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Detaljplan 410 för Norrberget 

Vaxholms stad, Stockholms län 

 

Samrådsredogörelse 2 

Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit ute på samråd. För att läsa mer om 
programsamrådet hänvisas till samrådsredogörelsen för planprogrammet. 
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 planeringsutskotts beslut den 30 augusti 2017, §36 2017-08-30,  
har extra samråd hållits om förslag till detaljplan. Samrådet har ägt rum under tiden den 4–27 
september 2017 . Samrådshandlingar/Information om samrådet har sänts till berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckning samt remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna har under samrådstiden 
visats på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr, på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B samt 
på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se  
Ett samrådsmöte har hållits den 19 september 2017. Mötet finns sammanfattat i 
minnesanteckningar.  
 
Under samrådet inkom 66 yttranden varav 50 stycken från fastighetsägare och boende inom 
området. Inkomna samrådsyttranden 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.  Norrvatten  X   

4.  Storstockholms brandförsvar    X  

5.  Försvarsmakten  X   

6.  Sjöfartsverket   X  

7.  Trafikverket region Stockholm  X   

8.  Trafikförvaltningen (SLL)   X  

9.  Roslagsvatten AB    X  

10.  
Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap 
X    

11.  E.ON Elnät Stockholm AB   X  

12.  Naturskyddsföreningen i Vaxholm   X X 

13.  Stockholms läns museum   X X 

14.  Södra Roslagen miljö och hälsoskydd   X  

15.  Villaägareförening   X X 
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16.  Vänsterpartiet i Vaxholm   X X 

      

 Sakägare     

17.  

Kasinot 8, Norrberget 22, Kasinot 1, 

Kasinot 2, Kasinot 3, Domaren 14, 

Skepparen 19, Ytterby 4:726, Båten 5, 

Vildmannen 2, Roddaren 1 m.fl. 

  X X 

18.  Vildmannen 5   X X 

19.  Lägerhöjden 4   X X 

20.  Terra nova 2   X X 

21.  Kasinot 1   X X 

      

 Vaxholms stad     

22.  Bygglov- och GIS-enheten   X X 

      

 Övriga     

23.  Skutviken 1   X X 

24.  Fiskläget 10   X X 

25.  Badhuset 8   X X 

26.  Björken 21   X X 

27.  Skarpö 1:80   X X 

28.  Koltrasten 11   X X 

29.  

Repslagaren 23, Havstruten 13, 

Domaren 14, Taltrasten 25, Vasen 18, 

Båten 5 

  X X 

30.  Trädgårdsmästaren 4   X X 

31.  Rindö  3: 216   X X 

32.  Terra nova 11   X X 

33.  Roddaren 18   X X 

34.  Kornknarren 4   X X 

35.  Roddaren 23   X X 

36.  Konstapeln 8   X X 

37.  Minören 2   X X 

38.  Minören1   X X 

39.  Styrmannen 2 och Skepparen 19   X X 

40.  Lönnen 7   X X 

41.  Vega 7   X X 

42.  Tallen 12   X X 

43.  Gräsanden 13   X X 

44.  Alfågeln 3   X X 

45.  Engarn 1:14   X x 

46.  Norrskär 16   X x 

47.  Rindö 2:138   X X 

48.  Taltrasten 20   X x 

49.  Skepparen 18   X x 

50.  Vasen 18   X x 

51.  Båten 5   X X 

52.  Skepparen 19   X X 

53.  Trädgårdsmästaren 17   X X 
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54.  Rindö 3:18   X X 

55.  Ytterby 4:489   X X 

56.  Kullön 1:21   X X 

57.  Skarpö 1:405   X X 

58.  Framnäs 5   X X 

59.  Smeden 1   X X 

 

Generella svar från kommunen 
 

Generellt svar nr. 1 

Varför rivs Norrbergsskolan? 
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 
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.  

 

Generellt svar nr. 2 

Varför ny bebyggelse på Norrberget och varför behöver Vaxholms stad växa? 
Platsen där Norrbergsskolan ligger är en viktig del av Vaxholms stadsbild och centrum, inte minst 
med sitt höga läge över havet och utsikt över Vaxholmsfjärden. 
 
Marken ägs av kommunen, vilket möjliggör byggnation och ger intäkter som bland annat kan 
användas till nödvändiga upprustningar av kommunens verksamhetslokaler för äldre samt för barn i 
förskola och skola. Här finns redan utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik och det går att nyttja 
gemensam teknisk försörjning såsom vatten och avlopp, avfall, energi och digital kommunikation. Att 
bygga i befintlig stadsmiljö är inte bara resurseffektivt utan skapar också underlag för kommersiell 
och kommunal service, förbättrad kollektivtrafik samt utbyggda gång- och cykelstråk. 
Vaxholm växer och under de närmaste åren kommer det att pågå byggprojekt på Vaxön, Rindö, 
Resarö och Kullö. År 2030 beräknas vi vara cirka 16 000 invånare i kommunen – en positiv och 
nödvändig utveckling för att Vaxholm ska fortsätta vara en levande och attraktiv stad och samtidigt 
ha möjlighet att möta invånarnas behov och förväntningar på kommunal service. 
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Vi blir allt äldre, vilket innebär att en ökad andel av kommunens invånare kommer att behöva stöd 
och hjälp i vardagen. Därför planerar vi för fler verksamhetslokaler för äldre men också fler bostäder 
med hög tillgänglighet för de som kan och vill bo kvar hemma. Det finns också ett stort behov av nya 
verksamhetslokaler för våra yngre invånare, som ska ersätta de tillfälliga lokaler som flera förskolor 
och skolor har idag. 
 
Nya bostäder och fler invånare är nödvändigt för kommunens välfärd. Att vi investerar i nya bostäder 
och verksamhetslokaler ger kommunen intäkter som är nödvändiga för att möta de utmaningar vi 
står inför och skapar förutsättningar för en ekonomi i balans.  
 
Fler invånare bidrar till en levande stad, där arbetstillfällen kan skapas genom att fler handlar i våra 
butiker, äter på våra restauranger och efterfrågar kultur, aktiviteter och upplevelser. Även 
kollektivtrafiken påverkas positivt då fler resenärer skapar underlag för satsningar på förbättrade 
kommunikationer. 
 
Nya bostäder är också en viktig pusselbit i samspelet med övriga Stockholmsregionen, som förväntas 
växa med en halv miljon nya invånare fram till år 2030. Här behöver och vill Vaxholms stad vara med 
och ta ansvar för att lösa bristen på bostäder. 

 

Generellt svar nr. 3 

Hur har man tagit hänsyn till folkomröstningen? Hur ser den demokratiska 
processen kring planen ut? 
Framtagandet av en detaljplan ska vara en demokratisk process. Detaljplanen för Norrberget har 
tagits fram med utökat förfarande vilket innebär krav att vissa steg ska ingå. 
 
Norrberget har hittills varit ute på två samråd där allmänheten har haft möjlighet och tycka till om 
planen. Synpunkterna från samråd 1, som pågick 19 september – 17 oktober 2016,  har 
sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Därefter pågick en markanvisningstävling där 
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 samråd 4–27 
september 2017 där synpunkterna sammanställs och bemöts i denna samrådsredogörelse. 
Allmänhetens och remissinstansernas synpunkter ligger till grund för det detaljplaneförslag som 
planeras att gå ut på granskning i december-januari 2017-2018. Det innebär att allmänheten på nytt 
får möjlighet att tycka till om förslaget. Efter genomförd granskning och sammanställt 
granskningsutlåtande kan detaljplanen gå upp för antagande politiskt. Efter antagande 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 
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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. Det innebär att såväl förskola, särskilt boende samt eventuellt bibliotek inryms på en 
viktig och central plats för Vaxholmsborna. 

 

Generellt svar nr. 4 

Hur påverkar exploateringen förståelsen av riksintresset för kulturmiljövården? 
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 blir en bilaga till exploateringsavtalet och ska följas av exploatören. Det är 
ett avtal mellan Vaxholms stad och exploatören. I gestaltningsprogrammet beskrivs vilka 
gestaltningsprinciper som ska användas för bebyggelsen, gårdar och gator etc. samt hur dessa knyter 
an till den befintliga bebyggelsen. 
 

Generellt svar nr. 5 

Finns det skäl för att inte införa strandskydd inom planområdet? 
I området gäller till stora delar en detaljplan (36) från 1950. Det innebär att strandskyddet inte fanns 
när den äldre planen togs fram. I samband med planering av en ny detaljplan för Norrberget införs 
strandskydd och Vaxholms stad måste i detaljplanen måste ange skäl för att inte införa 
strandskyddet inom 100 meter från strandkanten. För att kunna upphäva strandskyddet krävs det att 
något av de 7 olika särskilda skälen i miljöbalken går att tillämpa för området. Staden har i samrådet 
anfört särskilda skäl 1, 5 och 6. 
 
I miljöbalken kan man läsa i 7 kap. 18c §  
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får 
man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser  
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,  
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen,  
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området,  
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området,  
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
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området, eller  
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

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, dvs 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. Länsstyrelsen delar inte 
kommunens bedömning att skäl 6 kan tillämpas i planområdet, dvs att området 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse, då detta inte kan ses 
varit lagstiftarens intention för detta skäl.  
 
Det kommer att råda strandskydd inom PARK. Normalt upphävs inte strandskydd för parkmark, och 
Länsstyrelsen ser ingen anledning att strandskydd ska eller behöver upphävas inom PARK utifrån 
kommunens motivering. 
 

Generellt svar nr. 6 

Hur hanteras den ökade trafiken och hur förändras parkeringssituationen? 
När detaljplaneområdet exploateras försvinner ca 86 befintliga parkeringsplatser. Många av dessa 
var samnyttjade och tidsreglerade, där särskilt tillstånd erfordras mellan kl. 7-17 på vardagar. I det 
nya planförslaget skapas 15 nya samutnyttjande platser. 56 av de befintliga platserna har flyttats till 
Kronängsskolan och ca 30 nya ska skapas i Lägret vid tennisplanen. Vaxholms stads parkeringsnorm 
ska följas för den nya bebyggelsen.  
 

Cyklar    

 Norm Enhet 

Lägenhet  20-30  Cpl/1000 m2 BTA  

Studentlägenhet  45-50  Cpl/1000 m2 BTA  

Radhus/parhus  3  Cpl/byggrätt  

Friliggande hus  3  Cpl/byggrätt  

 

Bilar   

                                              Zon A Zon B Enhet 

Lägenhet  9 (1)  10 (1)  Bpl/1000 m2 BTA  

Radhus/parhus  1,1 (0,1)  1,6 (0,1)  Bpl/byggrätt  

Friliggande hus med  

gemensam parkering  

1,3 (0,1)  1,9 (0,1)  Bpl/byggrätt  

Friliggande hus  1,5  2  Bpl/byggrätt  

    

Figur 1: Vaxholms stads parkeringsnorm för cyklar och bilar vid ny- eller  
Ombyggnation 
 

Enligt Trafikutredningen ÅF 171124 är belastningen som planområdet bidrar med till väg 274 
försumbar. Det finns utrymme för mer trafik innan kapaciteten är nådd på väg 274, men belastningen 
på länken är tidvis hög vilket säkerligen påverkar framkomligheten. Trafikflödena har tydliga 
riktningar på för- respektive eftermiddagen i norra anslutningen vid Roddaregatan för att det primärt 
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är boendetrafik i denna punkt. Södra anslutningen till Hamngatan däremot, som trafikeras av både 
boende och förskolatrafiken, har höga flöden både på förmiddagen och eftermiddagen och dessa 
hanteras genom en bredare gata. I antagandet om fördelningen antas att huvudströmmen 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. 

 

Generellt svar nr. 7 

Har Blynäs reningsverk tillräcklig kapacitet? 
Enligt Roslagsvatten råder det inte kapacitetsbrist. Blynäs reningsverk klarar den ökade belastningen 
från Norrberget och andra planerade projekt. Reningsverket har tillstånd och kapacitet att ta emot 
8000 pe, personekvivalenter. Idag är ca 5000 per anslutna.  
 
När det gäller anslutning till Käppala är en tillståndsansökan inlämnad till Mark- och miljödomstolen 
för prövning. Tillstånd söks för kapitel 9 och 11 i miljöbalken för de nya avloppsledningarna, tunneln 
och övriga delar i systemet samt de åtgärder som krävs för att anlägga det. Följande finns angivet på 
Käppalas webbsida: 
Projektet är indelat i tre faser. Berörda instanser har fattat beslut om att genomföra fas 1, vilken 
pågår nu. Därefter behövs nya beslut för att fortsätta med övriga faser. 

Fas 1 2016-2017 Fas 2 2017-2019 Fas 3 2019-2023 

• Systemhandling 

• Förundersökningar 

• Miljökonsekvensbeskrivning 

inklusive samråd 

• Tillståndsansökan 

• Förbereda för medlemskap 

för Österåker och Vaxholm i 

Käppalaförbundet 

• Tillståndsprövning  

• Projektering och 

upphandling 

• Genomförande och 

driftsättning 

 
Utöver detta är det beslutat i KS 2017-10-26 §110 att VA-planen ska aktualiseras. I samband med 
detta kommer en plan för framtida kapacitet att säkerställas. 

 
Generellt svar nr 8: 
 
Vad händer med skyddsrummen? 
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för beredskap ( MSB ) gällande ersättning av de 
äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar till att skapa garage under 
kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt antal skyddsrumsplatser.  
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Inkomna yttranden i sin helhet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer  
Nedan följer en alla inkomna skrivelser med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i ljusgrått.  
 

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar 
 
1. Länsstyrelsen i Stockholms län 

I Länsstyrelsens yttrande den 11 november 2016 i det första samrådet lämnades synpunkter 
avseende bl.a. riksintresse för kulturmiljövården, miljökvalitetsnormerna, bullerstörning, geoteknik 
samt strandskydd. 
 
Sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att den föreslagna utformningen av planen kan innebära att 
miljökvalitetsnormer för vatten enligt 5 kap. miljöbalken inte följs eller att strandskydd enligt 7 kap. 
miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser. 
Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp planen för 
prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas enligt 11 kap. 11 § PBL. 
skrivelsen I yttrandet lämnar även Länsstyrelsen rådgivande synpunkter kring kulturmiljövärden och 
trafiklösningar, men också synpunkter kring formalia och skyddsrum. 
 
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som Länsstyrelsen har att 
bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL. 
Av 11 kap. 11§ PBL följer att Länsstyrelsen ska upphäva en kommuns beslut att anta, ändra eller 
upphäva en detaljplan om det enligt 10 § andra stycket kan antas att beslutet innebär bl.a. att ett 
riksintresse inte tillgodoses, att miljökvalitetsnormer inte följs, att en bebyggelse blir olämplig med 
hänsyn till människors hälsa, eller att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid 
med gällande bestämmelser Synpunkterna nedan syftar till att ge kommunen underlag, råd och 
synpunkter inför nästa skede i planprocessen. Kommunen får på så sätt möjlighet att förtydliga 
och/eller komplettera planförslaget, så att ett statligt ingripande kan undvikas. 
 
Riksintresse för kulturmiljövården 
Länsstyrelsen bedömde i första samrådsskedet att planförslaget inte gick att bedöma utifrån 
riksintressesynpunkt. Kommunen har efter en arkitekttävling preciserat bebyggelsens utformning och 
struktur och en antikvarisk konsekvensbeskrivning har tagits fram. Till planhandlingarna har nu 
illustrationer från olika siktvinklar tillförts, något som Länsstyrelsen tidigare efterfrågat. 
 
Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan innebära påtaglig skada. Påtaglig skada 
kan inträffa om något av de uttryck (värden) som varit till grund för utpekandet skadas. Vaxholm 
ingår i ett stort riksintresseområde, Stockholms farled och inlopp, där Vaxholm bidrar med uttryck i 
form av dess försvarsanläggningar, en tät stadsbildning med bevarad äldre utkantsbebyggelse 
(Norrhamn) samt villaområden i väster. Länsstyrelsens tolkning av det sistnämnda är att det i första 
hand avser villastrukturen från sekelskiftet 1900 väster om Västerhamn. I den kulturhistoriska 
berättelse som riksintresset Stockholms farled syftar till att återge är Vaxholm medtaget i egenskap 
av sin tidigare roll som fästningssamhälle, sommarnöjesort och skärgårdssamhälle fram till tidigt 
1900- tal. 
 
Förslaget till förtätning på berget är omfattande. Den högsta punkten av Norrberget sparas, men en 
ny bebyggelsefront skapas mot vattnet väster om denna del av berget. Länsstyrelsen bedömer dock 
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att detta inte kan sägas påtagligt skada 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. Länsstyrelsen instämmer därmed i de slutsatser som presenteras i 
den antikvariska konsekvensbeskrivningen. 
 
En påverkan uppstår på parkområdet Lägret, vars namn anknyter till att det var ett militärt 
övningsfält utanför stadskärnan innan det blev en park på 1900-talet. Den s k Storstugan i parkens 
norra kant kommer att upplevas annorlunda genom att ny bebyggelse kryper ganska tätt inpå. 
Genom planförslaget får troligen Lägret en något mer sluten, stadsmässig parkrumskaraktär. 
Länsstyrelsens bedömning är dock att Lägret och Storstugan har en begränsad roll som 
militärhistoriska uttryck i riksintresset, och att en visuell påverkan därmed kan accepteras från 
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. 
 
SBF:s kommentar: 
Den arkitektoniska kvalitén säkerställs genom planbestämmelser samt i gestaltningsprogrammet som 
kommer att utgöra en bilaga i köp- och genomförandeavtalet. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
En bra beskrivning av berörda vattenförekomsten Norra Vaxholmsfjärden finns med i plan- och 
genomförandebeskrivningen. Kommunen bedömer att planens exploatering inte kommer att 
äventyra eller motverka miljökvalitetsnormerna för Norra Vaxholmsfjärden. 
Länsstyrelsen anser att kommunens bedömning är rimlig under förutsättning att tillräckligt stora 
fördröjande och renande dagvattenåtgärder utförs i planområdet. I såväl dagvattenutredningen som 
planbeskrivningen finns förslag på sådana. För att det tydligare ska framgå att detta säkerställs, 
behöver kommunen reglera vad som är möjligt, med planbestämmelser i plankartan. I 
planbeskrivningen kan med fördel även den magasinsvolym som räknats fram för 
dagvattenhantering i området anges såväl som intentioner gällande förbättringsåtgärder för 
dagvattenhantering såsom gröna tak, grönytefaktor, andel icke-hårdgjord mark etc. 
Planens dagvattenhantering har utretts i en dagvattenutredning (ÅF infrastructure 170718). 
Utredningen visar att dagvattenflöden ökar väsentligt efter exploateringen. Även transporter av 
föroreningar mot recipienten kommer att öka påtagligt om inte åtgärder vidtas. Det finns en rad 
förslag i rapporten på lokalt omhändertagande av dagvatten inom planområdet. Vilka åtgärder som 
kommunen kommer att använda, framgår inte. I plan- och genomförandebeskrivningen 
hänskjuts valet till bygglovsprocessen med motiveringen att det är upp till exploatörerna att avgöra 
valet. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver säkerställa att tillräckliga åtgärder för att fördröja 
och rena dagvattnet kommer att genomföras innan planen antas. 
Boverket har i kunskapsbanken, ett avsnitt som handlar om dagvatten detaljplan som Länsstyrelsen 
rekommenderar kommunen att ta del av: 
www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelardetaljplan/ 
dagvatten-i-detaljplan/ 
 
SBF:s kommentar: 
Plankartan kommer att uppdateras med planbestämmelser som reglerar hantering av dagvatten 
Plan- och genomförandebeskrivningen kommer att kompletteras med information från 
dagvattenutredningen gällande magasinsvolym i området såväl som intentioner gällande 
förbättringsåtgärder för dagvattenhantering. Gestaltningsprogrammet innehåller även ett avsnitt 
som tar upp hur hanteringen av dagvatten ska lösas genom fördröjning och infiltration i växtbäddar. 
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Strandskydd 
Inom området råder idag inget strandskydd, men i och med ny planläggning inträder strandskydd 
enligt 10 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. 
 
Kommunen har angett att upphävande av strandskydd sker för en del av planområdet. Länsstyrelsen 
noterar att det i planbeskrivningen s. 23 anges att strandskyddet föreslås upphävas inom 
kvartersmark som betecknas BCDS, BDS1, BDS2, KVARTERSVÄG PARK samt GÅNG. Denna skrivning är 
motsägelsefull då PARK och GÅNG är allmän platsmark. Dock får upphävandet antas gälla hela 
den del av planområdet som omfattas av strandskydd. 
 
I planbeskrivningen anges felaktigt att beslut om upphävande av strandskydd fattas av länsstyrelsen 
och kan tas först efter utställningen. Det är kommunen som fattar beslut om upphävande av 
strandskydd. 
 
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, dvs 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. Länsstyrelsen delar inte 
kommunens bedömning att skäl 6 kan tillämpas i planområdet, dvs att området behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse, då detta inte kan ses varit lagstiftarens 
intention för detta skäl. 
 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att strandskydd kan upphävas inom område BCDS, BDS1, 
BDS2, KVARTERSVÄG samt GÅNG. Kommunen vill även upphäva strandskydd för PARK. Normalt 
upphävas inte strandskydd för parkmark, och Länsstyrelsen ser ingen anledning att strandskydd 
ska eller behöver upphävas inom PARK utifrån kommunens motivering. 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna om strandskydd beaktas och plankartan och texterna i planbeskrivningen justeras 
enligt yttrandet. Inom parkmark kommer strandskyddet inträda. 
 
Råd om tillämpningen av 2 kap. PBL - Allmänna och enskilda intressen 
Kulturmiljövärden 
Länsstyrelsen bedömer att Norrbergets 1950-talsskola är en exponent för en yngre årsring i 
stadsväven som inte tillhör riksintressets värdebärande uttryck. Som Länsstyrelsen tidigare påtalat 
har skolan kulturhistoriska värden ur en lokal synvinkel, varför det finns skäl utifrån PBL:s 
hänsynsbestämmelser att integrera hela eller någon del av denna struktur i den nya bebyggelsen. 
Länsstyrelsen vill betona att exploateringen är omfattande för platsen och kommer att beröra bland 
annat anslutande villaområden. Anpassning av ytterst belägna delar av Norrbergsbebyggelsen i skala, 
form, material och färg är därför angeläget för att bättre tillgodose PBL:s krav om hänsyn till platsens 
natur- och kulturvärden samt intresset av en god helhetsverkan. 
 
SBF:s kommentar: 
Detaljplanen förutsätter ett rivande av Norrbergsskolan. Värdet av att möjliggöra den nya 
bebyggelsen bedöms väga tyngre än bevarandet av Norrbergsskolan.  
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I de yttre delarna av förslaget mot villabebyggelsen och Storstugan har bebyggelsen anpassats med 
lite lägre tillåten nivå. På dessa platser har nockhöjd över nollplanet lagts in för att säkerställa 
höjderna. Ett gestaltningsprogram har arbetats fram för att säkra gestaltningen i förslaget. 
 
Trafiklösningar 
Utifrån den trafikutredning som gjorts kan Länsstyrelsen inte se om kommunen tagit hänsyn till de 
synpunkter som framkommit i utredningen gällande framkomlighet för räddningstjänsten och 
renhållningstjänst och förslag för att lösa det. 
 
SBF:s kommentar: 
Förslaget har anpassats efter rekommendationerna i trafikutredningen. Se ny situationsskiss i 
planbeskrivningen. 
 
Övriga synpunkter/frågor av betydelse för planens genomförbarhet 
Formaliakrav 
Under rubriken strandskydd, kan det med fördel anges att det är miljöbalken som prövningen utgår 
från, förutom hänvisning till 7 kap 18 §. 
 
SBF:s kommentar: 
Texten har justerats 
 
Skyddsrum 
Det framgår att skyddsrum i området ska rivas och ersättas. Om det nya skyddsrummet motsvarar 
det tidigare eller de eventuella krav som myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ställer 
framgår inte, men Länsstyrelsen förutsätter att frågan är såväl diskuterad som utredd med dem. 
 
SBF:s kommentar: 
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för beredskap ( MSB ) gällande ersättning av de 
äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar till att skapa garage under 
kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt antal skyddsrumsplatser. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 
 
SBF:s kommentar:  
Synpunkten noteras. 
 
2. Lantmäteriet 

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 
ledningsrätter mm. 
 
Delar av planen som måste förbättras 
Grundkarta 
Grundkartan saknar teckenförklaring, aktualitetsdatum, koordinatsystem etc. För skalan bör det 
anges i vilket format som avses. 



 Samrådsredogörelse  
2017-11-30 

Änr 2015/56.214 
12 av 90 

Det behöver förtydligas ifall strandskyddslinjen avser vara en illustrativ linje eller en bestämmande 
linje. 
 
Plankarta och planbestämmelser 
Det saknas användningsgräns mellan GATA och TORG. Vissa gränser behöver förtydligas ifall det är 
användningsgräns, egenskapsgräns eller planområdesgräns. 
Vändplan anges som en egenskapsbestämmelse men saknar avgränsning. Det anges även att det 
avser egenskapsbestämmelse på allmän plats, men vändplanen är placerad på kvartersmark. 
Utfartsförbudet upplevs vara olika utformat mellan planbestämmelsen och plankartan. 
 
Planbeskrivning 
Enligt 4:33 PBL ska det i planbeskrivningen finnas en redovisning av vilken det framgår de 
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga konsekvenser dessa åtgärder får för 
fastighetsägarna och andra berörda. Konsekvensbeskrivning saknas i det aktuella 
planförslaget och 4:33 PBL kan inte anses uppfylld. 
Enligt 4 kap 33§ samt 5 kap 13§ plan- och bygglagen ska exploateringsavtalens huvudsakliga innehåll 
samt konsekvenserna av att detaljplanen genomförs med stöd av exploateringsavtal redovisas. 
Detta saknas helt i planbeskrivningen och måste kompletteras. 
I planbeskrivningen anges att inga gemensamhetsanläggningar förutsätts för detaljplanens 
genomförande. Det är troligt att anta att en gemensamhetsanläggning dock behövs för förvaltning av 
KVARTERSGATA. Planbeskrivningen behöver förtydligas i detta avseende. 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna har beaktats och planhandlingarna har uppdaterats. 

 
3. Norrvatten 

Norrvatten har erhållit rubricerad detaljplan för samråd per epost daterat 2017-09-01 
Norrvatten har inga och planerar inga anläggningar inom planområdet. Vi har därför inga 
synpunkter på detta planförslag. 
Om ingen ändring görs i ärendet som påverkar Norrvatten skickas inga ytterligare svar. 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. 

 
4. Storstockholms brandförsvar 

Storstockholms brandförsvar har inget ytterligare att tillägga till föregående yttrande för detaljplan 
för Norrberget, Dp 410., Dnr 2015:KS56, De planerade byggnaderna måste beakta möjligheten för 
framtida stegutrymning alternativt byggas med andra lösningar för alternativ utrymning.  
 
SBF:s kommentar: 
Framkomlighet och åtkomst för stegfordon bedöms kunna anordnas enligt planförslaget då 
Alla kvarter angränsar till en gata (kvartersväg). Föreslagen bebyggelse är relativt låg och kravet på 
max 11 meter upp till översta fönsterkarmen bedöms klaras. Om någon våning inte skulle klara 
kraven för stegutrustning krävs alternativa lösningar. 
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5. Försvarsmakten 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.  
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras 
 
6. Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket gör bedömningen att förslaget inte kommer att påverka sjöfarten negativt och har 
därmed inget att erinra. 
Synpunkter  
Vid planering av belysningspunkter ska hänsyn tas så att dessa inte bländar sjöfarande eller påverkar 
funktionen på de ljuspunkter som är avsedda för sjöfartens säkra navigation. 

 
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. En bestämmelse om att balkonger inte får glasas in har lagts in på plankartan. 
Detta bidrar möjligtvis till färre reflektioner.  

 
7. Trafikverket: 

Trafikverket har inget att erinra i ärendet. 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. 
 
8. Trafikförvaltningen (SLL) 

Planområdet är beläget på den norra delen av Vaxön ovanför Hamngatan och inrymmer idag 
Norrbergsskolan samt förskoleverksamheter. Närmaste busshållplats dr Norrbergsskolan i direkt 
anslutning till planområdet. Området ligger cirka 700 meter från Söderhamnsplan som idag trafikeras 
med stomtrafik mot centrala Stockholm.  
 
I det tidigare samrådet kunde trafikförvaltningen konstatera att hållplats Norrbergsskolan inte ingick i 
planbeskrivningen. En lokalgata for in- och utfart till området planeras i anslutning till hållplatsen.  
 
Trafikförvaltningens synpunkter  
Trafikförvaltningen är positiv till denna exploatering i kollektivtrafiknara läge centralt på Vaxön. I den 
nya trafikutredningen finns aven en beskrivning av kollektivtrafiken där hållplats Norrbergsskolan 
finns med, utfartsförbud mot hållplatsen har även tillkommit i plankartan. Trafikförvaltningen har 
ingen erinran mot föreslagen detaljplan. 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
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9. Roslagsvatten 

VA  
Planbeskrivning  

 S. 14, tredje stycket. Byt ut ”fyllning av i huvudsak sand, grus och torrskorpelera” till enbart 
fyllning, eftersom torrskorpelera är en form av naturlig jord.   

 S. 15 Dagvatten. Uppdatera datum för ÅF:s rapport, den senaste är daterad 2017-08-04.  

 S.15 Dagvatten. I dagvattenutredningen har man troligen överdrivit möjligheten till infiltration 
eftersom den geoteknik som utförts visar ”flertalet hällar med några få mellanliggande svackor” 
samt att ”jorddjupen varierar mellan 1.5 - 6 m”. Vi vet inte heller vilka mäktigheter som utgörs av 
friktionsjord. Förtydliga därför att även perkolationsmagasinen behöver ha en bräddfunktion.  

 S.15 Dagvatten – sista stycket. Förtydliga att detaljprojekteringen ska utföras av exploatören och 
ske i samråd med Vaxholmsvatten.  

 S. 21 Område för tekniska anläggningar. Det står i första stycket att Vaxholmsvatten bygger ut det 
allmänna nätet ”i området”. Begreppet ”i området” kan ses som otydligt. Vaxholmsvatten 
ansvarar för utbyggnaden av det allmänna nätet inom detaljplaneområdet medan Exploatören 
ansvarar för VA-utbyggnaden inom fastighet och kvartersmark, om inget annat överenskoms.  

 S. 21 Område för tekniska anläggningar. E-område för pumpstation bör flyttas ner närmare 
infarten till området. Förslagsvis utformas överbyggnaden till pumpstationen arkitektoniskt 
tilltalande så att entrén till området framhävs.  

 S. 21 Område för tekniska anläggningar. Det är felaktigt att pumpstationen i området ska kopplas 
med sjöledning till reningsverket i Blynäs. Spillvattnet kommer att ledas i ledning längs 
Hamngatan-Eriksövägen. Det är också felaktigt att E‐området dimensioneras för att kunna 
inrymma en pumpstation även vid en eventuell anslutning av Vaxholm till Käppalaverket på 
Lidingö. Denna text tas bort.  

 S. 30 Teknisk försörjning. Förtydligas att området idag delvis ligger inom verksamhetsområde för 
VA. Verksamhetsområdet justeras efter utbyggnad så att hela exploateringsområdet ingår. 
Lämpligtvis förtydliga texten också med att exploatören ansvarar för utbyggnaden av den 
allmänna VA-ledningen inom kvartersmark om inget annat avtalas.  

 S. 30 Teknisk försörjning. Pumpstationens läge behöver justeras höjdmässigt. De sista meningarna 
”Den ligger precis i början av en brant som gör att det är möjligt att passera mellan 
vattenledningarna i Hamngatan och stationen med god marginal. Samtidigt gör höjden på 
marken läget lämpligt.” är otydliga – vad är det som ska passera? Meningen ses över.  

 S. 32. Vatten och spillvatten. Komplettera följande mening: ”Huvudmannen äger och ansvarar för 
utbyggnad samt framtida drift och underhåll av allmänna vatten‐ och spillvattenanläggningar.”  

 S. 32. Vatten och spillvatten. Det står att fastighetsägaren ansvarar för anläggande och framtida 
drift av enskilda ledningar in till det egna huset, s.k. servisledningar. Exploatören ansvarar för all 
VA-utbyggnad inom exploateringsområdet om inget annat avtalas med Vaxholmsvatten, vilket 
omfattar både servisledningar och ledningar från den allmänna anläggningen i Hamngatan och 
fram till fastigheten.  

 S. 32. Dagvatten. Rubrik för dagvatten saknas, komplettera med denna rubrik. Exploatören 
ansvarar för exploateringens/de blivande fastigheternas dagvattenhantering samt för 
exploateringens/den blivande väghållarens dagvattenhantering. Väghållaren ansvarar för 
rännstensbrunnar och servis fram till huvudledningen. Fastighetsägare och väghållare ansvarar för 
fördröjningsmagasin. Exploatören ansvarar även för dagvattenledningar inom exploateringen om 
inget annat avtalas med Vaxholmsvatten. Inom allmän platsmark ansvarar Vaxholmsvatten för 
dagvattenanläggningarnas funktion och kommunen för skötsel (utsmyckning mm)  
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 S. 32 Avtal. Komplettera följande mening med denna text/innebörd: ” Detaljplanens 
genomförande ska regleras i köp‐ och genomförandeavtal mellan Vaxholms stad och exploatören 
samt i ett VA-exploateringsavtal mellan Vaxholmsvatten och exploatören. Ett undertecknat Dessa 
undertecknade avtal ska föreläggas kommunfullmäktige samtidigt som detaljplaneförslaget läggs 
fram för antagande. Köp‐ och genomförandeavtalet Dessa avtal ska reglera kostnader och ansvar 
för erforderliga fastighetsbildningar samt för genomförande och utförande av nedanstående 
anläggningar.”  

 S. 34 Vatten- och avlopp. De två första meningarna stryks. Exploatören bekostar all nödvändig VA-
utbyggnad för exploateringsområdet inklusive anläggningsavgift till VA-huvudmannen. Om 
Vaxholmsvatten och exploatören avtalar om att exploatören överlåtelser VA-anläggning inom 
exploateringsområdet till Vaxholmsvatten kan anläggningsavgiften anpassas. Kostnader och 
avgifter för anslutning till kommunalt VA regleras därför i exploateringsavtalet.  

 S. 35, Vatten, spillvatten och brandvatten. Komplettera den första meningen med att 
Roslagsvatten ansvarar för utbyggnad av det allmänna VA-nätet, exploatören för utbyggnad av 
VA-anläggning inom kvartersmark.  

 S. 35, Dagvatten. Komplettera med att väghållaren ansvarar för dagvatten från vägen och dess 
dagvattenanläggningar. Inom allmän platsmark ansvarar Vaxholmsvatten för 
dagvattenanläggningarnas funktion och kommunen för skötsel (utsmyckning mm)  

 
Plankarta  
Bestämmelse för dagvatten i lokalgata saknas. U-områdena i plankartan bör kompletteras med att 
det även ska vara tillgängligt för dagvattenanläggningar. Annars behövs plats reserveras redan idag 
för dessa.  

E-området för pumpstation bör flyttas ner mot infarten till området.  
 
Avfall  
Vid planering av nedgrävda behållare rekommenderar Roslagsvatten att man förebereder för både 
rest- och matavfall. Behållarena ska ha en- eller tvåkrokssystem för tömning. Det finns även 
krantömda behållare som placeras ovan mark som också kan nyttjas.  
Avfallsbehållare bör placeras i nära anslutning till körbanan för att undvika parkerade fordon/bilar 
mellan insamlingsfordon och avfallsbehållare. Inga hinder i höjdled får begränsa lyftarmen eller själva 
behållaren.  
Roslagsvatten önskar information i senare skede om exakt placering, val av avfalls-behållare samt 
placering av miljöstugor för att kunna säkerställa att hämtning är möjlig. 
 
SBF:s kommentar: 
Planbeskrivningen kommer att uppdateras enligt de synpunkter som lämnats.  
En bestämmelse b1 har lagts in på plankartan. Den anger: Inom kvartersväg ska det finnas 0,32 m3 
fördröjningsvolym och rening av dagvatten per 100m2. Volymen får göras mindre i den mån 
motsvarande mängd dagvatten kan infiltreras, exempelvis på gårdar. 
Roslagsvatten kommer att informeras om exakt placering och val av avfallsbehållare. Miljöstugor är 
inte aktuella utan all sortering sker i kasuner längs gatorna.  
 
10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig i ärendet. 
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11. E-ON Elnät Stockholm AB 

E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande synpunkter. 
 
E-områden för Teknisk anläggning är avsatt i plankartan, dock kan ett förtydligande göras för vad 
områdena är avsedda till, t.ex E1 = Transformatorstation osv. Ytan för det östra E området verkar vara 
liten, för normalstor transformatorstation åtgår en minsta yta på 6x6 m med stationen i centrum, 
från transformatorstationen till brännbarbyggnad eller brännbart upplag skall ett minsta 
brandskyddsavstånd på minst 5 m upprätthållas enligt SS-EN 61936. 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna beaktas. Lämplig lokalisering av E-områdena har utretts och bestämmelserna har 
förtydligats. 
 
12. Naturskyddsföreningen i Vaxholm 

Tidigare samråd 
I det första samrådet om detaljplan för Norrberget lämnade Naturskyddsföreningen in ett yttrande, 
som också redovisas i samrådsredogörelsen. Av någon anledning utelämnas stora delar av vår 
skrivelse i redogörelsen, och även när det gäller de delar som redovisas, bemöts våra yrkanden och 
argument med i bästa fall ”god dag yxskaft”-svar. Text har klippts och klistrats och flyttats om så att 
våra resonemang har blivit omöjliga att följa. Vi har påpekat dessa problem i samrådsredogörelserna 
flera gånger tidigare i diskussioner med både politiker och tjänstemän i Vaxholms stad, och också fått 
en förståelse för vår kritik, men vi skulle gärna vilja se en verklig förändring av hur våra yttranden 
behandlas. I och med att synpunkterna inte har beaktats eller bemötts, är vi tvungna att här delvis 
upprepa, och vid behov förtydliga våra synpunkter.  
 
Processen 
I vårt tidigare yttrande pekade vi på brister i dialog och demokratisk process i planeringen av 
Norrberget. Denna del av vårt yttrande har utelämnats helt i samrådsredogörelsen. Mycket har hänt 
under året som gått och vi kan konstatera att både folkomröstningen och detta extra samråd är 
initiativ som påtagligt höjer den demokratiska giltigheten hos processen. En viktig förutsättning är 
förstås att resultatet av folkomröstningen och de synpunkter som kommer in under samrådet 
beaktas. Så kan knappast sägas ha skett efter det förra samrådet, och det gäller sannerligen inte bara 
Naturskyddsföreningens synpunkter. 

 Naturskyddsföreningen anser att kommunen av både sakliga och demokratiska skäl behöver 
beakta inkomna yttranden på ett bättre sätt under den fortsatta samrådsprocessen. 

 
SBF:s kommentar: 
I denna samrådsredogörelse 2 försöker vi bemöta alla yttranden så gått det går. I övrigt hänvisas till 
generellt svar nr. 3. 
 
Befolkningsutveckling 
Ett citat från samrådsredogörelsen: 
”Vaxholm växer [ - - - ]. År 2030 beräknas vi vara cirka 16 000 invånare i kommunen – en positiv och 
nödvändig utveckling för att Vaxholm ska fortsätta vara en levande och attraktiv stad och samtidigt 
ha möjlighet att möta invånarnas behov och förväntningar på kommunal service.” 

Under de senaste tre decennierna är Vaxholm den av Sveriges 290 kommuner som har ökat 
folkmängd näst mest, med 80 %. Naturskyddsföreningen ifrågasätter om en sådan kraftig ökning har 



 Samrådsredogörelse  
2017-11-30 

Änr 2015/56.214 
17 av 90 

varit nödvändig och är nödvändig att fortsätta. Det är inte förvånande att 
infrastrukturinvesteringarna har släpat efter och att vi idag till exempel har tecken på trafikinfarkt, 
bristande avloppsrening (kvävereduktionen uppgick till 14 % under 2016 enligt Roslagsvattens 
miljörapport för 2016) samt skolor och förskolor som behöver bedriva sin verksamhet i provisoriska 
paviljonger. 

Naturskyddsföreningen har i samrådet till översiktsplanen visat att någon koppling mellan 
befolkningsökning och attraktivitet och möjlighet att erbjuda service inte går att utläsa av offentlig 
statistik. 

 Naturskyddsföreningen efterlyser de källor på vilka kommunen bygger sin slutsats om att den 
kraftiga ökning som har skett och planeras ske är nödvändig för att ”möta invånarnas behov och 
förväntningar på kommunal service”. 
 

SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 2 och 6. 
 
Planens syfte 
Naturskyddsföreningen skrev följande i det förra yttrandet: 
”Området rymmer idag en högstadieskola och två förskolor i enlighet med gällande detaljplaner. I 
den nya planen sägs ingenting om anledningen till att det tidigare syftet med området inte längre är 
giltigt. Syftet med planen sägs vara att möjliggöra en stadsutveckling, men Naturskyddsföreningen 
har svårt att förstå att en högstadieskola och förskolor inte skulle ha en plats i stadsutvecklingen, 
samt ifrågasätter också den kapitalförstöring som rivning av fullt fungerande byggnader innebär. 
Naturskyddsföreningen efterlyser således motiveringar till förändringen av områdets syfte samt till 
att fungerande byggnader rivs..” 

I samrådsredogörelsen besvaras detta med: 
”Planbeskrivningen uppdateras med information om vilka anpassningar som är gjorda i plankartan 
utifrån de förutsättningar som finns avseende kulturmiljön med fokus på småstadskaraktär. De 
anpassningar som har gjorts i planförslaget utgår från den beskrivning som görs i dokumentet ” 
Kulturmiljöutredning Norrberget Vaxholm” avseende vad som är av särskilt kulturhistoriskt värde 
inom och i anslutning till planområdet (se bilaga B sid …). I dokumentet ” Kulturmiljöutredning 
Norrberget Vaxholm” beskrivs inte Norrbergsskolan vara av särskilt kulturhistoriskt värde (se bilaga B 
sid …).” 

Har stadbyggnadsförvaltningen av misstag svarat på någon annan fråga? Vi frågade efter en 
motivering till ändringen av områdets syfte samt att fungerade byggnader rivs. Är svaret att 
Norrbergsskolan inte är av särskilt kulturhistoriskt värde? Även om man bortser från att 
Norrbergsskolan faktiskt har hamnat på Byggnadsvårdföreningens Gula lista, undrar 
Naturskyddsföreningen om kommunen anser att alla byggnader i Vaxholm som inte är av ”särskilt 
kulturhistoriskt värde” omedelbart bör rivas? 

I planbeskrivningen ges en förklaring till nedläggning av skolan: ”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.” 

Naturskyddsföreningen kan konstatera att grannkommunen Danderyd har gjort andra 
bedömningar. Skolor byggda på 1910- och 1920-talet liksom ett flertal ungefär samtida som 
Norrbergsskolan används och underhålls. 

 Naturskyddsföreningen efterlyser således fortfarande motiveringar till förändringen av områdets 
syfte samt till att fungerande byggnader rivs. 

 
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Se generellt svar nr. 1 och 2. 
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Strandskydd 
I vårt tidigare yttrande råkade vi påstå att ”upphävande av detaljplaner innebär att strandskyddet 
återinförs i området”. Stadsbyggnadsförvaltningen påpekar att strandskydd aldrig har gällt i området 
eftersom den tidigare detaljplanen är så pass gammal. Det borde alltså ha stått ”införs” istället för 
”återinförs”. Om denna petitess har någon betydelse understryker den i så fall snarast behovet av 
särskilda skäl för att upphäva strandskyddet, eftersom den frågan aldrig tidigare har prövats här. Vårt 
yrkande (upprepat nedan) har dock i samrådsredogörelsen lämnats utan kommentar. 

Eftersom byggnaderna i området enligt planen kommer att rivas kan inte strandskyddsområdet 
anses vara ianspråktaget, utan i princip skulle ett naturområde kunna återställas så att 
strandskyddets syften kunde återupprättas inom området. Naturskyddsföreningen inser att en sådan 
utveckling inte är särskilt trolig med tanke på kommunens prioriteringar, men vill ändå peka på att 
området skulle ha ett stort värde som rekreationsområde för de boende i området, speciellt som 
många andra attraktiva områden på Vaxön för närvarande håller på att försvinna. Det finns andra 
områden i Vaxholm som kan bebyggas och därför saknas tillräckligt starka skäl att upphäva 
strandskyddet i den grad planförslaget anger. Vi menar att en rejäl bit av det strandskyddade 
området ska få behålla sitt skydd, och inte bara en smal remsa vid bergskanten för en 
strandpromenad. 

 Naturskyddsföreningen yrkar således på att strandskyddet upphävs endast på områdets södra 
del. 

 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 5. 
 
Miljöbedömning 
Vaxholms kommun har ett åtagande enligt vattendirektivet att vidta åtgärder bland annat för att 
uppnå god vattenstatus i Kodjupet och Norra Vaxholmsfjärden 2027. Dessa har i dagsläget 
otillfredställande respektive måttlig ekologisk status. Eftersom förbättringar av ekologisk status går 
mycket långsamt behöver åtgärder genomföras långt i förväg, det vill säga nu. 

Klimatmål på internationell och nationell nivå, Sveriges miljökvalitetsmål samt Vaxholms 
kommuns egna miljömål utgör också grund för miljöförbättrande åtgärder. 

Kommunens kanske skarpaste verktyg för att genomföra miljöförbättrande åtgärder är just 
detaljplanerna, och antalet nya sådana under de närmaste åren är förstås begränsat. De är därför 
viktigt att åtgärder som föreslås i planområdet effektivt bidrar till en hållbar utveckling i högre grad 
än ett nollalternativ, för att en exploatering av området över huvud taget ska kunna anses vara 
motiverad. 

I Miljöbedömningen listas ett antal negativa miljöeffekter av planen: 

 ”Växt- och djurlivet kommer att reduceras då grönyta tas i anspråk. Samtidigt minskar även 
ekossystemtjänsternas funktioner.” 

 ”Vid ökad trafik höjs halterna av växthusgasutsläpp samt att bullernivåerna ökar något. Även 
föroreningar till luft och vatten kan uppstå.” 

 ”Med ökad hårdgjord yta inom planområdet kommer den naturliga infiltrationen att minska och 
flöden av dagvatten att öka. Det kan förorsaka lättare jorderosion utefter den branta 
sluttningen.” 

 ”Dagvatten kan även innehålla föroreningar som snabbt hamnar i Norra Vaxholmsfjärden, 
recipient.” 

 ”Landskapsbilden/Stadsbilden förändras för delar av Vaxön genom att ett skolområde med 
utevistelseyta ersätts med tätare bebyggelse och högre hus än i nuläget. Det innebär att en del 
grönområde ersätts av hårdgjord yta” 
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Vad som inte nämns är de utsläpp av klimatgaser som rivningen av den befintliga högst 
funktionella Norrbergsskolan och därefter nybyggnation av området innebär. 

Ett antal positiva effekter anges däremot, men de utgörs nästan uteslutande av 
kompensationsåtgärder eller olika sätt att mildra de negativa effekterna. Därför är slutsatsen om 
nollalternativet obegriplig: ”Om planområdet Norrberget inte genomförs innebär det färre bostäder 
på Vaxön samt att framkomna positiva effekter uteblir.” Vad hände med de negativa effekterna? 

Något ytterligare alternativ nämns inte trots att det är uppenbart att de negativa effekterna 
skulle kunna minskas med en lägre exploateringsgrad. Till exempel skulle flöde av orenat dagvatten 
till Norra Vaxholmsfjärden kunna undvikas om punkthus C och D inte byggs (se 
Dagvattenutredningen sid 25). 

Det är alltså uppenbart att Miljöbedömningen bygger på en prioritering av byggande av bostäder, 
inte av några miljökriterier, vilket gör den helt missriktad. 

I planbeskrivningen står ”för kvartersmark är det önskvärt att en viss grönytefaktor uppfylls”. 
Grönytefaktorn är ett beräknat mått på de samlade ekotjänsterna som de gröna ytorna ger i relation 
till områdets storlek och ger en bild av hur attraktiv och hållbar stadsmiljön är. Citatet antyder att 
sådana beräkningar gjorts för planområdet, men inga resultat presenteras. Naturskyddsföreningen är 
intresserad av att ta del av dessa beräkningar. 

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

 
SBF:s kommentar: 
Bedömningen av detaljplanens inverkan på miljön utgår från att exploateringen genomförs. 
Bedömningen av dess inverkan sker sedan för att säkerställa att miljöaspekter integreras i planen och 
att en hållbar utveckling främjas. Slutsatsen i detta fall är att betydande påverkan inte antas uppstå 
och kraven på en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken behöver därför inte uppfyllas. 
Bedömningen i behovsbedömningen är att de positiva effekterna överväger de negativa och att 
effekterna kan motverkas genom att planförslaget tar hänsyn till dessa genom sin utformning. 
Detaljerade beräkningar av grönytefaktorn genomförs först i projekteringen och presenteras inte i 
planbeskrivningen. Vaxholms stads grönytefaktor-modell är baserad på Täby kommuns modell för 
Täby park med enstaka tillägg. Täby parks modell är anpassad till gröna ytor ovan bjälklag vilket 
lämpar sig bra för de innergårdar som ska byggas ovanför garagen i Norrberget. 

 
Trafik och parkering 
De synpunkter som Naturskyddsföreningen framförde kring trafik- och parkeringsfrågor i det första 
samrådet har inte kommenterats i samrådsredogörelsen. Därför blir vi tvungna att upprepa dem här. 
Trafiksituationen på Vaxön är tidvis besvärlig, särskilt under sommarhalvåret. Det är inte önskvärt att 
markant öka antalet parkeringsplatser i centrala Vaxholm. Eftersom det finns ett stort behov av 
åtgärder som minskar trafiken och leder till att befintliga parkeringsplatser utnyttjas mer effektivt, 
föreslår Naturskyddsföreningen följande åtgärder som i de flesta fall inte direkt berör det aktuella 
området, men bör beaktas i samhällsplaneringen mer generellt: 

1. Stimulera andra färdsätt än bil, vilket är önskvärt även ur klimatsynpunkt. Program för 
detaljplanering för Vaxön föreslår nya cykelparkeringar vilket Naturskyddsföreningen 
tillstyrker. Cykelparkeringar måste vara utformade på ett sätt som underlättar låsning av 
cykeln och ska gärna ha tak som den nya cykelparkeringen vid Engarn (vilken vi varmt 
välkomnar). 

2. Inrätta cykeluthyrning. Naturskyddsföreningen föreslår att kommunen ansluter sig till City 
Bikes som används i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö och Uppsala, eller likande tjänst. 
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3. I samverkan med SL bör kommunen undersöka möjligheterna att införa en lokal busslinje på 
Vaxön (möjligen med förlängning till Kullö och Resarö), med generös turtäthet, gärna 
eldriven och kostnadsfri. Besökande bilister kan då fås att parkera på lämplig infartsparkering 
för att sedan ta sig runt i Vaxholm med buss. Förslaget skulle naturligtvis också underlätta för 
de boende på Vaxön. 

4. Inför en parkeringszon i de centrala delarna med ett modernt debiteringssystem, t ex i stil 
med det som har introducerats i Täby Centrum. Genom automatisk avläsning av 
nummerplåtar vid passage in i och ut ur zonen försvinner både behov av parkeringsvakter 
och risk för parkeringsböter. Genom att mäta tid mellan in- och utpassage kan passerande 
fordon slippa debitering, korttidsparkerande belastas med en relativt låg taxa, medan längre 
parkeringstider motverkas med en progressivt ökande avgift. Boende i området skulle förstås 
omfattas av särskilda regler. 

 Naturskyddsföreningen föreslår alltså att fler cykelparkeringar inrättas, cykeluthyrning med City 
Bikes eller likande startas, kommunen i samverkan med SL undersöker möjligheterna att införa 
en lokal busslinje på Vaxön samt att en parkeringszon med ett modernt debiteringssystem införs 
i centrala Vaxholm. 

 
SBF:s kommentar: 
Vad gäller utsläpp av orenat dagvatten till Norra Vaxholmsfjärden på sid 25 i dagvattenutredningen 
så berör det smältvatten från snötippning. I uppdraget till ÅF skulle dagvattenutredningen peka ut 
lämpliga områden för tippning av snö. Utredningen anger att tippning inte är lämplig i anslutning till 
husen i C och D till följd av begränsade infiltrationsmöjligheter. Andelen snömängd varierar från år till 
år och det är inte säkert att det kommer att finnas ett behov av att tippa snö inom planområdet men 
om behovet uppstår föreslås infiltrationsdiken anläggas i anslutning till husen i E. 
 
En stor del av området räknas som ianspråktaget trots att byggnaderna rivs eftersom att området 
idag redan består av hårdgjord yta och markanvändningen därmed inte förändras. Att bebygga 
Norrberget innebär att viss park- och naturmark kommer att tas i anspråk men till följd av att stora 
delar av marken redan idag är hårdgjord kommer ianspråktagandet begränsas. Enligt översiktsplanen 
strategier ska en tätare bebyggelsestruktur på främst Vaxön skapar förutsättningar till 
resurseffektivitet, ökad tillgänglighet, lokalt företagande och en livskraftig stadskärna. 
Upphävande av strandskyddet föreslås för kvartersmark. Strandskydd kommer att råda inom 
parkmark. Se även generellt nr 5.  
 
Parkeringsnormen för cyklar ska följas och exploatören undersöker möjligheterna att införa en 
cykelpool i området. Synpunkterna om lokal busslinje noteras men ingår inte i projektet för 
Norrberget. Se även generellt svar nr. 6. 
 
13. Stockholms läns museum 

Bakgrund  
Ett föregående förslag till detaljplan var utställt för samråd den 19 september – 17 oktober 2016. En 
rad kritiska synpunkter framfördes, bland annat i yttrande från Stockholms läns museum 2016-10-06, 
diarienummer 2016:142.  
 
Planförslaget har sedan dess bearbetats och kompletterats, samt granskats av Wilund arkitekter och 
antikvarier AB, i en antikvarisk granskning och konsekvensbeskrivning 2017-06-20, rev 2017-06-26. 
Till följd av kritiken skrev dessutom Stockholms byggnadsantikvarier, på uppdrag av Vaxholms stad, 
ett antikvariskt utlåtande 2016-12-13 över Norrbergaskolan.  
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Länsmuseets synpunkter  
 
Länsmuseet finner att detaljplaneförslaget tar tillräcklig hänsyn till de värdekärnor, som hänför sig till 
Vaxholms del av riksintresset AB 51, 58 Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet - Lindalssundet.  
Vad gäller utformningen av tillkommande bebyggelse finns dock skäl att ta fasta på synpunkterna 
som Wilund arkitekter och antikvarier AB framförde i sin granskning av detaljplaneförslaget. Negativa 
konsekvenser för kulturmiljöer och riksintresset går att minska genom att i detaljplan starkare styra 
bebyggelsens gestaltning. Exempel som bör undvikas är asymmetriska tak och överstora takkupor, 
vilka förekommer i planillustrationerna. Starka skäl talar för att vid gestaltningen mer beakta befintlig 
bebyggelse, än rådande tendenser inom modern arkitektur.  
 
Slutligen beklagas planerad rivning av Norrbergsskolan, som i utlåtande från Stockholms 
byggnadsantikvarier bedömts ha ett högt kulturhistoriskt värde. Rivningen bör föregås av en 
byggnadsdokumentation, jämte kartläggning av vilka byggdelar som kan och bör återanvändas. 
 
SBF:s kommentar: 
Planförslaget består av både asymmetriska och symmetriska tak för att åstadkomma en variation i 
den nya bebyggelsen. I gestaltningsprogrammet finns en mer detaljerad beskrivning av hur ny 
bebyggelse förhåller sig till befintlig.  
 
Planförslaget förutsätter rivning av Norrbergsskolan. Se generellt svar 1. 
 
Byggnadsdokumentation är ingen planfråga men synpunkten har framförts till byggherren. 
 
14. Södra Roslagen miljö och hälsoskydd 

SRMH anser att:  

 dagvatten ska tas omhand genom att minska andelen hårdgjorda ytor samt genom lokalt 

omhändertagande genom till exempel infiltration. Direktutsläpp av dagvatten bör undvikas  

 naturmiljön bör tas tillvara genom att bevara träd i den mån detta är möjligt  

 buller kan innebära störningar genom att verksamheter och bostäder planeras nära tillsammans  

 bostäderna ska byggas radonskyddade  

 energiförsörjningen bör utredas så att system med låg miljöpåverkan kan väljas  

Bakgrund  
Marken inom planområdet omfattar flera fastigheter; Lägerhöjden 1 och 3 samt delar av 
fastigheterna Lägerhöjden 2, Vaxön 1:11 och 1:81. Inga vattenområden ingår.  
Idag är marken bebyggd med en skola och flera förskolor. 
Kommunens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte medför en betydande 
miljöpåverkan och att en konsekvensbeskrivning inte behöver utföras för aktuellt planprogram.  
En folkomröstning i Vaxholm har gjorts med anledning av det nya detaljplane-förslaget.  
 
Kontorets synpunkter  
Dagvatten  
Enligt 9 kap 2§ miljöbalken definieras dagvatten från bl.a. parkeringsytor som avloppsvatten. 
Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att olägenhet för människors 
hälsa eller miljön inte uppkommer. Kontoret förespråkar att man minskar uppkomsten av dagvatten 
vid planläggning och nybyggnation genom att minimera andelen hårdgjord yta t.ex. genom att 
använda genomsläppliga material på parkeringsytor och gröna (vegetationsbeklädda) tak. Det 



 Samrådsredogörelse  
2017-11-30 

Änr 2015/56.214 
22 av 90 

dagvatten som uppkommer bör omhändertas lokalt med infiltration eller renas och fördröjas innan 
det släpps till allmänna ledningar.  
 
SBF:s kommentar: 
Dagvattenhanteringen regleras genom planbestämmelsen att det inom kvartersmark skall finnas 0,32 
m3 volym för fördröjning och rening av dagvatten per 100 m2 kvartersmark. Volymen får göras 
mindre i den mån motsvarande mängd dagvatten kan infiltreras. Användning av grönytefaktorn som 
verktyg främjar skapande av gröna planteringar för infiltration och en minimering av andel hårdgjord 
yta. 
 
Naturmiljö  
Naturmiljön (främst träd) inom området bör bevaras i den mån det är möjligt.  
 
SBF:s kommentar: 
De träd som bedöms kunna bevaras har belagts med förbud mot fällning samt krav på marklov. 
Utöver detta anger gestaltningsprogrammet att befintlig topografi och naturmiljö ska behållas så 
långt som möjligt. 
 
Buller  
Kontoret anser att bostädernas utformning är en viktig del i det fortsatta plan-arbetet. Kontoret 
anser vidare att det är viktigt att utreda bullersituationen i området så att riktvärdena i 
infrastrukturpropositionen inte överskrids i och vid bostäderna. I planområdet planeras bostäder och 
verksamheter nära tillsammans vilket kan innebära störningar som t ex buller och/eller lukt för de 
boende. Störningar kan uppkomma från varutransporter, fläktar m. Det är viktigt att beakta detta i 
planarbetet.  
 
SBF:s kommentar: 
En bullerutredning togs fram till samrådet och planområdet bedöms klara gällande riktvärden för 
buller. 
 
Radon  
Alla bostäder bör byggas radonskyddade.  
 
SBF:s kommentar: 
En planbestämmelse om att bostäder ska uppföras radonskyddade införs på plankartan. 
 
Energiförsörjning  
I det fortsatta planarbetet bör man utreda vilka olika alternativa energisystem med låg inverkan på 
miljön som är möjliga för området. 
 
SBF:s kommentar: 
Projektets miljömål inbegriper hållbar energianvändning. Miljöanpassade transporter, hållbar mark 
och vattenanvändning, resurseffektiva kretslopp, giftfri stad och sund inomhusmiljö. Den nya 
bebyggelsen ska uppnå miljöbyggnad silver eller motsvarande. 

 
15. Villaägareföreningen 

Undertecknad är ordförande i Vaxholms Villaägareförening, där ansvarig för samarbetet med 
kommunen, och har stått för formuleringen av tidigare yttrande. Efter det senaste samrådet har 
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Villaägareföreningens styrelse inte haft möjlighet att sammanträda före deadline för yttrande, men 
detta yttrande bör kunna uppfattas som uppföljning av Villaägareföreningens tidigare. 
Där uttryckte vi bekymmer för tillåtelsen av höga hus (6-7 våningar möjligt) och ser nu med 
tillfredsställelse på sänkningen till 2-4 våningar. 
 
Vi önskade också omprövning av exploateringsgraden, men om man kan få in alla 2-300 lägenheterna 
i de lägre husen, och om man kan klara parkering, trafik, vatten och avlopp (något som ifrågasattes 
vid samrådet), är omfattningen kanske till och med en fördel, eftersom det är svårt att se andra 
lämpliga områden för exploatering på Vaxön. 
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 2, 6, och 7. 
 
Vid samrådet framkom, att kommunen och entreprenören tillsammans skall taga fram ett 
gestaltningsprogram. Det framkom också, att man därvid skall lägga vikt grönytefaktorn, vilket jag 
uppfattar som väsentligt. En annan aspekt är utformningen av husfasaderna. Arkitekterna har varit 
måna om varierat utseende. I en äldre bebyggelse vittnar variation om skiftande användning och 
ideal och blir på så sätt intressant historia. När arkitekter på en gång skapar variation, är det risk för 
att det uppfattas som oroligt utan mening. – Föreslå minskning av variationen! 
 
Stor del av jordens stora befolkning bor i städer, och de finns arkitekter som ser sofistikerad 
stadsbebyggelse som en dellösning av miljöproblem, nämligen genom slutning av kretslopp för 
vatten, energi mm, minskade transporter, lokalt utnyttjad solenergi och genom minskad 
markanvändning. Nybyggnation medger användning av bästa teknik för isolering och 
energihushållning. Stadskaraktären i Norrbergsprojektet ger möjlighet till mycket av detta.     – Tag 
den chansen och begär bästa möjliga teknik av entreprenören! 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkten om gestaltningsprogram beaktas. Ett gestaltningsprogram har tagits fram och finns 
tillgängligt under granskningen. Projektets miljömål inbegriper hållbar energianvändning, 
miljöanpassade transporter, hållbar mark och vattenanvändning, resurseffektiva kretslopp, giftfri 
stad och sund inomhusmiljö. Den nya bebyggelsen ska uppnå miljöbyggnad silver eller motsvarande. 
 
16. Vänsterpartiet i Vaxholm 

Det är uppseendeväckande att processen med samrådsförfarande 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. 
 
Resultatet av folkomröstningen är mycket tydligt: av kommunens invånare har 51 % röstat, och av 
dem har 54,9 % ställt sig bakom NEJ-alternativet som lyder "Jag vill att byggplanerna på Norrberget 
ska stoppas och Norrbergsskolan bevaras för kommunala ändamål.". Vänsterpartiet anser att NEJ-
resultatet är så starkt att en kommun som tar demokrati på allvar måste följa resultatet. En viktig 
konsekvens blir då att arbetet med detaljplan 410, som är oförenlig med NEJ-alternativets 
formulering, måste avbrytas. Detta bör ske omgående för att undvika att kommunens tjänstemän till 
ingen nytta lägger ner arbete och möda med att vidareutveckla en detaljplan som kommunens 
invånare inte vill se förverkligad. En folkomröstning som så tätt anknyter till detaljplan 410 måste få 
större tyngd än den insyn och påverkan medborgarna ges genom PBL 5 kapitlet 12 §. Framtida 
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utveckling av Norrberget ska istället, i enlighet med NEJ-formuleringen, medge att Norrbergsskolan 
bevaras och fortsatt används för kommunala ändamål. 
Motiveringen till att avbryta arbetet med att ta fram en ny detaljplan är följande: 

 Ett större deltagande än folkomröstningens kan knappast ett samråd få. 

 Syftet med den nya planen är att ändra den nu gällande planen från allmänna ändamål till i 
huvudsak bostadsändamål (300 bostäder) . Detta i ett läge när kommunen söker efter plats 
för särskilt boende, ställer upp paviljonger för skolverksamhet och hyr in sig hos privata 
företag för t ex bibliotek. 

 I den nu gällande planen finns inget strandskydd. Vid bedömning av en ny detaljplan nära 
vatten inträder alltid strandskydd. Med dagens strikta villkor kanske inte länsstyrelsen 
kommer att bevilja att strandskyddet upphävs. Om området rivs och den nya planen inte 
beviljas dispens från strandskyddet, kommer stora delar av de redan nu bebyggda delarna 
inte kunna ersättas med andra byggnader. 

 Både med tanke på miljön och ur 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 kollektivt seniorboende i 
Vaxholm. 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. 

 Samma miljökrav och ekonomiska synpunkter gäller Lillstugan och Lägerhöjden, där 
detaljplan 410 anger att de ska rivas för att det sedan ska byggas en förskola på lika många 
avdelningar,  men med mindre plats för barnens utomhuslek. I dagsläget finns 62 + 42 barn i 
nuvarande förskolor. Planen föreslår en förskola i två plan med plats för 120 barn. 
Rödmarkerad area avsatt för förskolan är ca 3300 m2 totalt (utan hus). PBL rekommenderar 
en lekyta på ca 40 m2/barn (= 4800 m2) dock helst inte mindre än 3000 m2. Ur PBL: ”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). ”Friytan bör vara så rymlig att det utan 
svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna varierande terräng- och 
vegetationsförhållanden.” 
 

Om kommunfullmäktige trots folkomröstningens massiva opinionsyttring ändå beslutar att 
genomföra arbetet med en ny detaljplan dp 410 vill vi framföra följande: 
Vänsterpartiet efterlyser motiveringar till förändringen av områdets syfte samt till att fungerande 
byggnader rivs. 
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 3. 
 
Avlopp 
Anslutningen till Käppala är ett projekt på lång sikt. Långa ledningar på land med sprängningar och 
grävningar kommer att ta tid, både rent arbetsmässigt och förhandlingsmässigt då dragningar över 
mark som kommuner inte rår över kräver juridiska tillstånd och medgivanden. Även om Blynäsverket 
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. 
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Blynäsverket kommer upp till en kväverening på 14,4 % . Detta innebär en stor belastning på Norra 
Vaxholmsfjärden om ytterligare 300 bostäder ansluts. Vi behöver förbättra – inte försämra – kvalitén 
på vattnen runt Vaxön. 
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 7. 
 
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 i fråga. 
Värmeverket på Kullön ska dessutom värma 100 lägenheter i Skutvikshagen och behöver redan nu 
kapacitetsförstärkning med olja vid kylig väderlek. Hur överensstämmer detta med kommunens 
ambitioner att minska CO2 –utsläppen? 
 
SBF:s kommentar: 
Detaljplanen kan inte styra val av uppvärmning. 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 
Vi anser att planen inte i tillräcklig utsträckning prioriterar framkomlighet för räddningstjänst och 
renhållning. ÅF skriver i sin trafikutredning om Norrberget följande: "Den kompakta trafikmiljön kan 
fungera, men i föreslagen utformning kan räddningstjänstens och renhållningsfordonens 
framkomlighet inte garanteras. För att möjliggöra dessa funktioner behöver gatuparkering och/eller 
trädplantering stå tillbaka." 
 
Planerna på 400 nya bostäder på Rindö, 60 – 90 bostäder på Storäng, ett obekant antal 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 ofta överfulla. 
 
Den bifogade trafikutredningen och BESQAB har angivit Lägergatan som tillfartsväg till 
Norrbergsområdet. Detta är ett ansvarslöst förslag då Lägergatan under sommaren har byggts om 
och försetts med tre stycken avsmalningar med övergångställen i trottoarnivå. Vidare anger 
trafikutredningen att trafiken från Norrberget skall ledas västerut via Hamngatan/Eriksövägen. Hur 
detta skall styras framgår inte. 
 
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. 
Om man förstärker och jämnar ut cykelvägen mellan centrum och Eriksövägens hållplatser (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 färjan 
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 utan pauser. 
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SBF:s kommentar: 
Resultatet från trafikutredningen har beaktats. Detaljplanen kan dock inte reglera trafiken utanför 
planområdet. Se även generellt svar nr. 6. 
 
Dagvatten 
Ungefär hälften av nuvarande markanvändning på Norrberget 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, antagligen 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. 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Bestämmelsen om dagvatten har förtydligats i plankartan.  
 
Hushöjder / gestaltning 
Nuvarande detaljplan 36 från 1950 anger en höjd på 11 m och 30 o takvinkel i väster och 7 meter för 
Storstugan (vi kan inte utläsa om detta är byggnadshöjd eller totalhöjd), jämfört med dp 410 som 
tillåter fasadhöjd upp till takfot = 11 m och totalhöjd 16,5 m. Men planen tillåter även att 50 % av 
fasadhöjden blir 14 m. Detta ger ett klumpigt och alldeles för högt intryck om takkuporna blir 
överstora och får utgöra hälften av gatufasaden. På ett annat ställe tillåts 33 % att utgöra högre fasad 
och det borde vara tillräckligt överallt för att få till vindsvåningar. Detaljplan 283 (1980) som anger 
allmänt ändamål för Lägerhöjden (idag förskola) medger en byggnadshöjd på 6 meter. Mot sjösidan 
planeras trevåningshus med vindsvåning och suterrängvåning, dvs. fem våningar inalles. För högt, 
anser vi, för att ligga inom riksintresset. Dessutom framkom i svaren på Samråd 1 att brandkåren inte 
har stegar som kan rädda människor högre än för fyra våningar. Vi anser att även detta styrker att de 
fyra husen mot sjösidan bör sänkas. 
I BESQABs bilder till sitt vinnande förslag har husen inget takutsprång. Det är inte något som 
anknyter till Vaxholms trätradition utan känns mer som en eftergift åt dagens mode. 
 
SBF:s kommentar: 
Efter samrådet har höjderna i förslaget setts över och ett gestaltningsprogram har tagits fram. 
Gestaltningsprogrammet beskriver vilka principer som ska gälla för gestaltningen av området. Se 
även generellt svar nr. 4. 
 
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 
tex kork, ull eller lin. (Otvättad ull motstår angrepp av mal.) 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Projektets miljömål inbegriper hållbar energianvändning, miljöanpassade 
transporter, hållbar mark och vattenanvändning, resurseffektiva kretslopp, giftfri stad och sund 
inomhusmiljö. Den nya bebyggelsen ska uppnå miljöbyggnad silver eller motsvarande. 
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Träd och grönska 
Det står i planens genomförandebeskrivning att träd med diameter större än 50 cm ska ”i möjligaste 
mån” behållas. Dock är inget vite utsatt. Det brukar betyda total avverkning. 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. Om 
dessutom trafikutredningen påpekar att (parkerade bilar och) planterade träd utgör hinder för 
sopbilar och utryckningsfordon riskerar antalet 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: 
De träd som bedöms kunna bevaras har belagts med förbud mot fällning samt krav på marklov. 
Utöver detta anger gestaltningsprogrammet att befintlig topografi och naturmiljö ska behållas så 
långt som möjligt. Se även gestaltningsprogrammet. 
 
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 
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. 
 
SBF:s kommentar: 
Detaljplanen kan inte reglera upplåtelseform. Hyresrätter var inte en av förutsättningarna i 
markanvisningstävlingen. 
 
Skyddsrum 
Under Norrbergsskolan 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 
motiveras. Motivering saknas i dp 410 om varför skyddsrummen ska rivas Skyddsrummen ska 
ersättas i enlighet med MSBs beslut. Det är i nuläget oklart om de nya skyddsrummen ska vara 
färdiga innan de gamla rivs. Detta kan bli dyrbart, svårgenomförbart på den lilla areal som står till 
förfogande, och tidsödande. Vi förordar att man behåller skyddsrummen som finns, minskar behovet 
av underjordiska garage genom utglesning av planen och därmed färre invånare. 
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 8. 
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Sammanfattning 
Vänsterpartiet anser att folkomröstningens resultat ska gälla, dvs. att Norrberget även 
fortsättningsvis 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: 

1. Motiven till förändringen av områdets syfte tydliggörs. 
2. Orsakerna anges varför fungerande byggnader och skyddsrum måste rivas. 
3. Kulturmiljöutredningen måste få ligga till grund för utformningen av Norrberget med glesare 

bebyggelse, att fasadhöjden på tillåtna byggnader minskas till 8 -10 m och att 
exploateringsgraden sänks från 300 lägenheter till ca 100 lägenheter. 

4. En utredning klargör om fjärrvärmeverket klarar 300 – 400 nya bostäder utan att ta till olja. 
5. 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. 
6. En tidplan tas fram, vilken visar hur/om förbindelsen med Käppala reningsverk blir klar att 

använda till den nya bebyggelsen på Norrberget. 
 
SBF:s kommentar:  
Svar på punkt nr. 1: Se generella svar nummer 1, 2 och 3. 
Svar på punkt nr. 2: Se generellt svar 1 och 8. 
Svar på punkt nr. 3: Se generellt svar nr. 4. För mer detaljerad beskrivning av områdets gestaltning 
och anpassning till omgivningen se gestaltningsprogrammet. Synpunkterna om minskning av antalet 
lägenheter beaktas delvis se generellt svar nr. 3. 
Svar på punkt nr. 4: Synpunkten beaktas inte i det här projektet. 
Svar på punkt nr. 5: Synpunkterna noteras men hanteras inte i detaljplanen för Norrberget. Se även 
generellt svar nr. 6. 
Svar på punkt nr. 6: Synpunkten noteras. För exploateringen i Norrberget finns det kapacitet kvar på 
Blynäs. Se generellt svar nr. 7. 

 

Yttranden från sakägare 

 
17. Kasinot 8, Kasinot 3,  Kasinot 1-2, Norrberget 22 , Kasinot 1, Domaren 14, Skepparen 19,   

Ytterby 4:726, Båten 5, Vildmannen 2,  Roddaren 1 m.fl. 

Allmänna synpunkter 

Planbeskrivningen anger: 
”att planen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse huvudsakligen i 2 och 3‐våningsbyggnader 
med en vindsvåning för ca 200‐300 bostäder, vård, skola och lokaler för verksamheter i markplan. 
Detaljplanen ger dessutom möjlighet att bygga såväl gruppboende/LSS‐boende.” 
 
Då förslaget till detaljplan är helt en anpassning till BESQAB:s vinnande förslag i 
markanvisningstävlingen finner vi det märkligt att i förslaget till detaljplan ange 200-300 bostäder då 
BESQAB har angivet att det skall byggas 302 bostäder. Vidare finns det ej i BESQAB:s förslag 
någonting om vård eller gruppboende/LSS‐boende. För detta finns det ej någon plats i BESQAB:s 
förslag. 
 
Det är direkt vilseledande att tala om 2 och 3‐våningsbyggnader med en vindsvåning när det i 
praktiken är 4-våningshus, vilket det faktiskt står i planbeskrivningen på sidan 26. 
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SBF:s kommentar:  
Exakt antal lägenheter regleras inte i planförslaget, det är bruttoarean som bestämmer antalet. För 
några av radhusen bestäms dock antal lägenheter i plankartan. Förslaget består av bebyggelse som är 
2-3 våningar plus en takvåning. Det innefattar alltså både hus med 2 våningar och hus med 4 
våningar. 
 
Planbeskrivningen anger: 
”att planbestämmelserna i samrådsförslaget säkerställer vissa värden såsom avstånd till Storstugan 
och en fasadhöjd från nollplanet.” 
 
Det finns ingen förklaring i planbeskrivningen vad för avstånd till Storstugan som skall säkerställas. 
Från plankarta och BESQAB:s förslag kan man se att det skall byggas 4-våningshus med nockhöjd om 
16,5 m endast 20 m norr om och cirka 25 m väster om Storstugan. 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. 
 
Planbeskrivningen anger: 
”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. 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. Detta innebär att husen kommer att sticka upp cirka 5 m högre 

än Norrbergets högsta punkt som är 27 m. Detta rimmar illa med vad kommunalrådet sagt om det 

vinnande förslaget som där husen skulle hålla sig under Norrberget (och Storstugans nockhöjd).  

Den storskaliga exploatering av Norrberget medför stor belastning på infrastruktur som vägar och 

avlopp. Enligt trafikutredningen kan de smala gatorna medföra problem för brandbilar att kunna ta 

sig fram. 

 
SBF:s kommentar:  
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. Se generellt svar nr. 4. Högsta 
huset i detaljplanen har nockhöjden 34.75 meter över nollplanet. Trafikutredningen har uppdaterats 
efter förändrat förslag så brandbilar och sopbilar kan ta sig fram i området. Se även generellt svar nr. 
6. 
 

Den bifogade trafikutredningen och BESQB har angivit Lägergatan som tillfartsväg till 

Norrbergsområdet. Detta är ett huvudlöst förslag då Lägergatan har under sommaren byggts om och 

försetts med tre stycken avsmalningar med övergångställe i trottoarnivå. Vidare anger 

trafikutredningen att trafiken från Norrberget skall ledas väster ut via Hamngatan/Eriksövägen. Hur 

detta skall styras framgår ej. 
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SBF:s kommentar:  
Se generellt svar nr 6. 
 

Vi vänder oss emot kommunens intentioner med den storskaliga exploatering av Norrberget som är 

klassat som ett område av riksintresse. Riksintresset kan inte förbigås vid planering av ny bebyggelse.  

För övrigt anser vi att det är ett stort slöseri med kommunens resurser att riva Norrbergsskolan, 

Lillstugan och Lägerhöjdens förskola för att sedan bygga en ny förskola inom samma område  

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

NEJ till den storskaliga exploatering som förslaget till detaljplan möjliggör.  

Vi yrkar på att detta förslag till detaljplan förkastas. 

 
SBF:s kommentar:  
Se generella svar nr. 3 och 4. 
 
Detaljerad sammanställning av synpunkter  
Planbeskrivning 
Planens syfte och huvuddrag 
Planen saknar allmän parkering i området. 

 
SBF:s kommentar:  
Planen saknar inte allmän parkering. Se generellt svar nr. 6. 
 

Översiktsplan 

Fråga som kvarstår från förra samrådet och som inte korrigerats. 
 
”I översiktsplan för Vaxholm – Vaxholm 2030 redovisas aktuellt område som utredningsområde för 

bebyggelse, grönstruktur och service. Planens intentioner uppfyller därmed översiktsplanens syfte.” 

Det är ett felaktigt och vilseledande påstående. Aktuellt område Norrberget, tidigare benämnt 

Lägerhöjden, är inte explicit angivet i översiktsplanen. I översiktsplanen på sidan 87-88 finns ett 

allmänt hållet resonemang om utveckling på Vaxön, inget specifikt geografiskt område på Vaxön 

finns nämnt. 

 
SBF:s kommentar: 
Det stämmer att det inte omnämns på detta sätt i översiktsplanen. I programmet för detaljplanering 
för Vaxön samt i exploateringsprogrammet anges området som ett utredningsområde. Texten har 
förtydligats i plan- och genomförandebeskrivningen. 
 

Detaljplan, fastighetsplan, förordnanden och måldokument 
”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. 
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Miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning 
På sidan 13 i  Plan‐och genomförandebeskrivning står följande: ”Bedömningen har uppdaterats och 
finns som en bilaga till planbeskrivningen.”. Dokumentet har inte uppdaterats utan har samma 
författare och datum. (Annmari Wohlin 2016-09-19) 
  
Synpunkter på dokumentet Miljöbedömning: 
Dokumentet är upprättat av kommunens miljöstrateg Ammi Wohlin, vilket i sig inte framgår av 
dokumentet. Dessutom anger inte dokumentet direkt kommunens namn, Vaxholm, utan bara 
indirekt. 
Syftet med dokumentet är att redovisa ifall genomförandet av detaljplan för Norrberget medför 
betydande miljöpåverkan. 
Från dokumentet: 
”Bedömningen har utgått från planens mål med ny bostadsbebyggelse. Sannolikheten är att positiva 
och negativa effekter uppstår och påverkar miljöaspekter som biologisk mångfald/grönstruktur, luft- 
och vatten kvalitet, dagvatten, kulturmiljövärden samt landskapsbild/stadsbild.” 
För varje delområde görs en uppställning med negativa respektive positiva miljöeffekter. 
Biologisk mångfald 
”Negativa miljöeffekter  
Växt- och djurlivet kommer att reduceras då grönyta tas i anspråk. Samtidigt minskar även 
ekossystemtjänsternas funktioner. 
Positiva miljöeffekter 
Om medvetna insatser görs för att förstärka kvarvarande grönyta kommer kvaliteten att höjas i det 
gröna. Kompensationsåtgärder bör utvecklas främst gällande ekosystemtjänster t.ex. plantering av 
träd, buskar, växter som lockar till sig pollinerare resp. växter med frukter och frön samt fågelholkar” 
 
Luft och vattenkvalitet 
”Negativa miljöeffekter 
Vid ökad trafik höjs halterna av växthusgasutsläpp samt att bullernivåerna ökar något. Även 
föroreningar till luft och vatten kan uppstå. Åtgärder för att marknadsföra området som kollektivnära 
kan få stor betydelse. 
Positiva effekter 
Om åtgärder vidtas för att förebygga försämrad luft - och vattenkvalitet kan exempel som gröna 
stråk mellan husbyggnaderna och i omgivningarna förstärkas. Träd är bra luftrenare samtidigt som 
de tar upp koldioxid från luften för sin fotosyntes och lagrar därmed växthusgaser.” 
Klimat/Dagvatten 
”Negativa miljöeffekter 
Med ökad hårdgjord yta inom planområdet kommer den naturliga infiltrationen att minska och 
flöden av dagvatten att öka. Det kan förorsaka lättare jorderosion utefter den branta sluttningen. 
Dagvatten kan även innehålla föroreningar som snabbt hamnar i Norra Vaxholmsfjärden, recipient.  
”Positiva miljöeffekter 
Påverkan av klimatförändringarna och de åtgärder som bör genomförs ska resultera i ett robustare 
vatten- och klimatsystem i tät bebyggelse. Plantering av träd speciellt ädellövträd ger gynnsamma 
effekter avseende temperaturminskning, skuggning, vattenlagring och ökad biologisk mångfald.” 
 
Landskapsbild/Stadsbild 
”Negativa miljöeffekter 
Landskapsbilden/Stadsbilden förändras för delar av Vaxön genom att ett skolområde med 
utevistelseyta ersätts med tätare bebyggelse och högre hus än i nuläget. Det innebär att en del 
grönområde ersätts av hårdgjord yta. 
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Positiva miljöeffekter 
För att skapa en bättre landskapsbild/stadsbild bör utsikten för närområdets bebyggelse 
kompenseras med träd och olika vegetationsskikt, vilket även gynnar den biologiska mångfalden. 
Landskapsbilden kan ge positiv gestaltning om hänsyn tas till såväl kulturvärden som det visuella 
intrycket i närområdet.” 
 
För de positiva miljöeffekterna inleds texten oftast med ”Om…” eller längre in i texten med ”...bör…”.  
Det behövs alltså ett aktivt agerande för att kompensera de negativa effekterna.  
 
Det saknas en kvantifiering hur stora ytor det behövs för att de positiva åtgärderna de skall överväga 
de negativa miljöeffekterna. 
 
Vi finner det märkligt att miljöbedömningen på så lösa grunder kommer till den slutsatsen att den 
totala effekten av förslagna åtgärder är övervägande positiva i jämförelse med ett nollalternativ. 
(Förslaget till detaljplan genomförs inte). 
 
Under delområdet Luft och vattenkvalitet anges som negativa miljöeffekter följande: 
 
”Åtgärder för att marknadsföra området som kollektivnära kan få stor betydelse.” 
Att området är kollektivnära, på vilket sätt ger det en negativ miljöeffekt? 
Under delområdet Biologisk mångfald anges som sociala effekter följande: 
 
”Sociala effekter 
Om åtgärder vidtas för att förstärka biologisk mångfald, kommer växt-  
och djurlivets variationsrikedom att påverkas.  
 
Det medför att rekreationsvärden förbättras så att platsen runt Norrberget och stranden görs 
tillgänglig och attraktiv” 
 
Stranden nås från Norrberget via en brant stig och sedan via en trappa. Dessa ligger utanför 
planområdet. 
På vilket sätt kan förslaget till detaljplan förbättra tillgängligheten till stranden? 
 

SBF:s kommentar: 
Dokumentet är uppdaterats med författare och datum. Mindre justeringar har gjorts efter inkomna 
synpunkter.  
 
Att området är kollektivnära kan medföra en negativ miljöeffekt om man inte lyckas att 
marknadsföra det som kollektivtrafiknära tidigt. Misslyckas man initieras ett bilberoende hos de som 
flyttar in. Detta mönster är svårt att bryta och kan medföra negativa miljöeffekter. 
 
Detaljplanen förbättrar möjligheterna att röra sig längs stranden genom att den planerade 
strandpromenaden ska ansluta till befintlig stig samt till strandpromenaden vid Skutviken. 
 

Geotekniska förhållanden 

Ur ÅF Infrastructure AB:s PM som är bilaga till markanvisningstävlan. 
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”Markens beskaffenhet är sådan att ÅF bedömmer att grundläggning av byggnaderna kommer att 
behöva utföras på eller i berg alternativt på friktionsjord eller fyllning i markens lågpunkter. Områden 
med jord ovan berg bedöms vara så begränsade att de inte rymmer några garage lösningar” 
 

Då enligt förslaget till detaljplan avser att förlägga garage i nedsprängt i berget borde det framgå hur 

sprängmassorna skall tas omhand. 

 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen styr inte hur sprängmassorna används men ofta finns det ekonomisk vinning i att 
använda massorna lokalt. 
 

Byggnadskultur och gestaltning 

Norrbergsskolan är tidstypisk för tidigt 50-tal och smälter in i terrängen på typiskt Ark. Åkerlunds 

gestaltning. Skolan innehåller kvaliteter som inte kostas på i vår tid. Norrbergsskolan är ett tydligt 

tillägg i staden som en årsring från 1950-talet. 

 

SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 4. 
 

Nya byggnader 

Det är direkt vilseledande att tala om 2 och 3‐våningsbyggnader med en vindsvåning när det i 
praktiken är 4-våningshus, vilket det faktiskt står i planbeskrivningen på sidan 26. 
 
Planbeskrivningen anger: 
”att planbestämmelserna i samrådsförslaget säkerställer vissa värden såsom avstånd till Storstugan 
och en fasadhöjd från nollplanet.” 
 
SBF:s kommentar: 
Förslaget möjliggör en bebyggelse 2 till 3 våningar + takvåning. Detta innebär att det finns vissa hus 
som är 2 våningar och vissa som är 4. Texten om avståndet till Storstugan i planbeskrivningen har 
formulerats om. 
 
Det finns ingen förklaring i planbeskrivningen vad för avstånd till Storstugan som skall säkerställas. 
Från plankarta och BESQAB:s förslag kan man se att det skall byggas 4-våningshus med nockhöjd om 
16,5 m endast 20 m norr om och cirka 25 m väster om Storstugan. 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. 
 
Planbeskrivningen anger: 
”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. Kvarteret Norrberget i 
nordöstra hörnet som skall planeras för radhus ger detaljplanen möjlighet till en nockhöjd om 12,5 
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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. Detta innebär att husen kommer att sticka upp cirka 5 m högre 
än Norrbergets högsta punkt som är 27 m. Detta rimmar illa med vad kommunalrådet sagt om det 
vinnande förslaget som där husen skulle hålla sig under Norrberget (och Storstugans nockhöjd).  
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.” 
 
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. 

 
Länsstyrelsen skriver i sitt samrådsyttrande till kommunens program för detaljplanering av Vaxön: 

 

SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 4. 
 

Skyddsrum 

Kommunen har fått avslag på begäran att avveckla skyddsrummen. I förslaget till detaljplan framgår 

inte hur flyttning till eventuellt nya skyddsrum skall gå till då de existerande inte får rivas innan det 

finns tillgång till nya skyddsrum 
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SBF:s kommentar: 
Information om skyddsrum finns på www.MSB.se. Se även generellt svar nr. 8. 
 

Friytor 

”I övrigt prickmarkeras berghällsområdet söder om förskolan Lägerhöjden idag för att kunna bevaras 
för rekreation och lek – förslagsvis för förskolebarnen.” 
 
Den prickmarkerade arean är väsentligt mycket mindre än vad förskolebarnen idag har tillgång till. 
I BESQAB:s förslag får den planerade förskolan en lekyta om cirka 2000 m2. Förskolan planeras för 
120 barn. Lekytan blir då mindre än 20 m2 per barn. 
PBL anger: 
”Ett rimligt mått friyta kan vara 30 m2 per barn i förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan” 
 
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. Det är förvånande att 
kommunen tänker göra avsteg från rekommendationerna i PBL och att kommunen värderar de 
yngsta innevånarna så lågt. 
Hur kan kommunen motivera denna försämring? 
 Från Lägerhöjden hemsida: 
”Den kuperade gården inbjuder till lek och utforskande. Omgivningarna erbjuder fin naturmiljö” 
 
Vilken miljö skall erbjudas barnen i den nya förskolan?   
 
SBF:s kommentar: 
Boverkets rekommendationer är 40 m2 per barn. I den nya förskolan på Norrberget uppnås inte 
dessa rekommendationer. Det är svårt att få till såna ytor i tätbebyggda områden. Förskolan 
angränsar dock mot park vilket kan kompensera något för att riktlinjerna inte uppnås. 
 
Rekreativa konsekvenser 
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 
höjdskilland på flera meter på 10 meters bredd. Skall dessa områden planas ut, terrasseras?  
 
”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. 
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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.” 
 
Enligt planarkitekten på samrådsmötet den 19 september skall promenadvägen inte 
handikappanpassas.  Detta innebär att någon ökad tillgänglighet inte kommer att ske. 
 
Vill kommunen verkligen skapa bättre tillgänglighet för att komma ner till stranden från Norrberget 
för exempelvis rörelsehindrade fordras det helt andra åtgärder. Men stranden ligger utanför 
planområdet så det är knappast aktuellt. 
 
SBF:s kommentar: 
Viss tillgänglighetsanpassning för funktionsvariationer kommer att genomföras längs med 
strandpromenaden och i lekparken. 
 
Gator och trafik 
Biltrafik 
Från trafikutredningen: 

”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 en befängd idé 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 med tre 

stycken avsmalningar med övergångställ 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 skull 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. 

Trafikutredningen kan inte vara seriös då den är baserad på dessa orealistiska antaganden.   

 

SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 6. I övrigt hänvisas till den uppdaterade trafikutredningen. 
 

Kollektivtrafik 
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.” 
Det oklart vad som egentligen menas med detta påstående. En tydligare förklaring behövs. En 
välvillig tolkning skulle kunna vara om det bor fler människor på Vaxön så behöver kollektivtrafiken 
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utökas. Vilket är en självklarhet, fler människor som reser kräver fler bussar och båtar. Men vilket 
sätt ökar det möjligheterna till kollektivt resande? 
Det är snarast så med tanke på Landstingets ansträngda ekonomi, så kommer trängseln på bussarna 
öka och därmed minskar möjligheten till kollektivt resande. 
 
SBF:s kommentar: 
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. Se även generellt svar nr. 6. 
 
Parkering 
Kommunens parkeringsnorm ger att 248 bilparkeringsplatser behövs för området. 

Ett mer realistiskt antagande är att man räknar in att 300 bostäder har minst en bil per bostad 

innebär det att tillsammans med den allmänna parkeringen, kommer det att behövas 350 

parkeringsplatser.  Detta antal är i paritet med antalet parkeringsplatser som idag finns på östra 

delen av Vaxön. 

Boende har bil för sina behov och styrs inte av en parkeringsnorm som kommunen anger- 

Från trafikutredningen: 

”Sommartid är efterfrågan på parkeringsplats på Vaxön större än tillgången. Inom planområdet finns 

det 35 allmänt tillgängliga platser, plus 66 platser som anordnas på skolgården under sommartid. 

När dessa platser försvinner kommer det att bli mycket svårt att parkera i närheten av färjeläget i 

Vaxholms stad.” 

Hur tänker kommunen kompensera för de drygt 100 sommarparkeringsplatser som nu försvinner? 

 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 6. 
 

Trygghet 
”En stor del bostäder anläggs i området samtidigt som allmänheten kommer ha fortsatt tillgång till 
utkiksplatserna på Norrberget så blir det mer rörelse i området. En större rörelse och en utbyggnad av 
gatljus ökar säkerhetsaspekten i området.” 
 
Det finns ingen referens som kan styrka ett sådant påstående. Påståendet får mer ses som ett sätt att 
försöka rättfärdiga den storskaliga exploateringen av Norrberget. Var känner människor störst 
trygghet och säkerhet i Rinkeby eller i Djursholm? 
 
Teknisk försörjning 

Reningsverket på Vaxön har vid tillfällen kapacitetsbrist, avloppsvattnet måste bräddas. Det vill säga 

att avloppsvattnet släpps ut orenat direkt till Norra Vaxholmsfjärden. Trots att Roslagsvatten hävdar 

att bräddning är sällsynt vet alla som åker båt eller bor i närheten noterar hur avloppslukten kan ligga 

över fjärden. Anslutning av ytterligare bostäder som från Skutvikshagen och Norrberget kommer att 

försämra situationen.  Förslag finns om anslutning till Käppalaverket, men någon tidtabell för 

anslutning finns inte redovisad.  Bräddning sker inte enbart vid själva reningsverket utan även vid 

pumpstationer och möjligen vid andra platser längs avloppsledningarna- 

Vi yrkar på att kommunen redovisar hur avloppsfrågan skall lösas, kapacitetsmässigt och med 

tillhörande tidplan. 
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SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 7. 
 
Kullöns värmecentral som drivs av E.ON Värme Sverige AB har idag tillstånd för en effekt om  
26,4 MW. Varav 9,4 MW fastbränsle (flis) och 17 MW oljeeldning. Det inte utrett om 
värmecentralens kapacitet är tillräcklig för den planerade nybebyggelsen på Vaxön. 
 

Övriga synpunkter 

Samrådsredogörelsen från 2016 är daterad 2017-03-24 men är signerad 2017-08-16. Hur kan det 

komma sig att tar fem månader innan dokumentet signeras och blir offentligt? 

 Lars Lindgren skriver i förordet till ”Översiktsplan Vaxholm 2030” 
”Vaxholm är en mosaik av olika miljöer och möjligheter. Hav, skogar, militärarv, stad, öar och 
villaområden. Kommunens planering lägger grunden för den framtida utvecklingen och möjliggör en 
optimering av våra möjligheter i vidaste mening. Samhällsbyggande är en komplex uppgift som 
kräver kunskap och insikt. Kunskap om kommunens fysiska förutsättningar, insikt i vad dess invånare 
efterfrågar och inte minst hur vi bäst åstadkommer en hållbar utveckling.” 
 
SBF:s kommentar: 
Ibland tar det lång tid att kunna bemöta synpunkter och ta ställning till hur vi ska kunna gå vidare. 
 
18. Vildmannen 5  

1. Som närmaste granne till Norrbergsskolan är vi många som är djupt oroade över vår kommande 
boendesituation. Planen är alldeles för omfattande och innehåller på tok för många lägenheter och 
dessutom stängs området för oss övriga vaxholmsbor. Antalet fordon utan p-möjligheter kommer att 
öka och därmed bidra till ökad irritation och trängsel både inom och utanför planområdet. Minska 
antalet lägenheter och låt området innehålla fler fria ytor..!  
 
2. På Hamngatan gjordes för några år sedan en avsmalnande delsträcka för en busshållplats. Vad 
kommer att hända med den? Ska skattemedel än en gång gå åt för att nu bredda gatan? Som det nu 
är blir det ofta köer då bara en bil åt gången kan passera. Hur ska det bli med all byggtrafik..?  
 
3. Hur har Ni resonerat kring bullernivåerna för oss som redan bor i området? Byggtiden är beräknad 
till c:a 5 år. Kommer vi att kunna få vidta åtgärder för att minimera bullerproblemen..?  
 
4. Folkomröstningen visade att en majoritet av de röstande är emot denna storskaliga exploatering. 
Vi är många inom närområdet som hoppas att den inte genomförs. 
 
SBF:s kommentar: 
Svar på punkt 1: Se generellt svar nr 3 och 6. 
Svar på punkt 2: För tillfället behålls busshållplatsen i nuvarande läge.  
Svar på punkt 3: Se bullerutredningen. 
Svar på punkt 4: Se generellt svar nr. 3. 
 
19. Lägerhöjden 4 

Två veckor har förflutit sedan folkomröstningen i Vaxholm där majoriteten, 54,9% röstade NEJ till den 
planerade exploateringen av Norrberget. Kommunstyrelsen har ännu inte yttrat sig om resultatet. 
Det utlysta samrådsmötet om Detaljplan för Norrberget ägde rum nio dagar senare. Beslutet om att 
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öka folkmängden i Vaxholm smögs fram. Inga opinionsmöten anordnades för att diskutera 
konsekvenserna av ett så viktigt och kontroversiellt beslut. Allt skedde bakom stängda dörrar. Istället 
för att rådgöra med stadens medborgare anlitades ett konsultbolag, Milles & Milles, som fick i 
uppdrag att maximalt "förtäta" Vaxön. Vilket också gjordes med största nit, inte minsta grönområde 
sparades. Detta utan hänsyn till att den lilla rest av skärgårdsnatur som idag finns kvar är omistlig för 
djur- och fågellivet och för oss som bor här. Att Vaxön redan är en liten fullbebyggd ö borde ju vara 
skäl nog att lämna naturen ifred! Kommunledningen tycks inte ha insett att dessa omvälvande planer 
skulle förorsaka protester hos medborgarna, vilket är lite svårt att förstå. Staden tillhör ju också 
människorna som lever och verkar här. Odemokratiskt fattade beslut får konsekvenser. Vaxholms 
kommun kan liknas vid et företag med några få oåtkomliga direktörer i spetsen, skyddade av en stab 
tjänstemän och ett orwellskt språkbruk som illa stämmer med den skövling som nu förbereds på 
Norrberget, det forna vårdkaseberget och den finaste naturmiljön i Vaxholm. 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. Se generellt svar nr. 3 för svar angående den folkomröstningen och den 
demokratiska processen. 
 
De sju sjuvåningshusen som nu står vid Nya Kyrkogården vittnar om vad som förpestar på 
Norrberget. Alla de samrådsyttranden som skrivs av berörda medborgare , dvs fastighetsägares tungt 
vägande invändningar och remissinstansers och föreningars "erinran", bemöts med samma 
stereotypa kommentar, "Kommunen välkomnar alla synpunkter och tar med dessa i den fortsatta 
processen. Synpunkterna noteras." Se: Vaxholms stads 40-sidiga samrådsredogörelse 2017-03-24 
över Detaljplan för Norrberget DP410. Sedan tycks dessa skrivelser ha uppslukats av ett svart hål 
liksom alla de tidigare. 
 
Under denna tid har inga opinionsmöten anordnats av kommunen. Förståeligt kanske, med tanke på 
den replik som undslapp en av våra makthavare, intervjuad i ett lokalblad, att det kunde "bli risk för 
diskussioner". Observera ordvalet, risk, inte möjlighet. Därför åtog sig Vaxholms Vänner och nu 
senast Föreningen Bevara Norrberget denna folkbildande uppgift. Det har varit fullsatta möten med 
engagerade vaxholmsbor och inbjudna, sakkunniga talare. Fem kvällar som har handlat om 
stadsmiljöfrågor, kulturmiljöer, naturskydd och behovet av närdemokrati och samarbete över 
partigränserna bl.a. Helt nyligen nominerades Föreningen Bevara Norrberget till ett demokratipris. 
Under Falu Demokrativecka förärades vi Demokratirosen under en av seminariedagarna i Högskolan 
Dalarna. 
 
En utmärkelse som det sedan inte ansågs lämpligt att få ställa ut i Vaxholms stadsbibliotek. 
I Vaxholms Bevarandeplan från 1979 omnämns Norrberget som Norrbergsparken. Varför idag 
förstöra ett uråldrigt utsiktsberg som ingår i riksintresset och är älskat av alla vaxholmsbor, när man 
istället kan välja att bygga mycket bättre utanför Vaxön? Alternativa platser har aldrig ens övervägts! 
Utrymmet på Norrberget är dessutom så begränsat att det antal bostadsrätter som planeras kommer 
att resultera i en så kompakt anhopning av huskroppar att det skulle bli en mycket dålig livsmiljö. 
Norrberget och Norrbergsskolan är den självklara platsen för den utbyggnad av Lägerbackens 
seniorboende och de nya äldreboenden som behövs, 400 står redan i kön. Bygg kanske därefter 
bostadsrätterna eller ännu hellre hyreslägenheter på mer lämpade platser i stadens omgivningar, 
utanför Vaxön. Nära vatten och natur, inte i hopträngda på Norrberget som man nu avser och med 
en outhärdlig trafikmiljö i stadskärnan som följd. Ingen av de beslutande låtsas om det rivnings- och 
bygg-kaos som både miljön och de boende måste utsattas för och tvingas leva med under ett stort 
antal ar framöver, inte minst alla pensionärer och barnen i Vaxö skola. Beslutet att riva 
Norrbergsskolan var kortsiktigt och ogenomtänkt. Det är helt enkelt ingen bra ide! 
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I den gjorda kulturmiljöutredningen nämns i slutet att "antalet grönytor runt Storstugan minskat." Nu 
vill man ytterligare decimera naturen till två ( 2 st ) ekar. Istället borde man återskapa den 
ursprungliga naturparken med nya lövträd och kanske rentav anlägga den "Sinnenas trädgård" som 
man då och då talat om. Åk till Enköping på studiebesök och inspireras av deras tjugo s.k. fickparker, 
dessa små oaser överallt i staden. Efter det besöket förstår man hur vara stader borde 
se ut, möjligheterna! Konsulten Wilund avslutar sin karakterisering av kulturmiljön på Norrberget 
(2016) sålunda: "Norrbergets obebyggda höjdrygg är den enda konstanten som under alla tider har 
varit ett grönområde och en utsiktspunkt." Denna närhet till det förflutna tänker man nu utplåna. 
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 1, 2, 3, 4 och 6. 
 
20. Terra Nova 2 

Vi har tittat på det förslag till detaljplan inklusive bilagor som ligger för samråd nu, vi har också tittat 
på det vinnande förslaget från Besqab och har flera synpunkter.  
 
Storstugan och småskalighet 300 lägenheter samlade på en plats i Vaxholm kan inte betraktas som 
småskaligt. Vi tycker att ni ska minska antalet lägenheter och minska på höjden på byggnaderna. 
Planbeskrivningen beskriver de låga fasadhöjderna men vi tycker inte att fasadhöjder på 16 meter är 
låga fasadhöjder. Särskilt tråkigt är förslaget att bakom Storstugan har så höga hus. I underlagen för 
markanvisningstävlingen stod det hur viktigt det var att bevara Storstugan som en solitär. På det här 
sättet kommer Storstugan ha en hög fond av hus med vassa takvinklar och stora dominanta 
fönsterkupor bakom sig. I den antikvariska granskningen och konsekvensbeskrivningen på sid 9 
påpekar man också att i den här kulturhistoriska miljön ser man det som mindre lämpligt med 
asymmetriska tak och överstora takkupor. Det tycker vi ni ska ta hänsyn till.  
 
Biltrafiken I den trafikutredning som bifogas detaljplaneförslaget har man gjort en prognos över den 
ökade trafiken till och från Norrberget. Även efter den uppräkning av kapaciteten som är gjord i 
utredningen känns prognosen i underkant. Konsekvenserna för oss boende i direkta närområdet 
kommer bli stora. Trafikutredningen anger att trafikflödet på morgonen kommer styras västerut via 
Eriksövägen ut till väg 274 och på eftermiddagen kommer trafikflödet gå via Lägergatan, här har man 
räknat upp trafikflödet med 85%. Här saknar vi i utredningen en analys över hur det påverkar 
korsningen Kungsgatan — Lägergatan. Redan idag blir det köer när man ska svänga in på Lägergatan, 
särskilt när det sammanfaller med färjetrafiken. Vi efterfrågar en analys över hur det ökade 
trafikflödet på Lägergatan påverkar den korsningen det saknas idag i trafikutredningen.  
 
Trafikutredningen anger under punkt 4.4 att man räknar med att 90% av Norrbergets totalt alstrade 
trafik på eftermiddagarna kommer gå via Lägergatan. Man skriver på sid 10 bla "Det blir dock en viss 
fördröjning på Lägergatan med dessa flöden", Dvs köer. Detta kommer direkt påverka oss boende på 
Lägergatan både i form av tillgänglighetsproblem, ökad luftförorening men framför allt i form av ökat 
trafikbuller. Vår fastighet Terra Nova 2 ligger i korsningen Lägergatan — Hamngatan. Här är det 
stopplikt i en uppförsbacke. Det innebär att en trafikökning med 90% på eftermiddagarna där alla 
bilar ska stanna, gasa och starta direkt kommer påverka vårt boende negativt. I den 
Trafikbullerutredning som bilagts detaljplaneförslaget saknas helt kommentarer under punkt 6.5 
kring påverkan på befintlig bebyggelse på Lägergatan och då vår fastighet i synnerhet med tanke på 
det utsatta läge den har i korsningen. Här yrkar vi på att en särskild analys och 
konsekvensbeskrivning görs.  
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Placeringsförslaget av den södra korsningen Planområdet-Hagvägen-Hamngatan innebär en  
betydande olägenhet för oss. När bilarna svänger ut från Norrberget ner till vänster på Hamngatan  
sveper strålkastarna över vår fasad och lyser rakt in i vårt kök och vardagsrum. Redan idag blir vi  
bländade och störda av detta när det är trafik som kör ut från området när det är mörkt. Det här  
kommer bli ett betydande störningsmoment för oss med den ökade trafikvolym som kommer bli om  
planerna fullföljs.  
Här yrkar vi på att en särskild analys och konsekvensbeskrivning med förslag på åtgärd görs. 
 
SBF:s kommentar:  
Någon särskild analys av och konsekvensbeskrivning för detta har inte tagits fram. Se även generellt 
svar nr. 4. 
 
21. Kasinot 1 

Staden skriver i sitt samrådssvar " Kommunen har i planarbetet tagit hänsyn till Vaxholms karaktär". 
Jag finner det märkligt att kommunen syn på karaktär skiljer sig avsevärt från många av Vaxholms 
invånare. För vem är det viktigt att Vaxholm kommun ökar befolkningen?  
Undertecknade anser att exploateringsgraden av området och höjden på de planerade byggnaderna 
måste minskas avsevärt. Området kring Lägerhöjden 1 och Östra Vaxön har mycket småskalig 
bebyggelse och jag kan inte ens med god vilja betrakta denna explosion av byggnader som dessutom 
är höga som småskalig. Så höga byggnader passar inte in i befintlig miljö.  
En annan konsekvens är ökning av biltrafik på redan anstränga vägar och  parkeringsproblem. Jag ber 
om information om hur det säkerställs att endast behörig trafik tillåts genom norra infarten, så att 
Norrbergsgatan inte blir en smitväg från Norrbergsområdet till Hamngatan. Enligt plankartan står det 
" möjlig in och utfart för sopbil". 
 
SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. Det är förbjudet att använda Norrbergsgatan som smitväg då det är 
utfartsförbud inlagt i detaljplanen. Passage får endast ske för sopbil. Se även generellt svar nr. 4. 
 

Yttranden från Vaxholms stad 
 
22. Bygglov- och GIS-enheten 

Enligt Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan (BFS 2014:5) 1.1.1 ska 
planbestämmelser formuleras så tydligt att det klart framgår vad som inryms och vilken verkan 
bestämmelsen kommer att få. Bygglov- och GIS-enhetens bedömning är att flera bestämmelser 
saknar den tydligheten.  
 
För en så rättssäker prövning som möjligt i bygglovskedet och för att minska risken för tvister både 
för den enskilde och för Vaxholms stad är det Bygglov- och GIS-enhetens uppfattning att Boverkets 
planbestämmelsekatalog ska ligga till grund för detaljplaners planbestämmelser. I förslaget till Dp 
410 görs ett flertal avvikelser från katalogen. Att inte följa Boverkets rekommendationer försvårar 
också en digitalisering av detaljplanerna vilket i sin tur försvårar nyttjande av öppen data.  
 
Bygglov- och GIS-enheten anser att en plan ska utformas oberoende av vem som ska nyttja planen i 
ett senare skede. Överenskommelser mellan exploatörer och staden kan skapa oklarheter i planen 
om den senare av någon anledning ska nyttjas av någon annan än ursprunglig exploatör. Likaså är 
Bygglov- och GIS-enheten genom sin roll som myndighetsutövare inte en del av de avtal mellan 
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exploatör och Staden varför lovprövningar enligt plan- och bygglagen inte kan ta hänsyn till 
eventuella intentioner som finns om de inte tydligt framgår av plankartan.     
 
Synpunkter på specifika bestämmelser och begrepp 
Planens syfte 
Bygglov- och GIS-enheten bedömer att planens syfte är välformulerat och ger en bra vägledning för 
tolkning av detaljplanen. Planens syfte ska dock återfinnas i planbeskrivningen, inte i plankartans 
bestämmelser.  
Då plankartans bestämmelser ska utgå från planens syfte bör även syftet med att vissa träd inte får 
fällas anges.  
 
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 
E och P borde rimligtvis placeras under denna rubrik, inte kvartersmark.  
 
Byggnadshöjd 
I planbestämmelserna används ett flertal begrepp som saknar legaldefinition. Begreppet fasadhöjd 
kräver en definition direkt i planbestämmelserna ”[…] avses fasad från gata/gård upp till synlig takfot 
(ej = byggnadshöjd)”. I en bygglovsprövning blir det oklart att förstå var punkten ”synlig takfot” är 
belägen. Är det vid fasadliv eller takfoten yttre punkt? Att mätpunkten är från gata/gård gör att det 
inte finns någon beräkningsgrundande fasad. I förlängningen kan det göra att ett flertal fasader in 
mot gård måste anpassas till planbestämmelsen (t.ex. kan både en långsida och en gavelsida vara 
belägen mot gård). Om samma utryck önskas mot både gata och gård kan detta regleras på annat 
sätt.  
 
I samma planbestämmelser blandas begreppen fasadhöjd och takfotshöjd. Inte heller det senare 
begreppet finns legaldefinierat.  
 
Bestämmelsen ”Takfotshöjd och kulör skall varieras med maximalt intervall utmed fasaden på 25 m” 
går inte att använda sig av vid en bygglovsprövning. Den uppfyller på inget sätt kravet på tydlighet.  
Bygglov- och GIS-enheten bedömer att bestämmelserna för kvartersmarken är otydliga och att det är 
olämpligt att använda begreppen ”fasadhöjd” och ”takfotshöjd”. Byggnaders höjd bör regleras med 
byggnadshöjd, nockhöjd och/eller totalhöjd. Om planens syfte är ett varierat gaturum måste detta 
regleras på annat sätt i planbestämmelserna.  
 
Fasadlängd 
Avser begreppet ”fasadlängd” längden av en byggnads fasad eller längden av en eller flera 
byggnaders fasad längs en och samma kvarter? Indragen takfot borde definieras med ett minsta-
mått.  
 
Överflödig information på plankartan 
Att byggnader ska uppfylla tillgänglighetskraven är en självklarhet och hanteras i bygglovsprövningen 
och är därför information som inte behöver finnas i plankartan. Det ger även intrycket att övrig 
bebyggelse (utöver verksamhetslokaler) inte behöver vara tillgängliga.  
S 
Bestämmelsen bör lyda ”För- och grundskola”. Nu antyder den att det är antingen eller på platsen.  
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Korsprickad mark 
Se över begreppet ”förses”. Är det ”bebyggas” som avses? Komplementbyggnad används för 
fastigheter med småhus. För fastigheter med flerbostadshus bör istället t.ex. ”bostadskomplement 
som förråd, soprum, garage, växthus….” användas. 
e 
Bestämmelsen reglerar total area för planområdet. Detta är inte nödvändigt då den totala arean 
redovisas för varje kvarter. Sammanräkningen (27 500 m2) är också 1 600 m2 lägre än vad planen 
medger.   
 
Egenskapsbestämmelsen ”e” anger att byggrätten definieras genom ljus bruttoarea (BTA). Såsom 
ovan är Bygglov- och GIS-enhetens bedömning att planbestämmelser inte ska innehålla begrepp som 
saknar legaldefinition. I Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan (BFS 2014:5) 
anges i 1.1.4 att planbestämmelser inte bör innehålla hänvisningar till andra dokument. En sådan 
hänvisning krävs om begreppet ”ljus BTA” ska användas. 
 
Den beskrivning som finns för gällande ljust BTA i det dokument som ingetts till Bygglov- och GIS-
enheten innehåller i sig ett flertal beskrivningar som är direkt svårtolkade vid bygglovsprövning. 
Ordet ”skälig” förekommer på ett flertal platser. Detta ger, för att vara en ny plan, en osäkerhet kring 
vad planen faktiskt medger för byggrätt. Det ger också ett stort tolkningsutrymme som i flera fall kan 
leda till onödiga tvister då ordet ”skälig” kan ha vitt skilda betydelse för det allmänna och för den 
enskilde.  
 
Vidare ska för en och samma byggnad, innehållande både verksamhet och bostäder, ljust BTA räknas 
på flera olika sätt beroende på utrymmet typ (teknikutrymmen, bostadskomplement, bostad, 
förbindelsekorridor, kommersiella och övriga lokaler etc). vad händer sedan om en av dessa lokaler 
söker bygglov för att omvandlas till bostad eller tvärt om?  
Bygglov- och GIS-enheten gör sammanfattningsvis bedömningen att den definition av ljus BTA som 
medföljer detaljplanen, men även definitionen ljus BTA i sig,  är olämplig ur 
bygglovsgranskningssynpunkt. Byggrätten bör räknas om och anges i bruttoarea.  
f 
I planområdets norra del är PARK-mark försedd med ”f” men park saknas i uppräkningen i 
planbestämmelsen.  
b1 

Bestämmelsen anger att dagvattnet ska avledas. Var? Är det enligt bestämmelsen tanken att det ska 
släppas fritt, orenat någon annanstans? Bestämmelsen bör formuleras om.  
b2 

Bestämmelsen redovisar att ytan både får bebyggas under och över. Det troliga syftet är att området 
får bebyggas under. Planen innehåller ingen reglering som säkerställer att parkering löses på lång 
sikt. Bestämmelsen kan utformas i stil med att ”underjordiska garage ska byggas för att täcka 
kvarterets parkeringsbehov” och/eller genom att tillföra en P-norm till planbestämmelserna.  
a1 
Bygglov- och GIS-enheten kan inte på ett bra sätt pröva bestämmelsen i dess lydelse. Bakgrunden till 
syftet saknas i beskrivningen av planens syfte. Om syftet är att några träd inte ska fällas föreslår 
Bygglov- och GIS-enheten att just det regleras för utpekade träd samt regleras med vite.  
Bestämmelsen gäller också på de kvartersvägar som finns i området. Om syftet är att gatorna ska 
vara trädplanterade kan detta inte regleras med en bestämmelse om att lov krävs. Efter det att lov 
getts för att fälla dessa träd behöver de inte återplanteras. Ska de återplanteras är det onödigt att 
först behöva söka lov för att fälla träden för att sedan återplantera dem.  
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Avsaknad av bestämmelser 
Förslaget innehåller ingen bestämmelse vad avser fastighetsbildning. Avsaknad av en sådan gör att 
om ett kvarter styckas i ett antal fastigheter som delar på en och samma byggrätt blir principen om 
först till kvarn gällande. Om kvarteret delas i fem fastigheter kan hypotetiskt fyra av dem använda 
större delen av byggrätten och vid bygglovsprövning måste byggrätten för alla fem fastigheten 
kontrolleras. I de planer som har samlad byggrätt för flera fastigheter upplever idag Bygglov- och GIS-
enheten stora problem vid lovprövningen.  
Bygglov- och GIS-enheten föreslår att varje kvarter förses med en bestämmelse om en minsta 
fastighetsstorlek som sammanfaller med kvarterets storlek alternativt att planen på annat sätt 
reglerar att fler fastigheter, inkl. 3D-fastighetsbildning, inte kan ske.   
Då fastighetsbildning tar lång bör det beaktas att dela genomförandetiden. En för fastighetsbildning 
och en för bebyggande där den för fastighetsbildning börjar när detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna har i stora drag beaktats.  

 

Yttranden från övriga 
 
23. Skutviken 1 

Boende 1: 
Har ni med en solutredning i samrådet? 

 
Bilaga 1. 
Solklart- att lämna företräde för sol 
 
SBF:s kommentar:  
En särskild solstudie har inte tagits fram. BBR:s krav på solljus för lägenheterna ska klaras. De relativt 
låga hushöjderna och släpp i bebyggelsen bidrar till goda solförhållanden. 

 
Boende 2: 
I det förslag som presenterats är det särskilt två frågor som vi anser inte vara tillräckligt belysta.  
Den första frågan avser trafiksituationen i närområdet såväl under rivningsarbetet som under 
byggnationen och även tiden efter inflyttningen. Vi menar att kommunen måste se till att 
framkomligheten till våra fastigheter på Roddaregatan, men även omkringliggande vägar och gator, 
inte får begränsas. Inte heller får byggtrafik tillåtas på framför allt Roddaregatan. Trafikbelastningen 
är redan stor på den gatan och på övriga gator i närområdet. Det finns all anledning att ställa frågan 
om dessa är konstruerade för att tåla ytterligare trafik. 
Den andra frågan handlar om vikten av att kommunen ser till att våra fastigheter i närområdet 
besiktigas före eventuellt rivningsarbete och byggnation och att efterbesiktning sker. Risk finns att 
sprickor eller andra skador uppstår under såväl rivnings- som byggprocessen och de bör inte kunna 
leda till tvist. 
 
SBF:s kommentar:  
Kommunen arbetar med att planera för genomförandet av planen och framkomligheten för 
närboende kommer att beaktas. Gällande trafiksituationen efter färdigställande, se generellt svar 6. 
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Boende 3: 
Med tanke på resultatet av den rådgivande folkomröstningen borde denna detaljplan aldrig 
genomföras, men i avsaknad av kommunikation från kommunledningen i frågan vill jag ge några 
specifika synpunkter på förslaget. 
 
Som boende på Roddaregatan 2 och därmed mycket nära granne till Norrbergsskolan och 
planområdet har jag redan i tidigare samråd påpekat att skolan skuggar våra bostäder en stor del av 
morgonen och förmiddagen, speciellt under vinterhalvåret. Med hänsyn till det kan jag tycka att en 
rivning av Norrbergsskolan vore bra. 
 
Men enligt Dp 410 vill man då bygga nära dubbelt så höga hus, dessutom på tidigare obebyggd mark 
som idag tillåter solen att lysa på våra hus. En aktuell solstudie är därför mycket viktig för 
detaljplanearbetet. 
 
Man kan se på Besqabs rendering av bebyggelsen som planeras att solen kommer att få väldigt svårt 
att komma in mellan hus och gårdar, och omöjligen nå fram till de närmaste husen på Roddaregatan. 
Delförstorar man teckningen kan man också se att det inte alls handlar om småskalig bebyggelse som 
knappt syns från fjärden, utan 4-5 våningar höga hus som kommer att synas lika bra från sjön som 
höghusen borta vid Skutvikshagen. 
 

 
 
Jag anser alltså att DP410 omfattar alldeles för höga hus med tanke på att det handlar om ett av öns 
högsta markområden , både med avseende på det totala intrycket, den dominerande gestaltningen, 
skuggning av både omgivande bostäder och dom hus som ingår i planområdet genom den stora 
mängden tätt placerade hus. 
 
Generellt kan man också undra hur lämpligt det är att bygga så många och stora hus med träfasader 
så tätt tillsammans. Dels med tanke på brandfaran och dels ur hållbarhetssynpunkt med tanke på 
kombinationen skugga och fukt. Vi har redan problem med mögel i fasaderna på Roddaregatan 
(byggda 2009), ett inte ovanligt problem med träbyggnader i Vaxholm… 
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Jag läste bullerutredningen som inte anser att en garageinfart mot Roddaregatan skulle påverka 
bullret nämnvärt? Hur kan man komma fram till det? Jag hör varenda bil som kör förbi idag och 
kommer självklart att höra när uppåt ett par hundra bilar ska köra ut och in i ett garage på andra 
sidan gatan. Bilarnas strålkastare kommer också att lysa rakt in i mitt kök och vardagsrum. Vintertid 
lär det dessutom bli en cirkus i uppförsbacken varje gång det snöar. 
 
Visserligen är sannolikheten att jag bor kvar närmast obefintlig om exploateringen genomförs, men 
jag tycker ändå att det är fullständigt oansvarigt att dra igång ett så omfattande byggnadsprojekt 
mitt i en känslig stadskärna. Det kommer att belasta invånarna med trängsel, damm och buller i 
kanske fem-sex år framåt i tiden och den ”strandpromenad” som besökare och invånare idag 
använder runt skolan kommer att vara oanvändbar under alla dessa år. I praktiken kommer stan att 
stängas av i höjd med biografen. 
 
Frågan är också hur sprängning arbeten kommer att påverka omkringliggande byggnader? När man 
sprängde för nybygget på Eriksövägen som ligger betydligt längre bort, skakades mitt hus om 
ordentligt, skåpdörrar öppnades och saker flyttade på sig varje gång… Mitt hus står på berggrund, 
nästa hus på pålar. 
 
Övriga frågor som att infrastrukturen för utbyggnaden förefaller vara underdimensionerad och 
underfinansierad är också viktiga, men har kanske inte med detaljplanen som sådan att göra… 
 
SBF:s kommentar: 
Vi har inte gjort solstudie och där för är svårt att säga hur mycket påverkar ny bebyggelse att ha 
skugga på omgivande. Det tävlingsförslag och det som detaljplanen föreslår är 2-3 våningar plus 
takvåning vilket innebär att vissa byggnader blir 2 eller 3 våningar och vissa 4 våningar. 
Ni kanske upplever fukt i fastigheten eftersom omgivande byggnader inte hanterade dagvatten inom 
deras fastighet men just Norrbereget projekt har en plan för dagvattenhantering och det kommer 
inte påverka fukt i framtiden.  Kommunen genomförde flera oberoende utredningar såsom 
bullerutredning som visar att genomförandet av planen inte överstiger ljudnivån i området.  
Under genomförandetiden kan man använda strandpromenad. Det är bara under rivning av skolan 
den kommer att stängas tillfälligt. Ambitionen är att strandpromenaden ska vara tillgängligt under så 
lång period som är möjligt. Byggarbetarna ska förhålla sig till Naturvårdsverkets allmänna råd om 
buller från byggplatser. 
Se generella svar nr. 3, 4, 5, 6 och 7. 

 
24. Fiskläget 10  
 
Boende 1: 
Vi har inga erinringar mot själva planförslaget om det utformas i huvudsak i enlighet med det 
"vinnande" förslaget. Däremot har vi följande synpunkter och krav: 

 
Dels vill vi understryka att Vaxholms kommun, inkl. Rindö och Resarö mm, inte bör ha en tillväxt på 
över 2% per år. Detta innebär att befolkningen 2030 inte får bli större än ca 14000 invånare. Det 
innebär också att Norrbergets exploatering måste sträckas ut över tid i flera år, med de problem som 
då måste lösas. Hänsyn måste tas till pågående bebyggelse i Rindö Hamn samt förtätning och 
permanentning på bl.a. Resarö. 
 
SBF:s kommentar:  
Detta är inte en planfråga och kan inte hanteras i detaljplanen. 
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Dels bör bebyggelsen på Norrberget innehålla en del av den bebyggelse som erfordras för 
seniorboende, t.ex. 50 lägenheter. 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas. Se generellt svar nr. 3 
 
Dels bör övervägas att inrymma en andel hyresrätter i Norrbergsbebyggelsen, t.ex. 50 lägenheter, 
kanske i form av mera yteffektiva och "billigare" lägenheter. 
 
SBF:s kommentar: 
Upplåtelseformer går inte att styra i detaljplan och var inte ett krav i markanvisningstävlingen.  
 
Dessutom bör prövas möjlighet och ekonomi i att inkludera en av de befintliga förskolorna i 
exploateringen, i stället för att riva och bygga nytt. 
 
Vi förutsätter att så väl parkerings- som skyddsrumsfrågan löses på lämpligt sätt. 
 
SBF:s kommentar:  
Planförslaget förutsätter att både Lillstugan och Lägerhöjden rivs för att ge plats åt exploateringen 
och en ny skola. Vaxholms stads parkeringsnorm ska klaras och skyddsrummen ska rivas och ersättas 
inom planområdet. Se även generellt svar nr 1 och 2. 
 
25. Badhuset 8 

Några av mina synpunkter på planerna på bostadsbyggande på Norrberget. 
1 .Genom århundraden har  Norrberget varit sjöfartens inseglingsmärke till Vaxholm, liksom 
vårdkasarnas placering. En del av stadens historia.  Därav finns intet kvar vid bostadhusbyggnation. 
2. Strandskyddet, vad omfattar det? Berghällarna nedanför området ner mot vattnet, ska de 
omformas. Vandalism enligt min åsikt! Riksintresse? 
3. Skyddsrummen ska byggas innan de nuvarande får rivas. Hur  kan det ske? Ett femte skyddsrum lär 
finnas under  förskolan Lillstugan, vilken inte ens är anmäld till MSB? et måste väl också ersättas i så 
fall. 
4. Hur ska  de boende i området ta sig hem med via. Lägergatan är väl ett utomordentligt olämpligt 
val för kraftigt utökad trafik direkt utanför en låg- och mellanstadieskola. Dessutom smal och 
enkelriktad. 
Eriksövägens fortsättning som Hamngatan vid nya kyrkogården lär vara förbjuden för tung trafik. Hur 
ska man då forsla byggmateriel?  Och sedan, håller den för så tät trafik som det lär bli? 
Stor trafikökning på Vaxholmsvägen från Arninge, värre köer än det redan är, och ståplats i bussarna, 
om inte Sl förmås utöka trafikfrekvensen. 
5. Dessutom är området på Norrberget en grön lunga med lekplatser och  grönska, som är en tillgång 
för staden. 
6. Barackliv för förskola och skola under flera år! Väldigt kostsamt. 
Skolbarn måste bussas till andra delar av kommunen för att ha slöjd, när lokaler för sådant finns i 
Norrbergsskolan.  
Svårt att bilda sig en detaljerad uppfattning om projektet via kartan på hemsidan, då texten även i 
stor dator är så liten. 
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SBF:s kommentar: 
Svar på punkt 1: Norrbergstoppen kommer finnas kvar och ny bebyggelse är placerad där marken 
redan är ianspråktagen. 
Svar på punkt 2: Större delen av sluttningen och berghällarna ner mot vattnet lämnas orörda då de 
ligger utanför planområdet. Inom planområdet planeras en strandpromenad. Angående riksintresset 
se generellt svar nr. 4. 
Svar på punkt 3: Se generellt svar nr 8. 
Svar på punkt 4: Se generellt svar nr. 6. 
Svar på punkt 5: Detaljplanen möjliggör en allmän lekpark inom parkområdet längs med 
strandpromenaden. En mindre park planläggs även vid Hamngatan. Stora delar av Norrberget och 
berghällarna ner mot stranden planläggs inte och kommer således fortsatt att kunna nyttjas för 
rekreation. 
Svar på punkt 6: Kommunen planerar att uppföra nya slöjdlokaler för Vaxholmsskolan i anslutning till 
den befintliga skolan. 
 
Handlingarna kommer att finnas tillgängliga under granskningen i kommunhuset och i Biblioteket. 
Där kommer det finnas en större plankarta. 
 
26. Björken 21  

Boende 1:  
Synpunkter efter samrådsmöte 19/9 2017 

 
Samrådsmötets syfte är ju att ”allmänheten” i demokratisk ordning skall få möjlighet att påverka 
processen. 
Det största ”samrådet” som skett i denna fråga är ju den rådgivande folkomröstningen som 
genomförts. 
En majoritet av Vaxholms befolkning vill inte att Norrbergets skola rivs. Jag kan inte se att man kan få 
ett tydligare besked av ett samråd. Mer än 50% av befolkningen deltog i omröstningen (vilket ju är 
ett mycket högt antal i dessa sammanhang). 
 
Förslag: Slopa den nuvarande planen. Riv inte skolan utan låt den förse elever i Vaxö skola med 
slöjdlokaler och att elever i baracker kan flytta dit. Planera för att omvandla delar till äldreboende. 
Behovet av äldreboende kommer att öka och en del av marken kan reserveras till ett sådant inför 
framtiden. Det kommer att ligga väl- placerat med närheten till Lägerbackens boenden. 
Kulturhistoriskt är skolan en tidstypisk byggnad och en av ”årsringarna” i Vaxholms bebyggelse. 

 
Att betrakta den rådgivande folkomröstningen bara som en ”parallell” process är att inte se 
verkligheten. En mer gedigen samverkan än att man går ut och frågar befolkningen i en omröstning, 
jämför med att något 100-tal yttrar sig, kan jag inte föreställa mig. 

 
Var kan jag läsa minnesanteckningarna från samrådsmötet 19/9 2017? 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkten om äldreboende beaktas. I övrigt hänvisas till generellt svar nr. 3  
 
Boende 2:  
Mina synpunkter efter samrådsmötet den 19/9 2017 i Vaxholm:  
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Det är utmärk att invånarna i Vaxholm på detta sått får lämna sina synpunkter. Ett samråd är till för 
att medborgarna ska få insyn och kunna påverka utvecklingen i sin stad, Det är utmärkt att det 
anordnades en folkomröstning där en majoritet av invånarna redan yttrat sig i frågan och sagt tydligt 
NEJ till denna plan.  
Fast varför hade vi egentligen ett samråd, när planen att riva Norrbergsskolan redan är skrotad av en 
majoritet av Vaxholms invånare? Även vid samrådet var samtliga talande helt emot rivning av 
Norrbergsskolan och den plan som presenterades.  
 
Skrota planen i sin helhet med hänvisning till folkomröstningen! 
 Att det redan före folkomröstningen fanns ett uppdrag att ta fram en plan hindrar inte att Vaxholm 
sedan lyssnar till sina invånare och beslutar sig för akt skippa planen hed majoritetens önskan. Så 
måste samråd fungera i Sverige och i Vaxholm.  
 
Riv inte skolan! Den har betydelse för alla OSS och år en kulturbärare. Det finns massor av 
användningsområden for den; konferenslokaler, förening slokaler, kulturhus; slöjdsalar. musiksalar 
m.m. m.m., med ett kök som kan serva alla möjliga aktiviteter; äldreboende, kanske i byggnaden och 
även för ny mindre byggnad intill för just äldreboende.  
 
Bygg inte de 300 nya bostäderna vid Norrberget! Vi blir alldeles för många på vår begränsade ö. 300 
nya hushåll med ca 300 bilar kommer att påverka oss enormt i en tid då vi redan fått många nya 
invånare som alla ska ha tillgång till områden, vägar; affärer, vårdcentralen, skolor, dagis osv. Det år 
redan köer på Vaxholmsvägen. Den bebyggelse som föreslås skulle mycket hellre kunna ligga utanför 
själva Vaxön, där det finns obebyggd mark.  
Varför togs ingen hänsyn till de synpunkterna mot planen. som redan kom fram i första samrådet? 
Eller i folkomröstningen?  
 
Yrkande  
Sammanfattningsvis hävdar undertecknad att folkomröstningens utfall ska respekteras och att denna 
storskaliga exploatering inom ett område som är utpekat som riksintresse inte genomförs. Jag yrkar 
också på att strandskyddet beaktas om skolorna vid Norrberget ändå rivs. 
 
SBF:s kommentar:  
Se generellt svar nr. 3, 1, 2, 4. 
 
27. Skarpö 1:80 

Norrbergskolan kan bli Kommunhus, hälsanshus med friskvård och läkarvård. Istället för vårdcentral 
på 3:de våning. Hur får man ut äldre i rullstol och barnvagnar vid brand. 
Aulan uthyras till fester, replokal för kor och orkester, dans och annat. Även friskvård för äldre 
tillsammans med förskolebarn. Det har man gjort både i Finland och Danmark och särskild demente 
har gillat att spela med ballonger, läsa gamla sagor och sjunger sånt som de kunde som barn. Bort 
med all baracker som barnen bor i och behöll fungerande institutioner. Ta vara på naturen och låt oss 
alla få ett andningshål som inte ser ut som Skutviken, som är något av det fulaste jag har sett på 
länge Vi behöver en lokal för fest. Stora glaspartier i ena väggen mot vattnet och en stor terrass 
utanför. 
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SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Planförslaget förutsätter en rivning av Norrbergsskolan se generellt svar nr. 1 
och 2. Barnen kommer använda en tillfällig skola i väntan på att den nya färdigställs i planområdet. 
Planen möjliggör en park mot vattnet med strandpromenad och lekpark. 
 
28. Koltrasten 11 

Vid det första samrådet i detta ärende inkom massiv kritik från vaxholmare över planerna på att sälja 
av och låta marken på Norrberget bebyggas tätt och högt med bostadsrättshus. Den kritiken har i 
stort sett inte resulterat i några förändringar av detaljplanen.  
 
Därefter har en folkomröstning hållits där en majoritet av de röstande önskar bevara Norrberget för 
allmänna ändamål. Vi förutsätter att kommunen i detta läge drar tillbaka förslaget till detaljplan och 
tillsätter en utredning om framtida användning av Norrberget. Kommunens mark på Vaxön är 
begränsad, men behoven av mark för olika verksamheter som kommunen måste tillhandahålla är 
stora och kommer att öka.  
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 3. 
 
Vi motsätter oss starkt att invånarnas gemensamma mark på Vaxön/Norrberget säljs. Marken bör i 
stället användas för allmännyttiga ändamål såsom förskola, skola, boende för funktionshindrade, 
flyktingboende, äldreboende, bibliotek o.s.v. Ev. kan bebyggelsen kompletteras med hyresrätter i 
kommunal regi. Ny bebyggelse ska vara lågskalig (höst två våningar) och ordentligt med gröna ytor 
tillgängliga för alla ska finnas mellan byggnaderna. I den nu presenterade detaljplanen är bara 
strandpromenad tillgänglig för allmänheten. Vi anser också att minst 40 kvm lek yta per barn (enligt 
PBLs normer) ska finnas för utevistelse vid förskolan.  
 
I övrigt hänvisar vi till bifogade synpunkter som vi lämnade in i samband med utställningen av 
förslagen i markanvisningstävlingen. 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkten om äldreboende beaktas se generellt svar nr. 3. 
Den nya bebyggelsen är tänkt att bli i 2 till 3 våningar plus takvåning. Vägarna runt kvarteren i 
området är inte planlagda som allmän plats. Infarten från Hamngatan och torget som leder upp till 
skoltomten är planlagda som allmän plats. Planområdet inkluderar förutom strandpromenaden även 
två andra mindre parker. En väster om Storstugan och en mot Hamngatan väster om busshållplatsen.   
 
Synpunkter på förslag till bebyggelse av Norrberget  
Vi avvisar samtliga förslag till bebyggelse av Norrberget eftersom alla påtagligt  strider mot 
länsstyrelsens yttrande över detaljplanen, kulturmiljöutredningen och den antikvariska utredningen 
av området. Dessa framhåller vikten av att bevara den kulturhistoriska och miljömässiga kvalitet som 
den småskaliga bebyggelsen i Vaxholm innebär och kulturmiljöutredningen avråder också från rivning 
av Norrbergsskolan.  
Vi vänder oss särskilt mot:  

 alltför storskalig exploatering av området  

 för höga hus i förhållande till omgivande bebyggelse  

 bebyggelse för nära Storstugan. Rekommendationen i den antikvariska utredningen är att ny 
bebyggelse bör flyttas åt nordväst, vilket inte skett i något av förslagen för  



 Samrådsredogörelse  
2017-11-30 

Änr 2015/56.214 
51 av 90 

 lite grönområden mellan husen  

 trånga gator där ca 600 cyklister och 300 bilar ska dela körbana.  

 Trafiksäkerheten satt på undantag.  

 att två väl fungerande förskolor ersätts av en stor förskola där alltför många barn ska samsas 
på samma plats  

 den föreslagna storleken på förskola kommer vad vi förstår endast att rymma nuvarande 
antal barn. Det finns inte plats för de barn som kommer att flytta in i Skutviken eller på 
Norrberget 

 i inget av förslagen uppfylls Boverkets rekommendation om 40 kvm lekyta/barn. Det är 
sorgligt om Vaxholms kommun medvetet bidrar till en sämre fysisk och psykisk uppväxtmiljö 
för barnen och dålig arbetsmiljö för personalen.  

Övriga synpunkter:  
- Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap ska starta en utredning av tillgången på 

skyddsrum i kommunerna. I Vaxholm finns enl. uppgift endast skyddsrumsplatser för 40% av 
befolkningen i dagens läge. Kommer MSB att godkänna rivning av skyddsrummen i 
Norrbergsskolan utan att det byggs nya?  

- Avloppsverket vid Blynäs är idag underdimensionerat och det kommer att dröja många år 
innan avloppsfrågan är löst genom Käppalaverket. Bl.a eftersom Douglas ännu inte givit 
tillstånd till att dra ledningen under hans mark. Hur ska avloppsfrågan för de nya husen 
lösas?  

- Trafiksituationen i Vaxholm är redan ansträngd och situationen kommer att försämras 
ytterligare med 200 — 300 bilar till.  

Vi anser att vid utveckling av Vaxholms bebyggelse bör större hänsyn tas till strandskydds- och 
riksintresseområden. 

 

SBF:s kommentar: 
Planförslaget möjliggör bebyggelse i 2-3 våningar plus takvåning. Bebyggelsen närmast storstugan 
ska ha lägre nockhöjd än Storstugan. Avståndet till ny bebyggelse bestäms av torgets bredd. 
Boverkets rekommendationer är 40 kvm per barn. I den nya förskolan på Norrberget klaras inte 
dessa rekommendationer. Det är svårt att få till såna ytor i tätbebyggda områden. Förskolan 
angränsar dock mot park vilket kan kompensera något för att riktlinjerna inte uppnås. 
Se generella svar nr. 2, 4, 5, 6, 7 och 8. 
 
29. Repslagaren 23, Havstruten 13, Domaren 14 Taltrasten 25, Vasen 18, Båten 5 

Folkomröstning 
År 2015 genomfördes ett Folkinitiativ för att rädda Norrbergsskolan från rivning med syfte att tvinga 
fram en folkomröstning. 1.400 namnunderskrifter lämnades in till kommunen (16% av 
röstberättigade i kommunen). Det blev formella fel kring inlämnandet av röstlistorna och 
namninsamlingen underkändes. Kvarstår att det sedan länge finns ett stort motstånd mot 
Norrbergsskolans rivning och en storskalig bebyggelse på platsen.  
 
Ett nytt folkinitiativ startades under 2016 och i september 2017 genomfördes äntligen en 
folkomröstning i kommunen. Vi som vill ”Bevara Norrbergsskolan” vann med stor marginal och 
därmed är det fastställt att vaxholmarna inte vill ha en stor exploatering av Norrberget. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/majoritet-rostade-nej-till-byggplaner-i-vaxholm 
Det var också ett ovanligt högt valdeltagande 51% för att vara en folkomröstning. Om man tittar på 
de valkretsar som är närmast berörda och ligger på Vaxön röstade mellan 62 och 66% för att 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/majoritet-rostade-nej-till-byggplaner-i-vaxholm
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Norrberget ska bevaras. Ändå har kommunen ännu inte avbrutit detaljplaneprocessen och samråd 
Nr.2 genomförs enligt planerna.  
 
Varför finns samråd i Vaxholm? 
Vi medborgare ställer oss frågande till vilken hänsyn kommunen över huvud taget tar till 
medborgarnas synpunkter. Till samråd nummer Nr.1 kom ett stort antal yttranden som alla var 
mycket kritiska till Dp 410. Ingen hänsyn har tagits till dessa synpunkter.  
 
Till samrådsmötet 28 september 2016 och det kom över 100 kommunmedborgare. Vi som var där vet 
att samtliga (!) närvarande medborgare var ytterst kritiska till kommunens reviderade förslag, men 
på Vaxholms kommuns hemsida skriver kommunen: ”Kvällen avslutades med en längre frågestund 
med stort engagemang från publiken. Frågorna rörde detaljplanen och den pågående 
markanvisningstävlingen men också kommunens utveckling i stort när det gäller bostadsbyggandet.”  
Det viktigaste är inte formen eller debatten – utan självklart innehållet i medborgarsamtalet. Det 
fanns ingen av de närvarande kommuninvånarna på samrådsmötet som var positiv till kommunens 
förslag till detaljplan – den informationen utelämnades helt i kommunens samrådsredogörelse på 
hemsidan.  
 
21 september 2017 hölls samrådsmöte Nr.2 och det kommer ca 75 personer till mötet. Alla 
närvarande var också denna gång kritiska till kommunens nya förslag till detaljplan som 
stadsbyggnadskontoret presenterade. Stadsbyggnadschef Susanne Edén bekräftade under  
mötet att något regelrätt samrådsprotokoll inte skulle skrivas – bara en sammanfattande 
samrådsredogörelse – och vi vaxholmare har lärt oss att det spelar ingen roll vad som sägs under det 
offentliga samrådet. 
Även Länsstyrelsens synpunkter på Förslag till detaljplan Nr.1 struntar stadsbyggnadskontoret att ta 
hänsyn till. Länsstyrelsen skriver bl.a. ”att åtminstone delar av Norrbergsskolan bör bevaras”.  
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. Se generellt svar nr. 3 för svar angående den demokratiska processen. 
 
Jag vill också citera Naturskyddsföreningens synpunkter efter det senaste samrådet: 
”Trots ett mycket tydligt utslag i folkomröstningen för två veckor sedan är det fortfarande oklart vad 
som kommer att hända på Norrberget. 
 
Just nu är en ny version av detaljplanen ute för ett extra samråd, men detta förslag tar inte hänsyn på 
något sätt till den massiva kritik som framförts mot tidigare förslag. 
 
I det samråd som genomfördes för ungefär ett år sedan inkom 24 yttranden från föreningar, 
fastighetsägare och privatpersoner i Vaxholm. Inte en enda var positiv till planerna. Ändå 
sammanfattas synpunkterna på följande sätt i samrådsredogörelsen: 
"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." 
Samrådsredogörelsen erbjuder en även i övrigt smått absurd läsning, inte minst när man läser 
stadsbyggnadsförvaltningens svar på Naturskyddsföreningens yttrande.” 
 
Jag anser att kommunen bryter mot PBL kap 5  § 12, där står att ett samråd ska syfta till att få fram 
ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan. PBL ger 
medborgarna en demokratisk rättighet, men som i Vaxholm alltid blir åsidosatt.  
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Kulturmiljön 
Den nya planbeskrivningen anger att 302 bostäder skall byggas. En sådan omfattande exploatering 
skiljer sig avsevärt från den småskaliga bebyggelse som övrigt karakteriserar östra Vaxön. 
I den gjorda kulturmiljöutredningen skrivs:  
”En storskalig exploatering med stora och höga byggnadsvolymer riskerar att bli främmande och 
skapa en bebyggelse som inte inordnar sig i kulturmiljön. Denna typ av bebyggelse bör undvikas.” 
”Vi anser att en ny bebyggelse bör anpassas tämligen noga till den befintliga  
stadsstrukturen och att den nya bebyggelsen bör utformas så att den förstärker småstadsmiljöns 
kärnvärden och samtidigt inordnas i staden” 
 
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, Storstugans  och Norrbergsparkens allmänna betydelse.” 
Detta bör uttolkas som att Norrberget inte skall bebyggas med hänsyn till områdets stora betydelse 
som parkområde. Norrbergsskolan finns även med på GULA LISTAN som skyddsvärd (Svenska 
Byggnadsvårdsföreningen). 
F 

ör övrigt anser vi att det är ett stort slöseri med kommunens resurser att riva Norrbergsskolan, 

Lillstugan och Lägerhöjdens förskola. Kommunen har redan ett stort antal inhyrda skolbaracker, ett 

flertal bara ett hundratal meter från Norrbergsskolan. Således har kommunen fortfarande bruk för 

både Lillstugan, Lägerhöjdens förskola och delar av Norrbergsskolan som skola. Snart är det 

inflyttning av 100 nya bostadsrätter i Skutvikshagen. Då kommer trycket på förskola och skola att öka 

ytterligare. Den nya förskolan, som enligt planerna ska byggas på samma plats som Lägerhöjdens 

förskola, har fler avdelningar på samma yta. Även lekytan är under Boverkets rekommendation. 

Enligt planen ska 120 barn dela på ca 2000 m2. Det blir mindre än hälften, 20 m2, än vad Boverket 

rekommenderar (större än 40 m2). 

 
På samrådsmötet berättade stadsbyggnadschefen att parkeringen blir insprängd i berget. I 
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2016-06-09 står det att ”Norrberget utgör en del av inloppets 
skärgårdslandskap som förutom villabebyggelse får en stark prägel av försvarshistoriens olika 
byggnadsverk med framträdande lägen. Ny bebyggelse bör inte konkurrera om uppmärksamheten 
och hänsyn bör tas till bergets typografi och dess utsiktspunkter.” Undertecknad anser det vara 
förödande för Vaxholms karaktäristiska klipphällar med denna stora sprängning av berget för att 
inrymma planerade c:a 200 bilplatser och nya skyddsrum.  
 
Strandskyddet 
Eftersom kommunen ansökt om rivningslov i nuvarande detaljplan så inträder automatiskt 
strandskydd i och med att skolorna rivs. Jag citerar Länsstyrelsens samrådsyttrande: Vidare att det 
allmänna intresse som strandskyddet syftar att värna väger mycket tungt och därför ofta väger över 
ett enskilt exploateringsintresse. 
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Yrkande 
Sammanfattningsvis hävdar undertecknad att folkomröstningens utfall ska respekteras och att 
denna storskaliga exploatering inom ett område som är utpekat som riksintresset inte genomförs. 
Jag yrkar också på att strandskyddet beaktas om skolorna vid Norrberget rivs (7 kap 18 c § MB p5) 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Boverkets rekommendationer är 40 kvm per barn. I den nya förskolan på 
Norrberget klaras inte dessa rekommendationer. Det är svårt att få till såna ytor i tätbebyggda 
områden. Förskolan angränsar dock mot park vilket kan kompensera något för att riktlinjerna inte 
uppnås. Se generella svar nr. 3, 4 och 5. 

 

30. Trädgårdsmästaren 4 

Betr Norrberget 
Efter att ha deltagit på samrådsmötet 2 är det med viss förvåning jag konstaterar att arbetet på 
kommunen fortgår som om ingen folkomröstning har skett. Som kommuninnevånare förväntar jag 
mig ett besked från politikerna om hur omröstningen påverkar det framtida arbetet avseende 
bebyggelse på Norrberget. 
 
Min grundinställning är att Norrbergsskolan eller delar därav skall/skulle bevaras, men tyvärr har 
beslutet tagits att bygga nytt högstadium innan förfarandet med Norrberget och skolan varit 
förankrat. Jag har förståelse för att ny skola kräver finansiering och att ju mer byggnadsyta som byggs 
– ju större ersättning för marken till kommunen. Ersättningens storlek får inte styra kommunens 
beslut, utan vikten måste läggas vid utformningen och volymen av byggnationen. 
 
Samtliga 5 förslag innebär en alldeles för hård exploateringsgrad. Förslagen ser ut som om att en helt 
ny, avvikande stadsdel skapas, vilken skulle kunna vara placerad var som helst i Storstockholm. 
Dessutom måste parkeringarna – 0,9 bilar/lgh - vara alldeles för snålt tilltagen. Vaxholms geografiska 
läge innebär att innevånarna har bil. Finns inte parkeringsplatser ställs bilarna på olämpliga ställen, 
vilket förorsakar problem för andra.  
 
Tyvärr har vi Vaxholmsbor bara presenterats ytterligheterna – nämligen att riva skolan och bygga ca 
300 bostäder alt. bevara skolan. Var finns kompromissen?? 
Efter folkomröstningen står det klart att majoriteten vill bevara skolan. Hade det funnits en alternativ 
lösning med bevarande av delar av skolan samt en mindre byggnation av bostäder tror jag att utfallet 
av omröstningen sett annorlunda ut. Det är kommunens ansvar att presentera ett alternativ. 
 
Min vision är att halvera bostadsytan mot nuvarande förslag, inkludera ett äldreboende samt ca 25 
ettor, som hyresrätter för ungdomar. Dessa ytor kan med fördel skapas genom bevarande och 
renovering av delar av nuvarande Norrbergsskolan. Dessutom kanske skyddsrummen kan bevaras, 
beroende på var de ligger i skolan, så kommer man runt problemet att bygga nya. 
Ungdomar måste få möjlighet att flytta hemifrån inom kommunen utan att köpa bostad. 
Nybyggda fastigheter skall maximeras i höjd till 3 våningar, gärna trähus med plåtklädda sadeltak och 
förskjutna fasader. Parkeringsplatser under jord. 
Inga växthus på tak och odlingslotter på gårdar – låter bra men kommer bara att misskötas. 
Vårda Vaxholm arkitektur – vi skall vara stolta över vår idyll. 
 
Jag tycker det är naivt att med 300 lgh planera för ca 250 p-platser inkl. besöksparkeringar. Denna 
proportion kommer aldrig att räcka. Parkeringsproblemet kommer att flytta utanför området och 
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förstärka redan befintligt problem i Vaxholm. Titta gärna hur det ser ut på parkeringen utanför 
Campus på helger – parkeras på trottoarer och grönytor (Vasavägen m.fl.) 
 
Affärsidkare har uppenbarligen väldigt svårt att driva sin verksamhet i Vaxholm med tanke på alla 
ägarbyten samt stängda affärer på vintern. Vad Vaxholm behöver är företag med anställda som 
arbetar och bor i kommunen och då talar jag inte om en eller två personer utan några verksamheter 
som tillsammans sysselsätter ett hundratal personer. Anvisa mark för dessa! Vi ha tillräckligt med 
restauranger, frisörer, mäklare och banker! 
 
SBF:s kommentar:  
Parkeringsnormen ska följas. Se även generellt svar nr. 6. 
Planförslaget innehåller framförallt bostäder men det finns även möjlighet till centrumverksamhet i 
bottenvåningarna i vissa kvarter. Ett av kvarteren är tänkt som särskilt boende. Se även generella 
svar nr. 3 och 8. 
 
31. Rindö  3: 216  

Efter att ha deltagit i två samråd om Norrberget vill jag framföra följande synpunkter. 
Varför har det under hela denna process med att exploatera Norrberget bara tagits fram ett förslag, 
som innebär att hela Norrberget skall säljas och bebyggas med bostäder? Det finns inga kompromiss 
förslag ,som innebär att man bevarar fastigheten Norrbergsskolan  för allmänna ändamål, låter de 
två förskolorna fortsätta sin fina verksamhet i befintligt skick och att bygga nya bostäder på 
skolgården. Varför? 
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar 1 och 2. 
 
Trafiken  Trafiksituationen i Vaxholm är redan nu mycket ansträngd. Hur skall alla dessa nya 
bostäders bilar förflytta sig i stadskärnan? Tillåt mig att vara skeptisk till att tro att detta skall gå! Skall 
man lösa detta med att förbjuda privatbilar inom området och införa bilpool!? På Norrbergsskolans 
skolgård är det under sommartid långtidsparkering  ,som oftast är full. Var skall alla dessa bilar 
parkera i framtiden? 
 
SBF:s kommentar:  
Se generellt svar nr. 6 
 
Reningsverket och avlopp   Det som har framkommit under samråden om att vi har tillfredställande 
kapacitet på Blynäsverket för att klara den föreslagna byggnationen, har inte övertygat mig om att 
det stämmer. Det luktar illa från Blynäs. Anslutningen till Käppala verkar ligga långt fram i tiden och 
bli mycket kostsam. Hur får förtätning och omvandlig av fritidsboende till permanentboende  plats i 
Blynäs? 
Skyddsrummen  Enligt lag skall en kommun kunna inneha skyddsrum för sina invånare. River man de 
nu befintliga skyddsrummen för att sedan bygga nya i samband med nybyggnationen på Norrberget, 
blir det ju ett skyddslöst tillstånd under många ,många år. Hur löses detta? 
Strandskyddet och kulturmiljön. På samrådet visades strandskyddslinjen som går igenom hela 
området. För mig var det mycket oklart om denna linje skulle gälla som strandskydd eller upphävas. 
Tar man lärdom från projektet äldreboendet Vitsippan. Vad gäller? Lika som bevarandet av 
riksintresset av kulturmiljön, inte minst från sjösidan.Vad gäller? Vilka hänsyn har tagits?  
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För mig finns det alldeles för många obesvarade frågeställningar som inte är lösta för att den 
föreslagna detaljplanen skall antas. Inte minst det ökande motståndet från Vaxholmsborna som 
resultatet av folkomröstningen visade. 
 
SBF:s kommentar: 
Se generella svar nr. 7, 8, 4, 5 och 3 
 
32. Terra nova 11 

-Sälj Norrbergsskolan i befintligt skick, med krav på bevarande av arkitektur och material. Kan bli 
hotell, äldre-boende, kommunhus med konsthall, skola m.m. Vi behöver ingen förtätning just där. 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. Se generellt svar nr. 1 och 2. 
 
33. Roddaren 18 

200 m väster om det hus jag bor i sedan 1969 är sju höghus för 100 lägenheter under uppförande. 
100 m öster om huset, på Norrberget, finns planer på att bygga 300 lägenheter. Statistiskt sett 
innebär detta att, i mitt närområde, minst 400 bilar från dessa områden ska passera och parkera. 
Redan som det är nu är det besvärligt vad det anbelangar. Det blir en trafiksituation som är helt 
oacceptabel. De garage som planerats för Norrberget är inte dimensionerade att rymma de minst 
300 bilar som boenden i det området lär tillföra. Mitt förslag till byggplanen är: Inga eller endast 
något hus på max två våningar (se nedan) för att reducera biltillskottet.  
 
Den smala och enkelriktade Lägergatan har nämnts som tillfartsgata till det planerade 
bostadsområdet. Den löper förbi Vaxö skola och är lågstadieelevernas skolväg. Självfallet är den helt 
olämplig som tillfartsled för det ökade antalet bilar till Norrberget. Mitt förslag till byggplanen är: 
Stäng i så fall Lägergatan för trafik under dagtid.  
 
Den planerade byggnationen innebär en förtätning och är av en storskalighet, både vad husens höjd 
och själva huskropparnas storlek anbelangar, som inte är hemmahörande i området. Norrberget är 
ett så centralt beläget område i känslig vaxholmsmiljö där småskalighet är ett signum. Mitt förslag till 
byggplanen är: Ta vara på befintlig bebyggelse. Rusta upp den karaktäristiska, tidstypiska 
Norrbergsskolan och använd lokalerna efter invånarnas behov. Eventuell smyg in något småskaligt 
hus i vaxholmsstil (Ett lyckat exempel är det nybyggda huset Hamngatan 43.) på området.  
Enligt uppgift ska minst 30 procent av det tilltänkta byggområdet utgöra grönområde, s k 
grönytefaktor. Det innebär att en betydande del av den gröna "lunga" Norrberget är idag försvinner. 
Vaxholm har sin karaktär som skärgårdsö och där byggnationen formats under århundraden. Husen 
har anpassats till naturen med vegetation och bergknallar. Det är värden att vårda. Mitt förslag till 
byggplanen är: Anpassa byggplanen efter Vaxholms karaktär och tradition och skär ner hela planen 
till eventuellt något hus (se ovan).  
 
På Samrådsmötet den 19 september ställdes bl a frågor angående avlopp och huruvida reningsverket 
i Blynäs har kapacitet för den storskaliga byggnationen samt hur långt planerna på anslutning till 
Käppalaveket kommit. Frågor ställdes också om ersättning av de skyddsrum som nu finns under 
Norrbergsskolan. Några tydliga svar på dessa frågor fick vi inte. Mitt förslag till byggplanen är: 
Forcera inte fram byggplanen innan det finns en lösning på allt sådant viktigt som berör 
byggnationen.  
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Mitt förslag till hela byggplanen är att politikerna lyssnar på det majoriteten av oss vaxholmare 
önskar och visade i valet nämligen att behålla Norrberget intakt. 
 
SBF:s kommentar: 
Om grönytefaktorn: Gröytefaktorn är ett planeringsverktyg och anger hur stor del av kvarterets 
totala yta som är ”ekoeffektiv”, d.v.s. har positiv betydelse för platsens ekosystem och lokalklimat 
samt har sociala värden kopplade till grönska. Grönytefaktorn går inte att översätta rakt av i andel 
grön yta utan är ett beräkningsverktyg där man samlar poäng  genom att fastigheten/kvarteret 
utformas på ett miljöanpassat sätt med hjälp av grönska och vatten 
Se generella svar nr 4, 6, 7, 8.  
 
34. Kornknarren 4 

Efter samrådsmötet den 19 september återstod 5 vardagar för allmänheten att återigen skriftligen 
lämna synpunkter på detaljplan 410. Det är kort tid med tanke på förslagets stora ingrepp i Vaxholms 
stadskärna och omfattande konsekvenser; sociala, kulturella och ekonomiska.  
 
Positivt är att den korta samrådstiden förmodligen betyder mindre i detta ärende eftersom hela 
frågan tröskats igenom lokalt och medialt flera omgångar efter första samrådet den hösten 2016. 
Väsentliga detaljer som saknades i första förslaget presenterades genom en vinnande säljbroschyr av 
företaget Besqab. Andra händelser därefter är att kommunen (augusti 2017) erövrat rivningslov för 
Norrbergsskolans byggnader och tillfört vissa nödvändiga utredningar samt en väl tillrättalagd 
samrådsredogörelse. Dock inget vad gäller energiförsörjning, fjärrvärme, avloppsrening, naturmiljö, 
skyddsrum, förskolor eller bilparkering. Vad som är lämpligt eller möjligt i ett större 
stadsbyggnadsprojekt har visat sig vara en komplicerad sak att kommunicera. Fakta och synpunkter 
har ändå ventilerats intensivt under 2017. Medborgarna torde vara informerade och väl medvetna i 
sakfrågan. Elefanten i rummet är folkomröstningen den 10 september. Då ställdes äntligen frågan 
vad som är önskvärt. Och svaret blev, oavsett analysmetod, att majoriteten av medborgarna säger 
nej till den nuvarande politiska alliansens planer för Norrberget. Förvaltning och politiker ska därför 
inte förvänta sig någon större entusiasm från medborgarna i pågående samråd. Ur demokratisk 
synpunkt har ett definitivt yttrande redan avlämnats. Folkviljan trumfar såväl förslag som detaljer 
och visar att föreliggande plan för Norrberget aldrig borde ha lagts fram. Folkets röst är inte ett råd 
utan en uppmaning. Vilket ledande politiker kunde ha insett för flera år sedan om man hade lyssnat 
en aning på sina medborgare, sin huvudman.  
 
Yrkande Jag upprepar min uppmaning till kommunen. Avbryt omgående planarbetet för och 
rivningen av Norrberget. Påbörja, utöver för Norrbergsområdet, stadsplanering utifrån Vaxholms 
verkliga behov och karaktär, med sund hushållning och under sann respekt för minoritetens och 
medborgarnas existens och uppfattningar. 
 
SBF:s kommentar: 
Om energiförsörjning: I framtaget gestaltningsprogram framgår att projektets miljömål inbegriper 
hållbar energianvändning. Den nya bebyggelsen ska uppnå miljöbyggnad silver eller motsvarande. 
Om naturmiljö: Gestaltningsprogrammet anger att befintlig naturmiljö ska behållas så långt som 
möjligt. 
Om förskola: Det planeras för en förskola på sex avdelningar inom planområdet. 
Se generella svar nr 3, 6, 7 och 8. 
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35. Roddaren 23 

Jag vill börja med att tacka för att kommunen insåg att det förslag som finns i Bebyggelseutveckling 
Vaxön övergavs och att en riktig arkitekttävling anordnades. Ursprungligt förslag hade varit katastrof 
för större delen av Vaxön. Lagt förslag är en väsentlig förbättring men har fortfarande brister enligt 
mig.  
 
Anmärkning 1: Mängden lägenheter är betydligt högre än vad ytan och läget klarar av att hantera. 
Med 300 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.  
 
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 Vaxholmare. Detta 
påpekas även i den antikvariska utredningen.  
 
Anmärkning 3: Antalet parkeringsplatser är för få. Det finns inte ens en per lägenhet, 265 P-platser 
mot 302 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.  
 
Anmärkning 4: Vissa hus har en höjd av 3 + 1 våningar vilket blir för högt då husen är tänkta att 
placeras på en redan högt belägen plats. Enstaka hus kan vara av denna höjd men de bör då placeras 
i mitten av området och inte som i dag på de högst belägna platserna ut mot vattnet. 
 
SBF:s kommentar: 
Anm 1: Se generella svar 4. 
Anm 2: Berghällen i planområdets västra del kommer att bevaras inom parkmark. I framtaget 
gestaltningsprogram anges det att befintlig topografi och naturmiljö ska behållas så långt som 
möjligt. Användningen av grönytefaktorn medför även att bevarande av befintlig mark och 
vegetation främjas framför nyskapande. 
Anm 3: Se generellt svar 6. 
Anm 4: Se generellt svar 4. 
 
36. Konstapeln 8 

Jag anser att folkomröstningens resultat ska följas, även om den var rådgivande. Därför bör planen 
över huvud taget inte genomföras. 
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar 3. 
 
Jag tycker att det är svårt att få en bild av hur det kommer att se ut med utgångspunkt från ritningar 
och bilder. Jag tycker att det ser kompakt ut och en del hus är väl höga. Det oroar mig att det 
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kommer att bli för lite grönska. Det mesta av grönskan ser ut att hamna inne på gårdarna och inte 
vara tillgänglig för dem som inte bor där. 
 
SBF:s kommentar:  
Om gestaltningen: För att säkerställa den arkitektoniska kvaliteten i området har ett 
gestaltningsprogram tagits fram. I gestaltningsprogrammet beskrivs vilka gestaltningsprinciper som 
ska användas för bebyggelsen, gårdar och gator etc.  
Om grönska: I framtaget gestaltningsprogram anges det att befintlig topografi och naturmiljö ska 
behållas så långt som möjligt. Användningen av grönytefaktorn medför även att bevarande av 
befintlig mark och vegetation främjas framför nyskapande. 
 
Det oroar mig att förskolan enligt de uppgifter jag fått kommer att ha mycket fler barn än nu medan 
gården kommer att vara lika stor som nu. Stämmer detta kommer det att bli trångt på gården. 
Lägerhöjdens förskola har dessutom mycket bra lokaler och det känns som kapitalförstöring att riva 
den för att bygga en ny förskola. 
 
SBF:s kommentar:  
Det planeras för en förskola på sex avdelningar inom planområdet. 
 
Jag förstår inte hur man kan välja att låta elever i Vaxö skola fortsätta att gå i baracker när det finns 
lediga skollokaler i Norrbergsskolan. På samrådsmötet frågades vad det kostar med alla baracker 
men vi fick inget svar. 
 
SBF:s kommentar:  
Synpunkten noteras. 
 
37. Minören 2 

Boende 1: 
1.    Folkomröstningens resultat – medborgaropinionen i Vaxholm 
2.    Allvarliga brister i samrådet 
3.    Behovet av lokaler för allmänna ändamål i Vaxholm 
4.    Skyddsrummen 
5.    Strandskyddet 
6.    Miljöeffekterna 
7.    Bristen på tillgänglighet – privata gator och gårdar 
8.    Riksintresset och avsaknad av bevarandeplan i Vaxholm 
9.    Vaxholms stadsprofil från sjösidan 
10.  Bebyggelsens ovarsamma utformning  
11.  Den ensidiga upplåtelseformen 
12.  Risken för bostadsbubbla 
13.  Hotande trafikinfarkt 
14.  Avlopp och värme  
 1. Folkomröstningens resultat – medborgaropinionen i Vaxholm 
Den 10 september hölls en lokal folkomröstning i Vaxholm om exploateringen av Norrberget. 
Resultat var ett rungande NEJ. 51 procent av de röstberättigade Vaxholmsborna gick till urnorna, 
54,9 procent röstade NEJ. Vi vill INTE att Norrberget ska exploateras och Norrbergsskolan rivas. Vi 
anser att byggnaderna på Norrberget ska användas för allmänna ändamål. På själva Vaxön röstade 
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mellan 60 och 66 procent NEJ. Det finns sålunda en mycket stark majoritetsopinion mot den 
detaljplan som kommunen ändå vill genomföra.  
Kommunen behöver respektera folkomröstningsresultatet och lyssna på medborgaropinionen. NEJ-
sidan i Vaxholm är för närvarande kommunens i särklass största ”parti” – även om det inte har 
majoritet i fullmäktige.  
 
SBF:s kommentar:  
Svar på punkt nr. 1:  Se generellt svar 3. 
 
2. Allvarliga brister i samrådet 
I det samråd som Vaxholms stad lät genomföra förra året inkom 24 yttranden från föreningar, 
fastighetsägare och privatpersoner i Vaxholm. Inte en enda var positiv till planerna. Ändå 
sammanfattas synpunkterna på följande sätt i samrådsredovisningen: 
”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.” 
 
I det extra samråd som kommunen håller nu i september 2017 – under samma period som den lokala 
folkomröstningen om Norrbergets framtid ägde rum – anordnades ett möte för allmänheten där vi 
som var närvarande hotades som ouppfostrade barn: ”Mötet kommer omedelbart ställas in om det 
blir en otrevlig ton.” Vi fick också veta att folkomröstningsresultatet inte fick tas upp – ”det är en 
parallell process”. Inga ansvariga politiker var närvarande för att lyssna till medborgarnas frågor och 
synpunkter. Bland de 70-talet närvarande Vaxholmsborna på mötet fanns ingen som var positiv till 
planförslaget. Många allvarliga invändningar kom fram, men inget protokoll fördes under mötet.  
Sammanfattningsvis kan konstateras att samrådsprocessen kring detaljplanen för Norrberget har 
allvarliga brister. Kommunen har inte utfört samrådet i enlighet med lagstiftarens intensioner. 
 
SBF:s kommentar:  
Svar på punkt nr. 2: Synpunkten noteras. 
  
3. Behovet av lokaler för allmänna ändamål i Vaxholm 
Vaxholm har stora omötta allmänna behov.  
Det saknas skol- och förskolelokaler, äldreboende, plats för ett rymligare bibliotek, lokaler för kultur- 
och föreningsliv, hyresrätter, boende för flyktingar med mera.  
I Norrbergsskolan kan flera verksamheter som kommunen saknar lokaler till i dag inrymmas 
omedelbart. Många av de dyra baracker som kommunen nu använder för att täppa till de värsta 
bristerna skulle då kunna avvecklas. Därför bör skolan inte rivas och förslaget till ny detaljplan 
skrotas.  
 
SBF:s kommentar:  
Svar på punkt nr. 3: Se generellt svar 2. 
 
4. Skyddsrummen 
MSB har inte givit kommunen tillstånd att avveckla de skyddsrum som finns i fastigheten Lägerhöjden 
1. En detaljplan för området bör åtminstone inte antas innan skyddsrumsfrågan är löst. 
 
SBF:s kommentar:  
Svar på punkt nr. 4: Se generellt svar 8. 
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 5. Strandskyddet 
Om Norrbergsskolan rivs är marken inte längre ianspråktagen och strandskyddet inträder. Det skulle 
omöjliggöra den planerade bebyggelsen på Norrberget. Det allmänna intresse som strandskyddet 
syftar att värna bör, enligt ett tidigare yttrande från Länsstyrelsen, väga mycket tungt. Det bör i det 
här fallet gå före exploateringsintresset.  
 
SBF:s kommentar:  
Svar på punkt nr. 5: Se generellt svar 5. 
 
6. Miljöeffekterna 
Vaxholms kommuns egen miljöbedömning om Norrberget listar flera negativa miljöeffekter, bland 
annat: Växt- och djurlivet kommer att reduceras, ekosystemtjänsternas funktioner minskar, ökad 
trafik medför höjda halter av växthusgaser samt ökande bullernivåer och föroreningar till luft och 
vatten kan uppstå, ökad hårdgjord yta påverkar flöden av dagvatten och kan leda till erosion och 
förorening av Norra Vaxholmsfjärden. De positiva miljöeffekter som nämns gäller åtgärder som 
möjligtvis motverkar eller mildrar effekterna, men inte i något fall handlar det om inbyggda positiva 
effekter.  
 
SBF:s kommentar:  
Synpunkten noteras. Miljöbedömningen är uppdaterad sedan samrådet. 
 
7. Bristen på tillgänglighet – privata gator och gårdar 
På byggbolaget Besqabs hemsida kan man läsa följande om byggprojektet på Norrberget: ”Här 
planerar vi för ett område med småstadskaraktär med träd och grönskande öppningar in till privata 
gårdar …” (min fetning). Stick i stäv alltså med kommunens uttalade ambition att tillgängligheten till 
Norrberget ska öka.  
Vidare är de privata gatorna i området mycket smala och svåra att nå för ambulans, brandbil och 
dylikt. Eventuell p-avgift på dessa gator kommer inte att tillfalla kommunen, utan bli en inkomst för 
de privata bostadsrättsföreningarna. Den planerade strandpromenaden är inte tillgänglig för 
personer med funktionsvariationer – och således inte allmänt tillgänglig, vilket självfallet inte är 
acceptabelt. 
 
SBF:s kommentar:  
Strandpromenad, gata, park och torg är allmänt tillgängliga. Kvartersmark är gemensam för de 
boende. Samtliga vägar och gator kommer att vara tillgängliga för utryckningsfordon. 
 
8. Riksintresset och avsaknad av bevarandeplan i Vaxholm 
Norrberget ligger inom Riksintresset. Det är ett område som har nationellt viktiga värden och 
kvalitéer. Den höga exploateringsgrad som planeras på Norrberget tar ingen hänsyn till detta. 
Närheten till Storstugan och Lägret gör området särskilt viktigt att skydda, och det beaktas inte i 
planförslaget. Den kulturmiljöutredning som gjorts avråder också från ”storskalig exploatering med 
stora och höga byggnadsvolymer” som ”riskerar att bli främmande och skapa en bebyggelse som inte 
inordnar sig i kulturmiljön”. Utredningen fastslår att denna typ av bebyggelse bör undvikas. 
Norrbergsskolan finns också med på Svenska Byggnadsvårdsföreningens Gula lista över särskilt 
skyddsvärda byggnader. 
Vaxholm saknar för övrigt en uppdaterad bevarandeplan – anmärkningsvärt nog avböjde kommunen 
för lite sedan Länsstyrelsens erbjudande att bidra med en del av kostnaden för upprättandet av en 
sådan. En sådan nonchalant inställning till miljö- och kulturhistoriska värden måste beivras. 
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SBF:s kommentar:  
Svar på punkt nr. 8: Se generellt svar 4. 
 
9. Vaxholms stadsprofil från sjösidan 
Den aktuella detaljplanen är en anpassning till det förslag som vann i kommunens 
markanvisningstävling. De planerade byggnaderna är upp till 16,5 meter höga och i det nordöstra 
hörnet av Norrberget ges en möjlighet till nockhöjd på 12,5 meter. Eftersom husen här ligger på 
höjdkurvan 19–20 meter kommer de att kunna sticka upp cirka fem meter över Norrbergets högsta 
punkt som är 27 meter. Det innebär en påtaglig och oacceptabel förfulning av stadens profil – inte 
minst från sjösidan. 
 
10. Bebyggelsens ovarsamma utformning 
”… en varierad modern arkitektur som fint knyter an till befintlig bebyggelse”. Så beskriver 
byggbolaget Besqab sitt vinnande förslag för exploateringen av Norrberget. Men den som tar sig tid 
att studera projektet närmare ser snart att projektet präglas av mycket höga, tätt stående betonghus 
som totalt saknar anknytning till Vaxholms skärgårdskaraktär och som står i bjärt kontrast till stadens 
småskaliga träbebyggelse. 
Att någon enstaka fastighet i någon liten del är tänkt att ha träfasad utanpå betongen påverkar inte 
helhetsintrycket och förändrar inte faktum: Den planerade bebyggelsen är ett typexempel på 
ovarsam, ensidig och storskalig bebyggelse vars enda syfte är att tillföra byggbolaget största möjliga 
förtjänst. Exploateringen skulle allvarligt skada miljön i Vaxholms stadskärna. 
 
SBF:s kommentar:  
Svar på punkt nr. 9 och 10-  För att säkerställa den arkitektoniska kvaliteten i området har ett 
gestaltningsprogram tagits fram. I gestaltningsprogrammet beskrivs vilka gestaltningsprinciper som 
ska användas för bebyggelsen, gårdar och gator etc. 
 
11. Den ensidiga upplåtelseformen 
Vaxholm är sämst i Sverige på att bygga hyresrätter. Endast 6 procent [!) av de bostäder som byggts i 
kommunen under tioårsperioden 2006 till 2016 var hyresrätter, enligt en undersökning av Statistiska 
Centralbyrån. Det ger Vaxholm en föga smickrande jumboplats i landet. Staden behöver inga fler dyra 
bostadsrätter. 
 
12. Risken för bostadsbubbla 
Många experter, som exempelvis den amerikanske investmentbanken Goldman Sachs, varnar för en 
bostadsbubbla i Sverige, särskilt då i Stockholmsområdet. I rapporten talas om en risk på 35–40 
procent för ett prisfall inom de kommande två åren. Det finns alltså en risk att många lägenheter i 
det planerade bostadsområdet på Norrberget inte blir sålda och därmed inte heller ger några 
skatteintäkter till Vaxholms kommun. Ungefär på samma sätt som många av lägenheterna i 
bostadsområdet Fredriksberg i Vaxholm förblev tomma under krisen på 1990-talet. 
 
13. Hotande trafikinfarkt 
Redan nu är trafiken i Vaxholm tidvis mycket tät med köer, framkomlighetsproblem, många 
flaskhalsar på smala gator och svår brist på p-platser. Också kollektivtrafiken är tungt belastad. Under 
rusningstid får man som regel stå i bussen ända till Danderyds sjukhus – och då går ändå 
Vaxolmsbussarna i sjuminuterstrafik morgon och kväll. 
I den trafikutredning som gjorts i kommunen finns inga trovärdiga lösningar på dessa problem. Den 
parkeringsnorm som kommunen följt i planarbetet är helt orealistisk. Skulle exploateringen av 
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Norrberget bli av hotar trafikinfarkt på Vaxön och allvarliga miljö-, restids-, olycksrisk- och 
livskvalitéförsämringar för medborgarna. 
 
SBF:s kommentar:  
Svar på punkt nr. 11-13- Synpunkterna noteras. 
 
14. Avlopp och värme  
Vaxholm är beroende av Blynäsverket, ett omodernt och illa placerat reningsverk som släpper ut 
ofullständigt renat avloppsvatten i Norra Vaxholmsfjärden. 2016 var reningsgraden för kväve 14 
procent. Enligt Vattendirektivet har Vaxholm ett åtagande som säger att åtgärder ska vidtas senast 
2021 för att nå god status i Norra Vaxholmsfjärden och Kodjupet till 2027. Hittills är de enda åtgärder 
kommunen vidtagit att en båtbottentvätt har installerats och att en del enskilda avlopp kommer att 
anslutas till Blynäsverket (som alltså ändå släpper ut det mesta av kvävet direkt i sjön). 
Luktproblemen för de boende i Blynäsområdet är redan stora. En eventuell anslutning till Käppala 
reningsverk kan tidigast ske i mitten av 2020-talet. Fler boende i Vaxholm kommer att förvärra 
problemen. 
 
Kullöns värmecentral, som drivs av E.ON Värme Sverige AB, har i dag tillstånd för en effekt om 26,4 
mw, varav 17 mw med oljeeldning och 9,4 mw med flis. Det är inte utrett om kapaciteten räcker för 
den planerade bebyggelsen av Norrberget. 
Enbart dessa fakta är skäl nog att stoppa exploateringen på Norrberget. 
 
SBF:s kommentar:  
Svar på punkt nr. 14 se generellt svar nr. 7. 
 
 Yrkande 
Jag vill att folkomröstningens Nej till rivningen av Norrbergsskolan och exploateringen av Norrberget 
respekteras och följs. 
Jag vill att planerna på exploateringen av Norrberget avbryts omgående. 
Jag vill att kommunen upprättar en bevarandeplan – där Norrbergets status inom Riksintresset 
skyddas. 
 
SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. 
 
Boende 2: 
Vi finner det oansvarigt att ens fundera på fler bostäder i Vaxholms kommun innan infrastrukturen 
finns på plats. Naturskyddsföreningen i Vaxholm har visat på flera brister i hur Blynäsverket fungerar. 
Reningsverket klarar inte ens av nuvarande befolkningsmängd. När anslutning till Käppala kan göras 
vet vi inget om idag. Vi har ansvar inför kommande generationer att se till så att Östersjön är ett 
friskt innanhav.  
I flera möten angående Norrberget har även tagits upp att beräkningarna av antalet nya bilar är 
mycket lågt räknat. Redan idag är det problem med parkeringsplatser på Vaxön. Kollektivtrafiken till 
och från Vaxholm är hårt ansträngd. Bussarna är ofta överfulla. Cykla på väg 274 är inte ett seriöst 
alternativ.  
Norrbergsskolan kan snabbt göras iordning för att som föreslagits på de möten som hållits: • flytta 
verksamheten från paviljongerna vid Vaxöskola till Norrbergskolan • flytta Båtens förskola (som idag 
är placerad i paviljonger) till Norrbergsskolan  
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Vaxholm har också behov av lokala omsorgsplatser (idag placeras Vaxholmsbor i andra kommuner) 
som också skulle kunna rymmas vid Norrbergsskolan.  
Det är oförsvarligt att då planera för ytterligare 302 lägenheter (+ de kommande100 i Skutvikshagen). 
 
SBF:s kommentar: 
Se även föregående svar, trafikutredning för Norrberget och generella svar nr 1, 2, 6 och 7 
 
38. Minören 1 

Jag anser att kommunen behöver SANSA sig och se över den nu aktuella situationen på ön.  
Det finns för många varningsklockor som alarmera för att det skall vara hälsosamt att fortskrida med 
rivning och bygga över 300 lägenheter på Norrberget. 
 
DET SOM OROAR MIG ÄR:  

 Ingen framförhållning har visats då det gäller den långvariga baracklösningen som   hittills har 
kostat medborgarna många tiotals miljoner. Istället planeras det fler dyrt inhyrda baracker 
som lösning på problemet. 

 Slöjdsalen som finns på Norrberget, är det meningen att eleverna verkligen skall åka till 
slöjdsalen på Rindö?  

 Skyddsrummen? ( byggnationen på Norrberget skall ske i etapper och planeras vara klar 
2025. Innan rivning bör frågan om parkeringsgarage i berget och skyddsrummen vara 
glasklara.  

 Infrastrukturen i Vaxholm. ( vårdcentralen bl. a redan ansträngd)  

 Inflyttningen snart till Skutviken 100 nya lägenheter. Mera barn, mera bilar mera  

 behov av en fungerande infrastruktur.  

 Våra äldre köar för vård och boende.  

 Parkering ett problem.     

 Blynäs Reningsverk redan högt belastad.  

 Rivs Norrberget kommer stora saneringskostnader äta stora delar av den 
inkomst försäljningen genererar.   

 
Undertecknad anser att det är ett stort slöseri och brist på ansvar och vision att riva Norrbergsskolan, 
Lillstugan och Lägerhöjdens förskola. 
Ett omtag gällande Vaxholms framtid bör tas med alla verksamma parametrar innan nya spadtag tas.  
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Se generella svar 2, 6, 7, 8. 
 
39. Styrmannen 2 och Skepparen 19  

Den planerade exploateringen av Norrberget samt rivningen av Norrbergsskolan och de två  
förskolorna där upprör i högsta grad oss Vaxholmsbor . Detta visar tydligt och klart de båda  
samrådsmötena som hållits samt Folkinitiativets folkomröstning den 10 september 2017, med  
en övertygande seger för NEJ sidan, för oss som vill att Norrberget och Norrbergskolan  
bevaras istället för denna storskaliga exploatering och skövling av Riksintresset.  
Ett oroväckande exempel är den närbelägna och ännu inte färdigbyggda Skutvikshagen ,  
där nu höga upp till sexvånings huskroppar reser sig. Ingen hänsyn har där tagits till  
Vaxholms småskalighet och v i befarar att samma öde kommer att drabba Norrberget.  
Begreppet "småskalighet" har helt olika innebörd för de styrande i staden och för oss  
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Vaxholmsbor . Vi är rädda om och värnar småskaligheten, medan detta för de styrande är ett  
mycket tänjbart begrepp.  
 
Yrkande:  
Vi kräver att folkomröstningens resultat skall respekteras , att all storskalig exploatering av  
Norrberget stoppas och att Norrbergsskolan samt de två förskolorna bevaras. 
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr 3 angående hänsyn till folkomröstningen. Se generellt svar nr 1 angående rivning 
av Norrbergsskolan. När det gäller förskolorna så planeras det att de ska rivas för att det idag ställs 
andra krav på lärmiljöerna i förskolan. Det ställs bland annat krav på att kunna variera gruppernas 
storlek och forma miljöer för olika typer av arbete, något som det saknas i dagens förskolor. I nya 
förskolor behöver en öppen miljö med stora och små rum samt öppna ytor i anslutning till varandra. 
Glasade väggytor ger insyn och genomsyn. Det behöver en modern skolmiljö anpassad till dagens 
pedagogik, en naturlig och sammanhållen mötesplats för förskola, idrott och kultur. Det andra skälet 
till att förskolor ska rivas är på grund av det dåliga skicket på de tekniska installationer som finns i 
Lägerhöjden och Lillstugan samt bristande arbetsmiljö för barn och personal. 
 

40. Lönnen 7 

Boende 1: 
Frånsett att det redovisade förslaget diametralt avviker från resultatet av den nyligen genomförda 
folkomröstningen vad gäller Norrbergsskolans bevarande innebär det enligt undertecknad en 
missanpassad och överdriven exploatering av området som föga harmoniserar med bilden av 
Vaxholm som en småskalig skärgårdsidyll och inte en alltmer urbaniserad förort i skuggan av 
storstaden. Därtill starkt avvikande från tidigare partipolitiskt framförda uppfattningar från 
Vaxholmscentern 2010 ("Vaxön är enligt vår uppfattning i princip fullbyggd") samt den ena av de 
båda moderatfalangerna 2006 ("Vaxön får betraktas som fullbebyggd"). I dag ser vi istället en 
våldsam byggnadsexpansion på Vaxön med mängder av nya byggnader för bostadsändamål, i 
huvudsak bostadsrätter. Helt i linje med ett av Vaxholms stad tidigare framtaget planförslag i vilket 
"bebyggelseutvecklingen prioriteras främst på Vaxön som skall förstärkas som kommunens 
tyngdpunkt för bostäder".  
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr 2 och 3 för en redogörelse kring hur majoritetspartierna tagit ställning i frågan 
kring bebyggelse på Vaxön 
 
Den bygg-boom som nu vidlåder Vaxön genererar en allt starkare oro för en rad såväl ekonomiska 
som sociala problem. Inte minst skyms solen av de oklarheter som gäller avlopps-reningsfrågan. 
Belastningen på avloppsreningsverket i Blynäs närmar sig gränsen för verkets kapacitet och 
drifttillstånd. 2014 erhöll verket tillstånd att efter viss utbyggnad öka sina utsläpp. Detta tillstånd har 
i avvaktan på en eventuell anslutning till Käppalaverket ej tagits i anspråk. Inför valet 2014 gick 3 av 
allianspartierna (L, M, C) under parollen "Vi levererar" ut med ett valmanifest som förkunnade att 
"utsläppen från vårt avlopp halveras genom anslutningen till Käppala reningsverk 2018. Vaxholms 
viktigaste miljöinvestering någonsin". Dessvärre har denna miljöinvestering drabbats av en 
betydande leveransförsening med 6 år eller mer (Käppala, Miljörapport 2016, sid 4) 
Käppalaförbundets medlemskommuner har ännu ej gett ett definitivt ja till projektet och beslut om 
Vaxholm och Österåker skall få bli medlemmar i Käppalaförbundet skall avhandlas på ett möte i 
November. Därtill föreligger vissa entreprenadproblem och i nuläget finns alltså inga garantier för ett 
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förverkligande. Kostnaderna för det nu aktuella alternativet med sjöledningar och bergtunnel till 
Karby (Täby) tycks också accelerera på ett betänkligt sätt jämfört med det ursprungliga alternativet 
via Bogesund, från 315 miljoner till 1133 miljoner. Vaxholms andel i kostnadsfördelningen är ej klart 
redovisad och röster har tom höjts för att Vaxholm skall stå för en stor del av kostnaden.  
Samfällighetsföreningen Blynäs Radhus ligger delvis inom säkerhetsavståndet till Blynäsverket och 
mer eller mindre besvärande luktstörningar har, särskilt under den varma årstiden, frekvent 
förekommit. I miljörapporten från Blynäsverket för 2016 sägs att inga klagomål på lukt har inkommit. 
Detta torde vara korrekt men har sin förklaring i att tidigare klagomål under många år inte eliminerat 
återkommande luktstörningar. Luktstörningar som fortfarande uppträder ganska frekvent och som 
sas lett till en viss "tillvänjning" och känsla av meningslöshet i att framföra klagomål. 
Den senast (2016) redovisade miljörapporten från Blynäsverket redovisar heller inte den ökade 
belastning som kommer recipienten (n:a Vaxholmsfjärden) till godo från de omfattande 
nybyggnationer som nyligen skett och som pågår i Vaxholm. Den starkt ökande befolkningen i 
Vaxholm och som följd därav en ökande belastning på Blynäsverket kommer också enligt uppgifter 
från Roslagsvatten sannolikt, och vare sig en anslutning sker till Käppala eller ej, att erfordra 
åtminstone tillfälliga investeringar i verket, förhoppningsvis, men osäkert, med mindre luktstörningar 
som följd.  
 
Mot bakgrund av oklarheterna gällande avloppsreningsfrågan i Vaxholm och Blynäsverkets 
anslutning till Käppala vore det enlig undertecknad klädsamt att undvika ytterligare och storskaliga 
byggnadsprojekt i Vaxholm, inkluderande en överexploatering av Norrberget, till dess frågan om 
framtida omhändertagande av avloppsvattnet fått en tillfredsställande och pålitlig lösning.  
(Avloppsvattnet rymmer förutom ovanstående också en rad såväl för hälsan som i miljön risk 
tangerande frågor som triggar den s.k. försiktighetsprincipen och kan mana till viss återhåll-samhet i 
utsläppsflödet. Som några exempel kan nämnas bakterier, virus, parasiter, kemikalier, metaller, 
läkemedelsrester, hormonstörande ämnen och nanomaterial. Förvisso problem som knappast kan 
lösas av en enskild kommun men ändå inte bör glömmas bort).  
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Se generellt svar nr 7 angående reningsverkets kapacitet . Vad gäller 
luktstörningarna hänvisas frågan till Roslagsvatten för lösning. Frågan hanteras inte inom denna 
detaljplan.  
 
Exploateringen av Norrberget, tillsammans med övrig urbanisering av Vaxholm, förefaller med stor 
sannolikhet också komma att påtagligt påverka en redan problembelastad trafik-situation med 
försämrad framkomlighet, parkeringsbekymmer, bullerstörningar, trafikolyckor och en ökande 
immission av hälsofarliga utsläpp. Mycket är att orda även om detta men jag vill begränsa frågan till 
en förhoppning om att kommunen med stor framsynthet löser hithörande problem. Skulle tvivelsmål 
föreligga rekommenderas även här en begränsad exploatering och återhållsamhet i byggplanerna. 
Storstadens trafikproblem bör inte adopteras av Vaxholm mer än vad som redan skett.  
Som en liten sammanfattning av mina ovanstående synpunkter på exploateringen av och 
detaljplanen för Norrberget: Gör om och Gör rätt. 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Se generellt svar nr 6 angående förändringar i trafiksituationen till följd av 
detaljplanens genomförande. 

 

Boende 2: 
Plats som lämpar sig för bostäder  
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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. Ökad 
trafik medför höjda halter av växthusgaser och högre bullernivå. 
 
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.  
 
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.  
 
Konsekvenser för landskapet   
Den nya bebyggelsen kommer att störa Norrbergets dominans i stadsbilden. 
 
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.  
 
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 avvägning 
mellan olika intressen, vilket är en ensidig bedömning.  
 
Skyddsrum   
Rivning av befintliga skyddsrum får ej ske innan ersättningsskyddsrum byggts.  
 
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 
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dyrt. Enligt Käppalaförbundet kan vi räkna med anslutning tidigast 2023. 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. 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: 
Synpunkterna noteras. I gestaltningsprogrammet anges det hur den planerade bebyggelsen tar upp 
dag från dagens Vaxholm och hämtar inspiration från den äldre stadskärnan. Det anges även at  
projektets miljömål inbegriper hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter, hållbar mark- 
och vattenanvändning, resurseffektiva kretslopp, giftfri stad och sund inomhusmiljö. 
 
Se generellt svar nr 4 angående påverkan på riksintresset för kulturmiljön.  
 
Se generellt svar nr 6 angående förändringar i trafiksituationen till följd av detaljplanens 
genomförande. 
 
Se generellt svar nr 3 för vilken hänsyn som tagits till folkomröstningen.  
 
Se generellt svar nr 7 angående reningsverkets kapacitet. I gestaltningsprogrammet anges det att 
projektets miljömål inbegriper hållbar energianvändning. Om fjärrvärmeverket inte har kapacitet 
kommer alternativa hållbara uppvärmningsmetoder att användas. 

 
Boende 3: 
Det är många osäkra faktorer i förslaget som man inte tagit hänsyn till eller redogjort för.  
Hur kommer trafiksituationen att bli med en stor ökning av antalet bilar?  
Hur mycket kommer buller och avgaser att öka och hur kommer invånarna att påverkas?  
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr 6 för hantering av framtida trafiksituationen och bullerutredningen för svar 
angående ökat buller.  
 
Kommer reningsverket att ha tillräcklig kapacitet? Det är redan nu problem med lukt och 
bräddningar. Hur kommer man att ta hand om dagvattnet?  
Vaxholmsfjärden är redan hårt drabbad. Någon anslutning till Käppala är ännu inte beslutad och 
kommer att dröja.  
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr 6 angående reningsverkets kapacitet. Dagvattenhanteringen kommer att lösas 
genom växtbäddar och perkolationsmagasin. Lösningen säkerställs genom planbestämmelse och 
avtal. 
 
Vad händer med skyddsrummen? Måste det byggas nya och vad kostar  i så fall det?  
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr 8. Hur stor kostnaden för skyddsrummen blir är under utredning. 
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Varför tar man inte hänsyn till strandskyddet?  
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr 5. 
 
Det saknas grönytor (och parkeringsplatser!) och gatorna verkar väldigt trånga.  
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr 6 för hur parkeringssituationen förändras. Grönytor hanteras i 
gestaltningsprogrammet där det anges att det ska finnas volymmässig balans mellan byggnader och 
vegetation.  
 
Att riva fungerande byggnader och bygga nytt är från miljösynpunkt ett dåligt alternativ och 
förbrukar stora resurser. 
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr 1 för svar på varför Norrbergsskolan ska rivas. 

 
41. Vega 7 

Jag motsätter mig kommunens intentioner med den storskaliga exploatering av Norrberget som är 
klassat som ett område av riksintresse. Riksintresset kan inte förbigås vid planering av ny bebyggelse.  
Dessutom: 300 nya bostäder kommer att innebära att trafikmängderna ökar kraftigt. Och 
parkeringssituationen, som redan idag är olycklig under sommarmånaderna, kommer att bli helt 
katastrofal. Detta kommer att få till resultat att turister undviker att åka till Vaxholm, vilket kommer 
att ge negativa effekter för många av Vaxholms företagare.  
 
För övrigt anser jag att det är ett stort slöseri med kommunens resurser att riva Norrbergsskolan, 
Lillstugan och Lägerhöjdens förskola för att sedan bygga en ny förskola inom samma område  
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 yrkar på att detta förslag till detaljplan förkastas. 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Se generella svar nr 4, 2, 6, 1 och 3. När det gäller förskolorna så planeras det 
att de ska rivas för att det idag ställs andra krav på lärmiljöerna i förskolan. Det ställs bland annat 
krav på att kunna variera gruppernas storlek och forma miljöer för olika typer av arbete, något som 
det saknas i dagens förskolor. I nya förskolor behövs en öppen miljö med stora och små rum samt 
öppna ytor i anslutning till varandra. Glasade väggytor ger insyn och genomsyn. Det behöver en 
modern skolmiljö anpassad till dagens pedagogik, en naturlig och sammanhållen mötesplats för 
förskola, idrott och kultur. Det andra skälet till att förskolorna behöver rivas är på grund av det dåliga 
skicket på de tekniska installationer som finns i Lägerhöjden och Lillstugan samt bristande arbetsmiljö 
för barn och personal. 

 
42. Tallen 12 

Planbeskrivningen anger: "att planen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse huvudsakligen i 2 
och 3-våningsbyggnader med en vindsvåning för ca 200-300 bostäder, vård, skola och lokaler för  
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verksamheter i markplan. Detaljplanen ger dessutom möjlighet att bygga såväl gruppboende/LSS-
boende." Då förslaget till detaljplan är helt en anpassning till BESQAB:s vinnande förslag i  
markanvisningstävlingen finner vi det märkligt att i förslaget till detaljplan ange 200-300 bostäder då  
BESQAB har angivet att det skall byggas 302 bostäder. Vidare finns det ej i BESQAB:s förslag 
någonting om vård eller gruppboende/LSS-boende. För detta finns det ej någon plats i BESQAB:s 
förslag. Det är direkt vilseledande att tala om 2 och 3-våningsbyggnader med en vindsvåning när det i 
praktiken är 4-våningshus, vilket det faktiskt står i planbeskrivningen på sidan 26. 
 
Planbeskrivningen anger: "att planbestämmelserna i samrådsförslaget säkerställer vissa värden 
såsom avstånd till Storstugan och en fasadhöjd från nollplanet." Det finns ingen förklaring i 
planbeskrivningen vad för avstånd till Storstugan som skall säkerställas. Från plankarta och BESQAB:s 
förslag kan man se att det skall byggas 4-våningshus med nockhöjd om 16,5 m endast 20 m norr om 
och cirka 25 m väster om Storstugan. 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. 
Planbeskrivningen anger: "Åtgärder för att anpassa den planerade bebyggelsen till riksintresset för 
kulturmiljön: 1. De låga fasadhöjderna." Sida 2 av 10 Byggnaderna är upp till 16,5 m höga vilket inte 
kan betraktas som småskaligt. 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. Detta 
innebär att husen kommer att sticka upp cirka 5 m högre än Norrbergets högsta punkt som är 27 m. 
Detta rimmar illa med vad kommunalrådet sagt om det vinnande förslaget som där husen skulle hålla 
sig under Norrberget (och Storstugans nockhöjd). Den storskalig exploatering av Norrberget medför 
stor belastning på infrastruktur som vägar och avlopp. Enligt trafikutredningen kan de smala gatorna 
medföra problem för brandbilar att kunna ta sig fram. Den bifogade trafikutredningen och BESQB har 
angivit Lägergatan som tillfartsväg till Norrbergsområdet.  
 
Detta är ett huvudlöst förslag då Lägergatan har under sommaren byggts om och försetts med tre 
stycken avsmalningar med övergångställe i trottoarnivå. Vidare anger trafikutredningen att trafiken 
från Norrberget skall ledas väster ut via Hamngatan/Eriksövägen. Hur detta skall styras framgår ej. Vi 
vänder oss emot kommunens intentioner med den storskaliga exploatering av Norrberget som är 
klassat som ett område av riksintresse. Riksintresset kan inte förbigås vid planering av ny bebyggelse. 
För övrigt anser vi att det är ett stort slöseri med kommunens resurser att riva Norrbergsskolan, 
Lillstugan och Lägerhöjdens förskola för att sedan bygga en ny förskola inom samma område 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: 
Synpunkten noteras. Exploatören som vann markanvisningstävling hade möjlighet att komma med 
ett förslag och det förslaget är 302 bostäder. Det är dock enbart ett förslag och det är upp till 
kommunen att bestämma hur många och vilken typer av bostäder ska byggas på Norrberget. 
Torg i plankartan norr om Storstugan ger möjlighet till allmänhet att använda hela utrymmen och tar 
tillräckligt avstånd mellan Storstugan och ny bebyggelse. All bebyggelse som ligger närmaste till 
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Storstugan ska byggas med en nockhöjd lägre än Storstugan. Storstugan ligger utanför plangränsen 
och ingår inte i planområdet. Höjdsättningen har setts över i granskningsförslaget. 
Trafikutredning uppdateras efter det nya förslaget. Se även generellt svar nr 6. 
 
43. Gräsanden 13 

Jag har tidigare yttrat mig om både samrådsförslag och utställningsförslag till översiktsplanen 
”Vaxholm 2030”. Visionen om Vaxholm som en småskalig, kulturellt präglad skärgårdsstad med 
blomstrande småföretagande har i praktiken ersatts av en extrem strävan efter tillväxt, förtätning 
och storskalighet. Arkitektförslagen, som låg till grund för översiktsplanen, siktade till att Vaxön skall 
präglas av stadsgator och täta gatumiljöer. Denna utveckling är mycket oroande för många, troligen 
flertalet, Vaxholmsbor. Den bygger på felaktiga föreställningar om ekonomiska fördelar av 
befolkningsexpansion, bristande respekt för småskalighet och skärgårdskaraktär som gör Vaxholm 
unikt samt oförmåga att beakta framtida trafikproblem och dess konsekvenser för besöksnäringarna.  
 
I mitt yttrande i samråd 1 om Norrberget noterade jag det svaga sambandet mellan 
befolkningsökning och kommunal ekonomi (se artikeln ”Nyinflyttad pensionär ger mest pengar” i 
Dagens Samhälle nr 15 2014). Anders Folkesson, SKL, sammanfattade: ”Vår poäng är att nya invånare 
inte är en given ekonomisk framgångsfaktor”. Jag hävdade även att detta och andra förslag till 
förtätning kommer att förändra Vaxholm från en unik skärgårdsstad med småskalig stadsmiljö och 
blandad bebyggelse med mycket grönska till en förort bland alla andra med stadsgator och täta 
gatumiljöer. Slutligen menade jag att de orealistiskt låga parkeringsnormerna och färre allmänna 
parkeringsplatser i centrala Vaxholm kommer att förstärka det parkeringskaos som redan råder 
under stora delar av året till nackdel för handel, service och besöksnäring. Samtliga dessa argument 
är relevanta som konsekvensbeskrivning av det förslag som nu föreligger i samråd 2. 
 
Bebyggelseförslaget är extremt tätt. Fasadhöjden är i huvudsak 11-14 m och totalhöjden 16.5 m med 
2-3 våningar + vindsvåning. Detta är oförenligt med Vaxholms unika skärgårdskaraktär (småskalig 
stadsmiljö och blandad bebyggelse med mycket grönska).  
 
Vaxholms invånare har nyligen i en rådgivande folkomröstning visat sitt ogillande av föreliggande 
förslag till bebyggelse på Norrberget. I de valdistrikt som representerar Vaxön, Tynningö och Rindö 
(Väst, Mitt, Sydost, Öst) har 60-66% av de röstande avvisat förslaget.  
 
Min slutsats är därför att föreliggande förslag bör dras tillbaka och omarbetas till en utveckling av 
Norrberget som värnar Vaxholms skärgårdskaraktär och småskalighet (till skillnad från de senaste 
årens bebyggelse i Skutviken och på östra Kullön) och som inte ytterligare förvärrar trafik-
situationen.   
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. För svar på varför Vaxholm ska växa och varför det byggs bostäder på 
Norrberget se generellt svar nr. 2. Vad gäller förändringar i trafik- och parkeringssituationen se 
generellt svar nr. 6. Se uppdaterat planförslag samt gestaltningsprogrammet för en noggrann 
beskrivning hur den nya bebyggelsen ska anpassas till Vaxholms övriga bebyggelse. Se generellt svar 
nr. 3 för svar på vilken hänsyn som tagits till folkomröstningen. 
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44. Alfågeln 3 

Kommunen hävdar att en stark befolkningstillväxt är nödvändig för en god kommunal service och att 
det skulle finnas ett klart samband mellan tillväxt och förbättrad kvalitet för invånarna. Jag vänder 
mig emot kommunens intentioner med den storskaliga exploateringen av Norrberget.  
 
Nya områden har byggts nära vattnet, de har inte smugit in i naturen som tidigare (tex Fredriksberg). 
Detta har medfört att landskapsbilden förändrats till det sämre vilket inte kan repareras.  
 
Att bebyggelsen på Norrberget 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. 
 
Vägarna är inte dimensionerade för den trafik som finns idag och ännu mindre för ett ökat antal bilar 
som den nya bebyggelsen medför. De flesta som bor i Vaxholm pendlar till sina arbetsplatser och det 
tar längre tid än tidigare. Det är ofta ståplats på bussarna för dem som stiger på vid Danderyd. 
 
För övrigt anser jag att det är ett stort slöseri med kommunens resurser att riva Norrbergsskolan, 
Lillstugan och Lägerhöjdens förskola för att sedan bygga en ny förskola inom samma område  
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: 
Synpunkterna noteras.  Se generellt svar nr 4 hur den planerade bebyggelsen påverkar riksintresset 
för kulturmiljön. Se generellt svar nr 6 angående förändringar i trafiksituationen till följd av 
detaljplanens genomförande. Se generellt svar nr 1 om varför Norrbergsskolan rivs. Se generellt svar 
nr 3 för vilken hänsyn som tagits till folkomröstningen. 
 
45. Engarn 1:14 

Ur demokratisk synvinkel är det märkligt att detta extra samråd fortsätter som om folkomröstningen 
om Norrberget och all debatt i samband därmed aldrig ägt rum.  
När det blev omröstning om de olika tävlingsförslagen betonades det, att hänsyn endast skulle tas till 
omdömen om dessa. I sammanställningen av svaren upprepades detta:  
”Yttrandena är redovisade i en form som bedöms ha relevans för tävlingsdeltagarna. Frågeställningar 
som saknar relevans för tävlingen såsom processförfarande med mera är ej redovisade här utan 
besvaras i den ordinarie samrådsredogörelsen.”  
Trots detta har det från en del politiskt håll hävdats att tävlingen ger stöd för att vaxholmarna önskar 
en exploatering av Norrberget enl. förslag 2.  
 
För min del röstade även jag på detta förslag eftersom svarsalternativet att inte bebygga Norrberget 
med ett stort antal dyra bostadsrätter inte fanns.  Tävlingen tillät endast att man kunde rösta på det 
minst dåliga förslaget.  
 
Kommunen fördröjde i onödan hela hanteringen av Norrberget genom att underkänna den första 
namninsamlingen för en folkomröstning. Det var inte olagligt att göra det, men det hade inte heller 
varit olagligt att utlysa omröstningen.  
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Hela hanteringen från kommunens sida visar i blixtbelysning det demokratiska underskott som råder 
i kommunpolitiken. Att man fått en majoritet i ett allmänt val betyder inte att man blivit vald till 
diktator.  Om hela planproceduren inleddes med att man tog in medborgarnas inställningar och 
förslag, skulle det uppkomna låsta läget inte behöva uppkomma. 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Se generellt svar nr 3 för vilken hänsyn som tagits till folkomröstningen och 
hur den demokratiska processen kring planen ser ut. Se generellt svar nr 2 för förklaring om varför 
det ska byggas på Vaxön och varför det ska byggas 300 bostäder på Norrberget.  
 
46. Norrskär 16 

Vi vill inte att Norrberget skall säljas ut och exploateras utan att istället användas för att lösa de 
kommunala behov som finns. 
 
I folkomröstningen har invånarna i Vaxholm sagt sin mening med ett högt valdeltagande och ett 
tydligt NEJ. 
 
Vaxholms varumärke som en skärgårdsstad förstörs av en exploatering med "höghus" längst med 
strandlinjen. Bygg inte bort de fina naturvärden som finns. 
Vaxholm har en begränsad yta. Trafik- och parkeringssituationen runt stadskärnan är kaosartad 
sommartid. 
 
Elnätet i Vaxholm behöver uppgraderas, vatten- och avloppsnätet är dåligt och det finns ingen 
tidsplan för anslutning till Käppala, fjärrvärmeverket har dieselaggregat att ta till om det blir för låga 
temperaturer, stort behov av särskild boende för äldre, skol- och förskolebarn i dyrt inhyrda baracker 
år efter år, köer till Rindöfärjan, ståplats på bussarna. 
 
Fler inflyttade kommer att kräva fler skol- och förskoleplatser och i en förlängning även äldreboende. 
Vårdcentralen räcker inte till för oss som redan bor här. 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se generellt svar nr 3 för vilken hänsyn som tagits till folkomröstningen.  
Se generellt svar nr 2 för förklaring om varför det ska byggas på Vaxön.  
Se generellt svar nr 6 angående förändringar i trafiksituationen.  
I gestaltningsprogrammet anges det att projektets miljömål inbegriper hållbar energianvändning. Om 
fjärrvärmeverket inte har kapacitet kommer alternativa hållbara uppvärmningsmetoder att 
användas.  
Se generellt svar nr 7 angående reningsverkets kapacitet.  
Ett kvarter har bytt användning i planen och kommer att reserveras för ett särskilt boende. 
 
47. Rindö 2:138 

Det är uppseendeväckande att processen med samrådsförfarande 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. 
Att bebygga Norrberget med 302 bostadsrätter enligt aktuellt förslag är fel väg att gå. Vaxholms 
småskalighet hotas, samtidigt som trafik- och miljöfrågor riskerar att kraftigt försämras. Det förslagna 
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detaljplanet tar inte tillräcklig hänsyn till den lokala trafikökningen som skulle uppstå vid en 
genomförande av DP410. Inte heller tar DP410 tillräcklig hänsyn till Blynäsverkets begränsade 
kapacitet och undermålig rening redan vid dagens belastning.  
 
SBF:s kommentar: 
Se generella svar nr. 2, 3, 6 och 7.  
 
48. Taltrasten 20 

Boende 1: 
Ref.  Samråd för förslag till detaljplan DP410 Norrberget 

 Jag begär en fullständig omprövning av detaljplanen för Norrberget och att pågående 
planändringsarbete avbryts. 

 Planen togs fram 2011 av Milles & Milles (som idag inte ens är arkitekter). Mycket har hänt 
på 6 år och jag hoppas att kommunens politiker är lyhörda och kan hitta ett smidigare sätt 
att utnyttja Norrberget än att bygga 300 lägenheter. Speciellt också med tanke på resultatet i 
folkomröstningen. 

 Vaxön bör anses som färdigutbyggd. En ö är en ö och blir inte större. Vi kan heller inte ha 
samma byggkrav på oss som de andra nordostkommunerna, som har tillgång till mark. Vår 
kommun består ju av mer än 60 öar! 
 
Jag påminner om kommunens egen miljöbedömning och alla de effekter exploateringen 
faktiskt skulle medföra. 
Jag påminner om Blynäsverkets kapacitet. 
Jag påminner om klimatskulden som uppstår vid rivning och nybyggnation. 
Jag påminner om infrastrukturen, som redan nu inte hänger med alls. 
Jag påminner om Länsstyrelsens yttrande. 
Jag påminner om Naturskyddsföreningens yttrande. 

 

 Gör om och gör rätt. 
Upprätta en ny budgetplan och områdesplan utifrån ovanstående. Samla in alla kloka 
synpunkter från medborgare, tjänstemän och politiker. Utred vad Norrberget kan användas 
till för allas våra allmänna ändamål (t.ex. bibliotek, lokaler för Vaxö skola m.m.). Prata med 
förskolorna på plats och lyssna på deras önskemål.   
Fatta kloka beslut utan tidspress.  
Det vi förändrar nu kommer att påverka Vaxholm under många generationer framöver. 

Ref. Trafikutredning Dp410 
Till sist en beskrivning från dags datum: Så snart gående trycker på knappen för övergångsställena på 
Kungsgatan (vid Lägret, Kronängsskolan och Statoil) – och det sker väldigt ofta nu när Kronängsskolan 
är på plats – påverkar det genomfartstrafiken ända nerifrån färjan. Det är svårt att ens komma av 
färjan när det är rött vid ett eller samtliga trafikljus. 
 
SBF:s kommentar: 
Se generella svar nr 2, 3, 4, 6 och 7 . Att prata med förskolorna är en jätte bra idé men kommunen 
har inte gjort det i det här projektet. Det kan behövas trafik problemet i Vaxön utträddas men det 
ligger utanför projektet. 
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Boende 2: 
1. Parkering 
Kommunens parkeringsnorm ger att 248 bilparkeringsplatser behovs for området. 
Ett mer realistiskt antagande är att man räknar in att 300 bostäder har minst en bil per 
bostad innebär det att tillsammans med den allmänna parkeringen, kommer det att behövas 
350 parkeringsplatser. Detta antal dr i paritet med antalet parkeringsplatser som idag finns 
på östra delen av Vaxön. 
En riksnorm for antalet parkeringsplatser i nyproduktion rör naturligtvis ett bra utgångsvärde. 
Detta bor dock modifieras beroende på om det är glesbygds, förort, eller innerstad. 
Vaxholms kommun borde ha egna erfarenheter fr6n bl.a. Östra Kullo som kunde användas. 
En egen frågeundersökning, antingen rent personligt eller via post till Östra Kullo vore naturligt infor 
ett s6 stort projekt som Norrberget. 
2. Från trafikutredningen: 
"Sommartid ar efterfrågan på parkeringsplats på Vaxön större an tillgången. Inom 
planområdet finns det 35 allmänt tillgängligt platser, plus 65 platser som anordnas på 
skolgården under sommartid. Nar dessa platser försvinner kommer det att bli mycket svårt 
att parkera i närheten av färjeläget i Vaxholms stod." 
Hur tänker kommunen kompensera for de drygt L00 sommarparkeringsplatser som nu 
försvinner? 
 
SBF:s kommentar: 
Parkeringsnormen säger att det ska finnas 9 platser per 1 000 kvadratmeter bruttoarea. Mer 
information finns att läsa i gestaltningsprogram och plan- och genomförandebeskrivning. Den 
exploatör som sedan ska bebygga området med bostäder ska se till att det finns det antal 
parkeringsplatser som krävs enligt parkeringsnormen. Kommunens parkeringsnorm utgår från att 
hushållen har färre än 2 bilar per hushåll. Att det finns fler människor i centrala Vaxholm bidrar till 
satsningar i kollektivtrafiken vilket kan bidra till att bilberoendet minskar.  
Se även generellt svar nr. 6.   

 
49. Skepparen 18 

Undertecknad kommunmedborgare, fastighetsägare inom riksintresseområdet och fristående 
samhällsplanerare har tagit del av de reviderade handlingarna i rubricerade planärende och har 
följande synpunkter: 
‐ Norrbergsskolan är en byggnad med stora byggnadskvaliteter och med stor potential för 
ombyggnad för andra verksamheter, om nu skolverksamhet inte längre är aktuell i och med 
Kronängsskolan/Campus Vaxholms tillkomst. Dessutom utgör den ett stort historiskt och 
känslomässigt kapital för många av invånarna i Vaxholm. Jag förordar, nu ännu starkare efter 
genomförd folkomröstning, att man undantar Norrbergsskolan från rivning och nyexploatering och 
begränsar den nya detaljplanen till de idag obebyggda ytorna inom det preliminära planområdet. 
Detta innebär att antalet nya lägenheter på Norrberget måste minskas från angivna 250‐300 till c:a 
100‐talet. Ett av tävlingsförslagen (nr 2) redovisar en tänkbar 2‐3 vånings (+ vind) trähusbebyggelse 
som skulle kunna vara tänkbar på dessa ytor. 
 
‐ Vinnaren i markanvisningstävlingen kan kompenseras för minskat antal lägenheter genom att 
denne får lämna anbud på ombyggnad av Norrbergsskolan till lämplig verksamhet 
(förhandlingsupphandling är ju tillåten vid försäljning av byggnader, kommunen kan sedan förvärva 
det färdiga nya kommunhuset?). Mitt förslag är att förstärka bärkraften och berika Vaxholms 
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stadskärna genom att flytta de verksamheter som ryms i Vaxholms stads nuvarande trångbodda 
kommunhus hit, samt att samutnyttja aula och t ex musiksal för kulturella ändamål ‐ ett Kultur‐ och 
Kommunhus med andra ord. Närvaron av politiker och tjänstemän i stadskärnan skulle dessutom 
kunna innebära ett lyft för närdemokratin i vår stad. 
 
Därutöver borde möjligheten att inrymma ett särskilt boende utredas inom planområdet, eftersom 
detaljplaneförslaget för kv Vitsippan gått i stå vid länsstyrelsens granskning av strandskyddet. Även 
kommunens skol‐ och förskoleverksamheter kan beredas behövliga ytor inom skolbyggnaden, och på 
så sätt kan många vanprydande och kostsamma baracklösningar elimineras. 
‐ En snar studie av Norrbergsskolans förutsättningar/möjligheter att inrymma 
ovanstående verksamheter bör snarast göras av Vaxholms stad innan 
detaljplanearbetet går vidare. 
‐ Det gamla kommunhuset Bävern kan med fördel byggas om till t ex ungdomsbostäder, kanske till 
viss del i form av ett student‐ och sommarhotell (studentkontrakt september‐maj och budgethotell 
juni‐augusti?). Kanske kan man göra en förhandlingsupphandling med vinnaren i 
markanvisningstävlingen även om detta projekt? 
‐ Jag har i bilaga dessutom visat hur man kan få en genomtänkt struktur för Vaxöns utveckling genom 
att hitta lösningar för förbättrad kollektivtrafik, långtidsparkering och en bärkraftig året‐runt‐
förbindelse till Vaxholms Kastell. En tanke om Shelltomten finns också här. 
De förslag som redovisas i min bilaga är självklart offentliga. 
 
SBF:s kommentar:  
Platsen där Norrbergsskolan ligger idag är en viktig del av Vaxholms stadsbild och centrum, inte minst 
med sitt höga läge över havet och utsikt över Vaxholmsfjärden. Marken ägs av kommunen, vilket 
möjliggör byggnation och ger intäkter som bland annat kan användas till nödvändiga upprustningar 
av kommunens verksamhetslokaler för äldre samt för barn i förskola och skola.  
Här finns redan utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik och det går att nyttja gemensam teknisk 
försörjning såsom vatten och avlopp, avfall, energi och digital kommunikation. Att bygga i befintlig 
stadsmiljö är inte bara resurseffektivt utan skapar också underlag för kommersiell och kommunal 
service, förbättrad kollektivtrafik samt utbyggda gång- och cykelstråk. 
Att bygga bostäder, särskild boende eller kommunhuset i Norrbergsskolan är inte en långsiktig 
lösning. Det skulle inte få plats tillräckligt i byggnaden för att det skulle uppfylla det behov av nya 
bostäder som kommunen har nu och väntar framöver.  
Se generella svar nr 1, 2, 3, 4, 6 och 7  
 
50. Vasen 18 

Härmed presenteras förslag och synpunkter till att kunna undvika skadliga och mellan medborgare 
och miljöalliansen i Vaxholm. Få är emot att vi bygger ut vår stad, det är en helt naturlig 
tillväxtprocess.  
Den stora frågan blir alltid, hur, var och för vilka grupper, utan att provocera fram ett omfattande 
missnöje.  2011 togs ett icke genomtänkt beslut att riva en av Sveriges förmodligen bäst belägna 
grundskolor, Norrbergsskolan.  
Med tiden vaknade allt fler upp och började tänka att beslutet kanske inte var det mest kloka, på sikt.  
Många utom den politiska miljöalliansen.  
Massiva medborgerliga och politiska protester tog sin form under valkampanjen 2014, vilken 
mynnade ut i ett folkinitiativ som samlade in ca 1400 namnunderskrifter i början av 2015 till stöd för 
att inte riva Norrbergsskolan.  
Jag(vi) menade/menar på att det går att bygga varsamt och anpassat på Norrberget utan att riva den  
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kulturberikade, väl fungerande och välbehövliga Norrbergsskolan genom en medborgarvänlig 
kompromiss.  
Denna går ut på att bygga färre bostäder och då enbart på platsen för de nuvarande förskolorna 
Lillstugan och Lägerhöjden.  
Deras verksamheter kan då flytta in i Norrbergsskolans lokaler för att slippa bygga en ny stor förskola 
inom den av miljöalliansen föreslagna dp 410.  
Detta sparar många miljoner som ersättning för bl.a färre bostäder.  
Dessutom kan Norrbergsskolan fungera som ett skolsaneringsalternativ, genom att ta emot barn från 
alla tillfälliga baracker runt om i Vaxholm samt att även kunna ta emot de elever som inte kommer 
att få plats i Kronängsskolan inom en snar framtid.  
Kronängsskolan är inte byggd för fler än 500 elever och är ca 1200 kvm mindre än Norrbergsskolan.  
Norrbergsskolan blir alltså en trolig garant för att vi slipper bygga ytterligare en ny grund- och  
högstadieskola för hundratals miljoner inom en snar framtid.  
Jag är helt övertygad om att detta är den mest hållbara lösningen på alla plan för Vaxolms 
ekonomiska, miljömässiga och kulturella framtid.  
Vi vet redan att minst 16% av Vaxholms röstberättigade skrivit under på att vilja behålla 
Norrbergsskolan.  
Vi vet att av dessa 16% bor ca 90% inom Vaxholms mer centrala delar, dvs de som berörs mest.  
Vi vet att ett ansvarskännande och medborgarvänligt kommunalt styre, själva borde inse att ta 
initiativet till en folkomröstning i denna angelägna och känsliga fråga, istället för att provocera fram 
ytterligare ett välkänt missnöje hos tusentals vaxholmare. Vad finns för vinst i ett beteende som så 
tydligt provocerar fram ett omfattande missnöje?  
Vi vet att kommunalrådet (alltså ej miljöalliansrådet) Lars Lindgren motarbetar en meningsfull  
medborgardialog och möjligheten till insyn och påverkan genom att bl.a. i tidningen Skärgården 
(15/9-2016)  
framföra följande inställning till samarbete mellan kommunledning och medborgare:  
"DET ÄR VÅR SKYLDIGHET ATT SE TILL ATT HA EN EFFEKTIV PROCESS. VI KAN INTE HÅLLA PÅ  
OCH TAPPA TID PÅ NÅGOT VI BESTÄMT OSS FÖR SKALL UTFÖRAS."  
Jämför med folkomröstningen angående detaljplanen för Väsby Sjöstad 2014.  
Vi vet att Norrbergsskolan är av en mycket hög kvalitet, tekniskt, kulturellt, miljömässigt, pedagogiskt 
och tidlöst hållbar, på en näst intill oslagbar plats för att bedriva en skolverksamhet. Tyst, ren och 
trafiksäker. Se en av Norrbergsskolans "systerskolor" från tiden 40-50-tal: Björkhagens grundskola, 1- 
9, med runt 800 elever. Alla mycket nöjda av de som arbetar där.  
Vi vet att miljöalliansen inte kan ha barnens bästa för ögonen med tanke på den helt misslyckade  
placeringen och utformningen av Kronängsskolan på kommunens mest trafiktintensiva tomtläge.  
Intresset av att skuldsanera väger tyngre än barnens rätt till bästa skolmiljön.  
Dessutom kan vi starkt ana att miljöalliansens modell på skuldsanering kommer att leda till en ännu 
sämre kommunekonomi.  
Vi vet att en mängd osanningar om Norrbergsskolans status, metodiskt, spridits och sprids 
fortfarande av stadsbyggnadschefen och miljöalliansen för att kunna motivera en rivning av den 
mycket hållbara och sunda Norrbergsskolan.  
Vi vet att bidrag till upprustning av äldre skolbyggnader kan ansökas hos Boverket då renoveringar 
med goda förutsättningar rekommenderas bl.a därför att det bekräftats vara långt mer miljövänligt 
än nybyggnation. 
 
SBF:s kommentar: 
Se generella svar nr 1, 2, 3, 4, 6 och 7.  
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51. Båten 5 

Utifrån vår erfarenhet av att arbeta som lärare i både Norrbergsskolan och Lillstugan vet vi att bägge 
skolbyggnaderna har en stor potential för ett bra lärande. Bland annat för läget med närheten till 
naturen, inklusive sjön. Under vår tid hade Lillstugan en miljöprofil på sin verksamhet. Några 
exempel: 
 - En trädgård där eleverna odlade både grönsaker, potatis och blommor. Vid bortre änden av 
nuvarande parkeringsplatsen. En liten friggebod för de redskap som behövdes. 
 - Ytterligare en bit bort, inne bland träden, hade en föräldragrupp byggt en eldstad med en stockring 
runt. En allmän samlingsplats sånger, information diskussioner samt även ute-matlagning.  
- Uppe på själva Norrberget med en fantastisk utsikt, passade det väldigt väl med att lyfta värdet av 
att vara rädd om vår miljö.  
- Med mera .... Ja, vi fick faktiskt studiebesök från Japan. Norrbergsskolan kan tyckas "stel" men där 
finns stora möjligheter också: 
 - Där finns färdiga ämnessalar; hemkunskap, slöjd, bild, kemi osv. Det är nära för lärarna på Vaxö 
skola att ta med sig klassen dit. Den typen av salar finns inte alls i Vaxö skola.  
- Där har nyanlända fått tränat på att laga svensk mat och fått provsmaka.  
- Aulan med altanen utanför ut mot vattnet — helt fantastisk. Många olika möten, Vaxholms 
Folkdansgille har tränat där, och vi lärare hade ytterst trevliga fester där. Varför inte hyra ut till 
privatpersoner som vill ha en festlokal?  
- För ett antal år sedan på en studiedag diskuterade vi skolans framtid. Vi tappade elever till andra 
kommuner. Ett förslag då var att utnyttja strandlinjen och vattnet. Förlänga gångbryggan nedanför 
Norrberget. Då skulle skolan kunna bli en riktig skärgårdsskola med roddbåtar och segelbåtar som 
ele-verna skulle kunna få lära sig att hantera. I förslaget låg även små hus som skulle kunna rymma 
en halv klass t ex.  
Bortsett från själva skolperspektivet: 
- Bygga om en del till pensionärslokaler.  
- Lokaler kan användas till studiecirklar. 
- Förrådslokaler — det finns föreningar i Vaxholm där medlemmar måste ha en hel del av föreningens 
utrustning hemma i lägenheten/huset.  
- Och —varför inte flytta in Vaxholms kommuns förvaltningskontor i en del av Norrbergsskolans loka-
ler? Det skulle vara mycket positivt för oss Vaxholmare att ha förvaltningskontoret mer centralt och 
lättare att nå. Vi är övertygade om att även kommunledningen själva skulle tjäna på det. 
Sammanfattningsvis yrkar vi på att folkomröstningens utfall ska respekteras, och att denna stor-
skaliga exploatering inom ett område som är utpekat som riksintresset inte genomförs. Vi yrkar också 
på att strandskyddet beaktas, om skolorna vid Norrberget rivs (7 kap 18 c § MB p5). 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Idag ställs andra krav på lärmiljöerna i förskolan, bland annat att kunna 
variera gruppernas storlek och forma miljöer för olika typer av arbete, något som det saknas 
möjligheter till i förskolorna. I nya förskolor behöver en öppen miljö med stora och små rum samt 
öppna ytor i anslutning till varandra. Glasade väggytor ger insyn och genomsyn. Det behöver en 
modern skolmiljö anpassad till dagens pedagogik, en naturlig och sammanhållen mötesplats för 
förskola, idrott och kultur. Det andra skälet till att förskolor ska rivas är på grund av skicket på de 
tekniska installationer som finns i Lägerhöjden och Lillstugan och arbetsmiljön för barn och personal. 
Se även generella svar nr 1, 3 och 4. 
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52. Skepparen 19  

Många kommuninvånare framför synpunkter på många,  mycket olika, icke analyserade och icke 
bearbetade företeelser i det aktuella planförslaget, såsom förekomsten av skyddsrum, nyupptäckta 
skyddsrum, planerade parkerings-platser, trafikföring Hamngatan, Lägergatan med påverkan på 
Vaxöns hela trafikbild m.fl. problem. Samt stora områden som arkitekturen och ekonomin.  
Jag koncentrerar mig till följande: Tag hänsyn till riksintressen! Norrbergets berghällar är ett 
väsentligt inslag i inner-skärgårdens farledsmiljö. Strandskyddet bör därför behållas i sin nuvarande 
omfattning. Därav följer: ingen mer bebyggelse. Storstugan, tidigare soldathem, med omgivande park 
och Lägret som f.d. militär övningsplats är Vaxöns del av Vaxholms militära historia, vilket man bör 
slå vakt om. Nuvarande och eventuellt kommande bebyggelse bör ha respektavstånd till Storstugan. 
Lägret kommer att vara en grön lunga i centrala Vaxholm framöver.  
Under samråd nr 2 framfördes svårigheter för. Vaxholmsbor och ev. turister att ta sig genom det 
planerade bebyggelseområdet till den utlovade strandpromenaden med park med utsiktspunkter på 
grund av att bebyggelsen planeras bli bostadsrättsområde och mer eller mindre oåtkomligt utifrån. 
Det kan lätt urarta till "allemansrätt versus gated community" i debatt och i efterlevnad. Det vore att 
göra avsteg från den unika allemans-rätten i Sverige, som också är ett riksintresse av annat slag. Vi i 
Vaxholms kommun, kommuninvånare och kommunledning, har ett lagstadgat kulturmiljöansvar 
gentemot framtida generationer. Att exploatera Norrberget enligt föreliggande förslag är 
oåterkalleligt. 
 
SBF:s kommentar: 
Se generella svar nr 4, 5, 6  och 8. 

 
53. Trädgårdsmästaren 17 

I likhet med många andra i Vaxholm var jag med på ”samrådsmötet” den 19/9 och blev förvånad av 
att inse att detta inte alls handlade om samråd utan om enkelriktad viss teknisk information från 
kommunens tjänstemän(!) 
Vi fick bekräftat att t.ex. parkeringsfrågor, skyddsrumsfrågor, trafikfrågor och avloppsfrågor inte alls 
var lösta. 
Många konkreta frågor som medborgarna ställde avvisades bryskt av mötesansvarig som förklarade 
att de som tjänstemän inte kan svara på generella frågor om exploateringsprojektet utan det är 
politikernas sak. 
Varför var inte några ansvariga politiker på plats? 
 
Varför behöver Vaxholm växa? 
Vaxholms karaktär av liten skärgårdsstad med småskalig bebyggelse är värd att värna om. Staden är 
unik. Läs gärna Naturskyddsföreningens beskrivning av exploateringsprojektets konsekvenser för 
miljö och natur. 
På kommunens hemsida kan man läsa att staden behöver fler innevånare för att klara ekonomin. 
Häpnadsväckande, eftersom man inte räknar med alla ökade kostnader för infrastruktur etc. och där 
det finns gott om exempel från övriga landet på motsatsen, d.v.s. att det tvärtom blir dyrare. I 
Vaxholms kommun behövs visserligen fler bostäder för att kunna möta behovet från unga och 
nyanlända, men då behövs inte exklusiva och dyra bostadsrätter utan fler hyresrätter, och inte 
nödvändigtvis just på den tätbefolkade Vaxön. 
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Yttrande 
Undertecknad tycker därför att en forcerad exploatering med exklusiva och dyra bostadsrätter på 
Norrberget enligt kommunens förslag är oansvarig. 
Först måste man väl ha löst frågor kring infrastruktur, vatten/avlopp, parkering och skyddsrum? Att 
planera för en tät stadsbebyggelse i just en av de mest attraktiva naturområdena i staden kan inte 
vara rätt. 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkter noteras. Se generella svar nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7. 

 
54. Rindö 3:18, inkom efter samrådstiden 

1.Det hölls en folkomröstning om Norrberget-Lägerhöjden 1 den 10 September 2017. 
Valdeltagandet uppgick till 51 % av dom röstberättigade och resultatet av densamma blev ett NEJ 
med 54,9 %.Även om detta bara var en rådgivande folkomröstning skall tas i beaktande att detta är 
vad utslaget blev av dom röstande. 
 
2. Kommunen har inte beaktat det ökade antalet bilar det planerade bygget av 302 bostadsrätter på 
området medför. Det ökade antalet bilar medför både att väg 274,som redan är hårt belastad under 
rusningstid kommer att bli än värre belastad. Det medför också att färjetrafiken Vaxholmsleden- 
Oxdjupsleden kommer bli än värre belastad. Under rusningstid är köbildningen redan enormt stor 
vilket medför att alla bilar som redan idag brukar dessa leder inte kommer med den avsedda färjan. 
 
Det kan också antas att ett flertal av dom boende i det planerade området kommer att ta bilen via 
färjorna över Vaxholmsleden- Oxdjudsleden då vissa kan antas arbeta söder om Stockholm då köerna 
under rusningstiderna till och från Stockholm på väg 274 kan göra att många av dessa istället väljer 
denna färdväg istället. Detta medför att utan utökade turer och utan att större färjor anförskaffas 
kommer köbildningen att öka än mer då färjorna i dagsläget inte kan ens kan klara av den trafik som 
fnv. råder. 
 
Det fanns tidigare ett äldre färjeläge på Rindösidan emot Vaxholm som inte längre är i bruk. För att 
kunna köra utökade färjeturer emellan Vaxholm-Rindö med dubbla färjor och med dubbel trafik bör 
ett nytt modernt färjeläge på Rindösidan uppföras anpassat till en ny större färja som tvunget måste 
anförskaffas av vägverket/Trafikverket/Transportstyrelsen som en infrastrukturinvestering innan fler 
bostäder byggs i kommunen och i synnerhet på Vaxön. Detsamma vad gäller Oxdjupsleden. Detta 
utgör ett hinder emot byggplanerna på Norrberget. 
 
3.Dom planerade parkeringsplatserna som planeras att byggas i garagen på det av kommunen 
planerade bygget av Besqab på Norrberget på 320 Lgh är inte tillräckliga för dom beräknade antalet 
bilarna som av kommunen antas kan komma att behövas. Upp emot 100 parkeringsplatser kan antas 
behöva byggas i området utom garagen i dom planerade bostadsrätterna. Var dessa 
parkeringsplatser 
ska byggas är inte klarlagt. Det är parkeringsbrist i området redan som det nu ser ut. Det finns inga 
parkeringsplatser ikring området i dagsläget såsom det ser ut för ytterligare bilar. Var dessa 
parkeringsplatser ska upprättas har kommunen inte redogjort för. Detta utgör ett hinder emot 
byggplanerna på Norrberget Lägerhöjden 1. 
 
4.Kommunen har ansökt om rivningslov av MSB av dom fyra existerande skyddsrummen i 
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Norrbergsskolan. Den 23 Februari 2017 avslog MSB begäran om att genom rivning få avveckla dessa 
fyra skyddsrum på 415 skyddsrumsplatser med motiveringen att samhällsnyttan går före kommunens 
behov av att få riva dessa vid en rivning av Norrbergsskolan för att kunna gå vidare i planerna att 
bygga 302 Lgh på området Lägerhöjden. Dessa fyra beslut av MSB var inte överklagansbara. 
 
Kravet i dom fyra besluten av MSB på att få avveckla dessa genom rivning var att nya 
ersättningsskyddsrum upprättas med minst 360 skyddsrumsplatser på annat ställe. I kommunens 
planer ingår att ett antal skyddsrumsplatser ska upprättas i garagen i dom planerade nya husen på 
Norrberget. Dessa kan svårligen upprättas innan husen är byggda. Och dom nya planerade husen på 
Norrberget kan svårligen upprättas innan Norrbergskolan ens har hunnit rivas.  
Om Norrbergskolan i strid med resultatet av folkomröstningen skulle rivas innan nya skyddsrum är 
upprättade i garagen på dom planerade nya husen står befolkningen utan skyddsrum. Det skulle isf 
innebära att kommunen gör sig skyldiga till lagbrott emot lagen om skyddsrum. Lag (2006:545) vilket 
kan medföra straffansvar. Detta utgör ett hinder emot rivning av Norrbergsskolan och byggplanerna 
på fastigheten Lägerhöjden 1. 
5.Lillstugan som ingår i fastigheten Lägerhöjden 1 har vad som framkommit av begärda och utfådda 
ritningar av kommunen skyddsrum upprättat i fastigheten. Av ritningarna framgår att det är ett 
skyddsrum för 90 personer/barn. Såvitt framkommit har kommunen ännu inte ansökt om 
rivningslovför Lillstugan, men ändå har kommunen såvitt erfaret fattat beslut på att hyra baracker för 
att evakuera barn och personal ifrån den Montessoriförskola som är inhyst där trots att beslut om att 
riva den inte är fattat i dagsläget. På MBS karta över upprättade skyddsrum i området finns detta 
skyddsrum inte med. Kommunen har såvitt erfaret heller inte ansökt hos MSB om att få avveckla 
detta skyddsrum genom rivning enligt Skyddsrumsingenjör Lars Gråberg på MSB. 
 
Jag har till Lars Gråberg och MSB bifogat kommunens egna ritningar på Lillstugan tillsammansmed 
bilder på skyddsrummet ifråga, bilder både utifrån och inifrån berört skyddsrum. Det pågår fnv en 
granskning av handlingarna baserat på ritningen av Lillstugan och bilderna hos MSB för att utröna 
huruvida detta är någonting som utgör hinder emot en eventuell rivning av berörd byggnad. 
 
Lars Gråberg har sagt att han och MSB ska ta kontakt med skyddsrumsansvarige på kommunen efter 
nära granskning av ritningarna och bilderna på Lillstugan för att begära yttrande av kommunen 
angående detta och varför kommunen inte till MSB har uppgett att det finns ett existerande 
skyddsrum där på 90 skyddsrumsplatser. 
 
För att kunna riva det befintliga skyddsrummet i Lillstugan krävs av kommunen att ha ingett en 
begäran om avveckling genom rivning av berört skyddsrum till MSB, och för att kunna göra detta 
behövs att MSB har klarlagt huruvida skyddsrummet ifråga är existerande som skyddsrum, vilket det 
enligt ritningen är. En begäran om att genom rivning få avveckla berört skyddsrum kan svårligen 
göras av kommunen innan detta är utrett av kommunen och MSB. Detta utgör ett hinder emot 
rivning av Lillstugan och byggplanerna på Norrberget Lägerhöjden 1. 
 
6.I övrigt hänvisar jag och åberopar ingivet yttrande av Naturskyddsföreningens representant Jan 
Holmbäck till styrkande av att rivning av Norrbergsskolan och byggplanerna i kommunens detaljplan 
410 stoppas och återremitteras för vidare beredning. 
                                                             YRKANDEN 
Jag yrkar på att den nuvarande detaljplanen rivs upp och att ärendet återremitteras för förnyad 
behandling/beredning i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med tanke på vad som anförts 
ovan samt i anledning av vad Naturskyddsföreningen anfört i sitt yttrande angående denna plan till 
kommunen. 
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Bilaga 1. 
Text och bilder på Lillstugans skyddsrum på 90 skyddsrumsplatser ingivet till MSB och ansvarig 
skyddrumsingenjör Lars Gråberg. 
Bilaga 2. 
Ritningar på Lillstugan Lägerhöjden 1 där aktuellt skyddsrum under punkten 5 i ovan berör 
samtingiven text till MSB och Lars Gråberg. 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. se generella svar nr. 1, 2, 4, 6 och 8. 
 
55. Ytterby 4:489, inkom efter samrådstiden 

Jag är positiv till att det byggs nya bostäder med en flexibel användning, (centrum, vård och skola), 
på Norrberget och till att Vaxholms stadskärna i och med det växer.  
Jag anser att detta förslag till detaljplan angår alla boende i Vaxholms kommun då planen ligger i 
direkt anslutning till stadens centrum och att platsen idag nyttjas för allmänt bruk, samt att större 
delen av förslaget ligger på strandskyddat område. DVS alla skrivna i Vaxholm är sakägare och ska ha 
rätt att yttra sig och även överklaga.  
Vem som är sakägare finns inte uttryckligt angivet i plan- och bygglagen (PBL). Man kan dock utgå 
från att de som har rätt till att överklaga en detaljplan enligt 13 kap 8 § PBL 2010:900 där man 
hänvisar till Förvaltningslagen (FL), "ett beslut får överklagas av den som beslutet angår" (22 § FL  
1986:223), bör ses som sakägare.  
 
Mina synpunkter:  

• Planförslaget privatiserar områden som i dag är allmänt tillgängliga genom att ange området  
som kvartersmark och dessutom låter vägarna ligga inom kvartersmark.  

Förslag till lösning: gör vägarna till allmänna vägar med kommunalt huvudmannaskap.  
• Planförslaget tar inte tillräcklig hänsyn till Storstugan och den militärhistoriska kontexten.  
• Storstugan måste ses i sitt sammanhang med den öppna plats som lägret utgör och bör ses  

som den solitära byggnad på en höjd som den är. Den bebyggelse som "uppförts under  
åren" har inte "minskat dess ursprungliga ensamma läge uppe på höjden", då dessa  
tillkommande byggnader är låga och inte stör det ensamma läget visuellt. Sett från lägrets 
sida, där det rimligen borde ses från. Den nya bebyggelsen kommer inkräkta på detta 
kulturhistoriska sammanhang och den kulturhistoriska utredning som tagits fram saknar 
adekvat analys kring det.  
Se Plan-och genomförandebeskrivning sid 17, bild 5.  

 
Förslag till lösning: Beställ ytterligare kulturhistorisk utredning med frågeställning kring Storstugan,  
inte bara ur det nya planförslagets utbredning, utan ur Storstugans kontext. Skapa ett tillräckligt  
stort avstånd mellan Storstugan och den nya bebyggelsen. Både reellt och visuellt sett från lägret.  

• Planförslaget medför att en offentlig lokal försvinner från Vaxholms direkta stadskärna.  
Detta är problematiskt ur ett demokratiperspektiv, samt ur perspektivet att ha en levande  
och tillgänglig stadskärna. Den nya aulan i Kronängsskolan ersätter inte Norrbergaskolans  
aula, därför att den ligger för långt bort från stadskärnan. Möjligheten att ha evenemang  
med teater för barn och vuxna, på tex Kulturnatten, eller större samlingar, på gångavstånd  
från centrum, upphör då det inte finns någon lokal.  

 
Förslag till lösning: Detaljplanera för en allmän lokal på gamla Shelltomten/Matrosen 14. 
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SBF:s kommentar: 
Kvartersgatan är ett gemensamt utrymme och ska vara tillgängligt för räddningsfordon. Allmän 
tillgänglighet är säkerställd inom PARK, GATA och TORG.  
 
Storstugan ligger utanför plangränsen och ingår inte i planområdet. TORG i plankartan norr om 
Storstugan ger möjlighet till allmänhet att använda hela utrymmen och tar tillräckligt avstånd mellan 
Storstugan och ny bebyggelse. Alla nybebyggelse som ligger närmaste till Storstugan ska byggas med 
en nockhöjd lägre än Storstugan. Kommunen jobbade vidare på detaljplanen efter ett nytt samråd 
och ett kvarter ska använda för kommunal ägo.  
Synpunkterna noteras. se generellt svar nr. 4. 

 
56. Kullön 1:21, inkom efter samrådstiden 

Vi framförde att ett antal lägenheter kanske i två av byggnaderna skall reserveras för äldreboende. 
Kommunen har ju bättre kunskap hur äldreboendet ser ut i kommunen o kan bättre bedöma hur 
stort antal som bör reserveras. 
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas. Se generellt svar nr. 3 
 
Parkeringsplatser i garage under byggnaderna måste ökas i antal. Det finns väldigt många som bor i 
Vaxholm som inte har tillgång till bilplats. Därför borde bilplatser skapas så att närboende i Vaxholm 
kan få hyra plats i Norrberget. 

 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 6 

 
57. Skarpö 1:405 

Jag förvånas över att ytterst få av de kritiska synpunkter som inkom under samråd nummer 1, har 
beaktats i det nya förslaget till detaljplan.  
 
Jag förstår att staden behöver växa men är rädd att vi går för fort 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 Norbergets 
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?   
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 4. 
 
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”.   
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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.” 
 
Byggnaderna är upp till 16,5 m höga vilket inte kan betraktas som småskaligt. Kvarteret Norrberget i 
nordöstra hörnet som skall planeras för radhus ger enligt 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. Detta innebär att husen kommer att sticka 
upp cirka 5 m högre än Norrbergets högsta punkt som är 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. Jag accepterar att skolan rivs och 
att vi behöver blicka framåt. Men snälla, 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.   
  
SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. För svar angående riksintresset se generellt svar nr. 4. Förslaget möjliggör 
bebyggelse i 2-3 våningar plus en takvåning. Höjderna varieras i området. Gestaltningen av området 
beskrivs mer i detalj i gestaltningsprogrammet. Se även generellt svar nr. 2. 
 
58. Framnäs 5 
Allmänt: Presentationen var tydlig och bra men presentatörerna var ju helt låsta vid de 
förutsättningar som politikerna bestämt. Frågor ang. storleken och hur man ska lösa miljö- och 
trafikproblem blev inte besvarade. 
 
Trafiksituationen: Jag har läst Trafikutredningen från ÅF-Infrastructure AB (finns på Vaxholms 
hemsida) och där uttrycks bl.a. ett antal punkter ang. hur trångt det blir för fordonstrafik, gång och 
cykelbanor, både vad gäller tillfarter, parkeringar och inom området. Det framgår av utredningen en 
mängd problemområden som måste lösas. Parkeringsplatserna som beskrivs i planen är alltför få till 
de som är tänkta att bo på Norrberget. Det kommer säkerligen att medföra att de få 
parkeringsplatser som finns på Vaxön kommer att bli klart överbelastade.  
 
SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. Förslaget har bearbetats och anpassats efter de rekommendationer som 
föreslås i trafikutredningen. Se även generellt svar nr. 6 
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Om jag själv utgår från hur det ser ut idag, dels runt skolorna och fritidsverksamheterna, vid 
avlämning på morgonen och hämtning på eftermiddagen, så är det oerhört trångt för fordon att 
komma till och från med bilar. Risken för olyckor är i anslutning till dessa platser är uppenbar. 
När det gäller genomfartstrafiken på Kungsgatan så är den redan idag högt belastad på mornar och 
eftermiddagar. Alla nya invånare på Rindö som ska färdas till och från Rindö med fordon kommer ju 
med färjan som har tät trafik , mornar och eftermiddagar vilket medför enorm genomfartstrafik som 
tillsammans med alla nya bosättningar på Vaxön skapar en gigantisk trafiktäthet.  
 
Befolkningsökningen: På några års sikt kommer vi att bli många fler på Vaxön. Skutvikshagen drygt 
100 lägenheter. Många nya bostäder på Rindö. Norrberget med drygt 300 lägenheter.  
Jag kan bara läsa mig till i planen att det skulle vara positivt med en befolkningsökning. Ingenstans 
kan jag se vilka kostnader det kommer att medföra med kommunal service och belastning på 
Vaxholm vårdcentral som redan idag är underdimensionerad med dålig service och långa väntetider.  
 
Miljöpåverkan kommer att bli stor bl.a. med tanke på reningsverket vid Blynäs redan idag inte kan ta 
hand om rening på ett miljömässigt sätt. Eventuell anslutning till Käppalaverket verkar ju inte vara 
rimlig inom överskådlig tid. 
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 7 
 
Slutkommentar: Jag kan ha förståelse för att det behövs viss inflyttning till Vaxholm men då skulle jag 
hellre vilja se att andelen hyreslägenheter ökar som skulle göra det möjligt för våra unga att bo kvar. 
Jag förstår inte varför man vill bygga en gigantisk stad i staden, på Norrberget. 
Betänk hur stort det har blivit med ”bara” 101 lägenheter i Skutvikshagen. På Norrberget vill man 
bygga något som är TRE gånger så stort. Varför har man inte försökt med en kompromiss och bygga 
hälften så stort? 
 
SBF:s kommentar: 
Efter folkomröstningen har antalet bostäder minskat något se generellt svar nr. 3. 
 
59. Smeden 1 
Jag anser att kommunen behöver SANSA sig och se över den nu aktuella situationen och ha bättre 
framförhållning för att förutse konsekvenser och infrastrukturella behov.  
Det finns alltför många varningsklockor som ringer  för att det skall vara hälsosamt att fortskrida med 
rivningen av Norrbergsskolan och där bygga över 300 lägenheter. 
  
Det som oroar mig framför allt är :  
 
Håller vårt avloppssystem? Blynäs Reningsverk redan högt belastad. Bör man inte sansa sig  innan det 
är helt klart med Käppala-avtalet? 
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 7 och 6. 
 
Våra skolor och förskolor är redan nu överbelagda. Ingen framförhållning har visats då det gäller de 
långvariga baracklösningarna som hittills har kostat medborgarna många tiotals miljoner. Istället 
planeras det för fler dyrt inhyrda baracker som lösning på problemet.  
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Skyddsrummen?  Byggnationen på Norrberget skall ske i etapper och planeras vara klar 2025. Före  
rivning bör frågan om parkeringsgarage i berget och skyddsrummen vara glasklara. 
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 8. 
 
Det finns slöjdsalar i Norrbergsskolan. Är det kostnadseffektivt att eleverna från Vaxö skola verkligen 
skall åka till slöjdsalen på Rindö och förlora lektionstid genom att åka  buss och färja tur och retur när 
slöjdsal finns ett par hundra meter bort?  
 
SBF:s kommentar: 
Kommunen planerar att uppföra nya slöjdlokaler för Vaxholmsskolan i anslutning till den befintliga 
skolan. 
 
Infrastrukturen i Vaxholm måste byggas ut kraftigt om man planerar för över 300 lägenheter på 
Norrberget (utöver alla de som redan nu byggts eller planeras i kommunen). Det gäller bl.a. utbyggd 
vårdcentral, äldreboenden, skolor och förskolor. Allt detta redan nu underdimensionerat. Hur är det 
med framförhållningen? 
Inflyttningen sker snart till Skutvikens 100 nya lägenheter. Mera barn, mera bilar mera behov av en 
fungerande infrastruktur.  
  
Våra äldre köar redan nu för vård och boende. Hur är framförhållningen? 
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 3 
 
Parkering har länge varit ett problem i kommunen. De lägenheter som planeras på Norrberget blir 
exklusiva bostadsrätter. De som köper dessa lägenheter har ofta råd med två bilar per familj. Var 
skall alla parkera? Och var skall alla turister parkera? 
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 6 
 
Rivs Norrberget kommer stora saneringskostnader äta stora delar av inkomsten  som försäljningen 
genererar.   
 
Undertecknad anser att det är ett stort slöseri och brist på ansvar och vision att riva Norrbergsskolan, 
Lillstugan och Lägerhöjdens förskola. 
  
Ett omtag gällande Vaxholms framtid bör tas med alla verksamma parametrar innan nya spadtag tas. 
Man bör sansa sig och ha bättre framförhållning angående framtida behov. 
 
SBF:s kommentar: 
Se generellt svar nr. 1 
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Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning 

De synpunkter, som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga området. 
Även allmänna intressen har därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en 
lämplig avvägning mellan olika intressen.  
 
Förändringar på plankartan efter samråd nummer två: 
 

 Ett av kvarteren har bytt användning till ”DB1SC1(P1)” och är tänkt att innehålla ett särskilt 

boende. 

 Användningsbestämmelserna har förtydligats och möjligheten till centrumverksamhet ”C1 ” 

har koncentrerats till kvarter som angränsar till allmän plats. 

 Höjdsättningen i förslaget har setts över och förtydligats. 

 Gränshierarkin har setts över och förtydligats. 

 En bestämmelse om antal lägenheter har lagts in på plankartan på en av de ytor där det ska 

bli radhus. 

 Användningen KVARTERSVÄG har ändrats till en egenskapsbestämmelse Kvartersväg. 

 En bestämmelse ”g” har lagts in på ytan för kvartersvägen med lydelsen: Marken ska vara 

tillgänglig för gemensamhetsanläggning för vägar och dagvattenhantering. 

 Bestämmelsen ”P1” har lagts till i ett av kvarteren ”B2”.  

 Bestämmelsen ”f2” om utkragande balkonger över prickmark har tillkommit. 

 Bestämmelserna ”f3” och f4” om byggnadhöjder. 

 En bestämmelse ”b1” har lagts till med lydelsen: Inom kvartersväg ska det finnas 0,32 m3 

fördröjningsvolym och rening av dagvatten per 100 m2 kvartersmark. Volymen får göras 

mindre i den mån motsvarande mängd dagvatten kan infiltreras på exempelvis gårdar. 

 Utökad lovplikt har satts in för Attefallregler, fällning av markerade träd och för 

fasadändringar mot kringbyggd gård. 

 Pumpstationen ”E1” har placerats närmre Hamngatan, transformatorstationen ”E2” har 

flyttats en bit och bestämmelserna för ”E1 ” och E2 ” har förtydligats. 

 Grundkartan har uppdaterats och detaljplanen har bättre anpassats efter underliggande 

planer vid Hamngatan och Roddaregatan. 

 En särskild strandskyddskarta (1) har lagts in på plankartan.  

 En särskild karta (2) som markerar beräkningsgrundande fasader har lagts in på plankartan. 

 Prickmarken och plusmarken har förtydligats.  

 Ljus BTA har bytts till BTA ovan mark och summan per kvarter har justerats något. 

 Torgytans vändzon har ändrats till en mer rak form. 

 Användningen ”PARK1 ” har lagts till för att förtydliga att lekparken och strandpromenaden 

ligger inom ”PARK”. 

 Strandpromenaden planläggs nu som en del av användningen ”PARK” och illustreras med en 

illustrationslinje. 

 Gatten i kvarteren har försetts med prickmark där byggnad ej får uppföras.  

 På gårdar har en bestämmelse ”n3” lagts in med lydelsen: Gårdar skall utföras med goda 

förutsättningar för plantering. Marken får underbyggas med planterbart bjälklag 

dimensionerat för ett jorddjup om minst 0,8m. Skyddsrum får byggas under bjälklag. 

Öppningar mellan hus mot gata (ej portik) får ej underbyggas vid prickmark. 
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Förändringar i plan- och genomförandebeskrivningen efter samråd nummer 2: 
 

 De bestämmelser som ändrats ovan har beskrivits i planbeskrivningen. 

 En mer utförlig beskrivning av vad som ingår i de avtal som är kopplade till genomförandet av 

planen har lagts in under rubriken avtal. 

 Avsnittet om dagvatten har uppdaterats och förtydligats i enlighet med uppdaterad 

dagvattenutredning. 

 Genomförandedelen har förtydligats om fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, 

utökad lovplikt. 

 En konsekvensbeskrivning har lagt till och avtalsdelen har förtydligats. 

Utredningar och dokument som tagits fram efter samråd nummer 2: 

 Ett gestaltningsprogram har tagits fram för att tillsammans med bestämmelserna på 

plankartan säkra den arkitektoniska kvaliteten i projektet. 

 Trafikutredningen har uppdaterats 

 Bullerutredningen har uppdaterats 

 Dagvattenutredningen har uppdaterats 

 Miljöbedömningen har uppdaterats 

 

Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskede 2 (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 S2 

Alfågeln 3 S2 

Badhuset 8 S2 

Björken 21 S2 

Båten 5 S2 

Domaren 14 S2 

Engarn 1:14 S2 

Fiskläget 10 S2 

Framnäs 5 S1, S2 

Gräsanden 13 S1, S2 

Havstruten 13 S2 

Kasinot 1 S1, S2 

Kasinot 2 S1, S2 

Kasinot 3 S1, S2 

Kasinot 8 S1, S2 

Kasinot 9 S1 

Koltrasten 11 S2 

Konstapeln 8 S2 

Fastighet Skede 

Kornknarren 1 S1 

Kornknarren 4 S1,S2 

Kullön 1:21 S2 

Lägerhöjden 4 S2 

Lönnen 7 S2 

Minören 1 S2 

Minören 2 S1, S2 

Norrberget 9 S1 

Norrberget 12 S1 

Norrberget 13 S1 

Norrberget 19 S1 

Norrberget 22 S1, S2 
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Norrberget 24 S1 

Norrberget 25 S1 

Norrskär 13 S1 

Norrskär 16 S2 

Repslagaren 23 S1, S2 

Rindö  3: 216 S2 

Rindö 2:138 S2 

Rindö 2:252 S1 

Rindö 3:18 S2 

Roddaren 1 S1, S2 

Roddaren 17 S1 

Roddaren 18 S1, S2 

Roddaren 23 S1, S2 

Roddaren 25 S1 

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 

Skarpö 1:60 S1 

Skarpö 1:61 S1 

Skarpö 1:80 S2 

Skepparen 18 S1, S2 

Skepparen 19 S1, S2 

Skogvaktaren 5 S1 

Skutviken 1 S1, S2 

Smeden 1 S2 

Styrmannen 2 S1, S2 

Tallen 12 S2 

Taltrasten 20 S2 

Taltrasten 25 S1, S2 

Terra nova 11 S2 

Terra nova 2 S2 

Trädgårdsmästaren 17 S2 

Trädgårdsmästaren 4 S2 

Vasen 18 S2 

Vasen 18 S2 

Vega 7 S2 

Vega 13 S1 

Vildmannen 2 S2 

Vildmannen 5 S1, S2 

Vildmannen 8 S1 

Ytterby 4:489 S2 

Ytterby 4:726 S2 

Ytterby 4:722 S1 

Östra Ekudden 4 S1 

De viktigaste frågorna som diskuterades under samrådsmötet den 19 september var: 
1. Hur yttrar man sig; vad händer om jag yttrar mig för sent under samrådet? Vad händer med 

mitt yttrande om jag inte kommer in med något förrän i granskningsskedet?  
2. Vem läser och sammanställer samrådsyttranden? Vilka får ta del av samrådsredogörelsen?  
3. Räcker blynäsverkets kapacitet för Norrberget och de andra planerade bostadsprojekten? 

Vad händer med anslutningen till Käppala? 
4. Hur fungerar krav på parkeringsplatser i detaljplanen? Kan kommunen garantera att det blir 

ett tillräckligt antal? Räcker verkligen det planerade antalet p-platserna? 
5. Vad är och hur fungerar grönytefaktor?  
6. Var finns de skyddsrum i Vaxholm? Hur kommer frågan att lösas för Norrberget? (Vem 

bestämmer/har ansvar i frågan?) Vem står för kostnaden?  
7. OBS! Viktig då den inte alls besvarades på mötet: Hur stora är kostnaderna för att placera 

förskolebarnen i baracker under rivnings- och byggtiden?  
8. På vilket sätt regleras gestaltningen i detaljplanen? Kan man tycka till om det under 

samrådet?  
9. Kommer det tas fram ett gestaltningsprogram/vad reglerar ett gestaltningsprogram? 
10. Hur blir området tillgängligt för allmänheten när det är kvartersmark på gatorna? 
11. Hur kommer den ökade biltrafiken i området att hanteras?  

 
Stadsbyggnadsförvaltningen, den 9 oktober 2017 
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Farnaz Wigh 
Planarkitekt  

 


