede 

Norrskär 16 S2, G1 

Nybyggaren 16 G1 

Repslagaren 17 G2 

Repslagaren 23 S1, S2, G1, G2 

Rindö 3:216 S2, G1, G2 

Rindö 2:138 S2, G1, G2 

Rindö 2:252 S1, G1, G2 

Rindö 3:18 S2 

Roddaren 17 S1 

Roddaren 18 S1, S2 

Roddaren 23 S1, S2, G1, G2 

Rydbolund 4 G2 

Skarpö 1:115 S1 

Skarpö 1:116 S1 

Skarpö 1:15  S1 

Skarpö 1:226 S1 

Skarpö 1:229 S1 

Skarpö 1:253 S1 

Skarpö 1:371 S1 

Skarpö 1:398 S1 

Skarpö 1:405 S1, S2, G1, G2 

Skarpö 1:60 S1 

Skarpö 1:61 S1 

Skarpö 1:80 S2 

Skepparen 18 S1, S2, G1, G2 

Skepparen 19 S1, S2, G1, G2 

Skogvaktaren 5 S1 

Släggan 4 G1 

Smeden 1 S2 
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Fastighet Skede 

Styrmannen 2 S1, S2, G1 

Tallen 4 G1, G2 

Tallen 12 S2, G2 

Taltrasten 20 S2 

Taltrasten 25 S1, S2, G1, G2 

Terra nova 11 S2 

Trädgårdsmästaren 17 S2 

Trädgårdsmästaren 4 S2 

Fastighet Skede 

Vasen 18 S2, G1 

Vega 7 S2, G2 

Vega 13 S1 

Vildmannen 2 S2 

Ytterby 4:489 S2 

Ytterby 4:726 S2, G1, G2 

Ytterby 4:722 S1 

Östra Ekudden 4 S1 

 
Organisationer, föreningar 
Organisation, förening Skede 

Naturskyddsföreningen S1, S2, G1, G2 

Vänsterpartiet S1, S2, G1, G2 

Villaägarföreningen S1, S2, G1 

SPF Seniorerna Vaxholm  G1, G2 

Företagarna i Vaxholm G1 

 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen, den 19 april 2018 
 
 
Farnaz Wigh 
Planarkitekt 
  
  

Isabelle Eriksson
 Kommunekolog  

Gunnar Lunnergård  
Planarkitekt 

 


