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Detaljplan för Del av Lägret Dp 422 

Vaxholms stad, Stockholms län 
 

Granskningsutlåtande 

Detaljplanen har varit ute på granskning.  

Granskningen ägde rum under tiden den 17 november - 8 december 2021. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om granskning, KSPLU 2021-10-13 § 50. 

Granskningshandlingar samt information om granskning har sänts ut till berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckning och till remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna visades under 
granskningstiden på kommunhuset, Eriksövägen 27, på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B, samt på 
Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se. 

 

Under granskningen inkom 25 yttranden varav 12 från fastighetsägare, boende och övriga som berörs. 
Inkomna granskningsyttranden finns samlade i planakten, vilken går att ta del av på 
stadsbyggnadsförvaltningen.  
 

Tidigare beslut 

Kommunstyrelsens beslutade om planuppdrag den 3 maj 2018 § 39. Inför plansamrådet utarbetades 
förslaget till detaljplan.  

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om samråd den 26 augusti 2020 § 22.  
Samrådet ägde rum under tiden den 8 september – 6 oktober 2020. 

Sammanställning av inkomna yttranden: 
• Bevara och säkra tennisbanan för framtiden. 

• ta bort planbestämmelsen för P-plats för hela Dp 422, dvs det som idag är tennisbanan 
samt parkeringarna på båda sidor därom, alltså både den mot kyrkan och den där andra 
tennisbanan låg (idag i strid med nu gällande detaljplan), 

• ta bort planbestämmelsen för P-plats för det som idag är tennisbanan så den åtminstone 
garanterat blir fredad, 

• ta bort tennisbanan ur planen, återigen för att säkra dess framtid på näst bästa sätt. 
 

• Bevara och säkra tennisbanan för framtiden. Villkor vid avtal om överlåtelse av Lägret från 
Försvarsmakten till Vaxholms stad. 

• Kulturmiljö - En eventuell ny detaljplan för denna del av Lägret måste vara i samklang med den 
kommande kulturmiljöinventeringen. 

• Trafik på lägergatan 
• Förbättra för kollektivtrafik istället för biltrafik 

 
 

http://www.vaxholm.se/
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Inkomna yttranden Avstår från 
yttrande 

Yttrande utan 
erinran/med 
tillstyrkan 

Yttrande med 
synpunkter 

Kvarstående 
synpunkter 

Myndigheter     
1.  Länsstyrelsen i Stockholms län  Ingen erinran   
2.  Lantmäteriet   x  
3.  Trafikverket   x  
4.  Trafikförvaltningen Region Stockholm  Ingen erinran   
5.  Storstockholms brandförsvar (SSBF)  Ingen erinran   
6.  Polismyndigheten   x  
Bolag     
7.  Skanova   Ingen erinran   
8.  Roslagsvatten AB  Ingen erinran   
9.  E.ON Energidistribution AB  Ingen erinran   
Organisationer, föreningar     
10.  Föreningen Värna Vaxholm    X 
11.  Vaxholms villaägareförening    X 
12.  Naturskyddsföreningen i Vaxholm    X 
13.  Vänsterpartiet i Vaxholm    X 
14.  Vaxholms Tennisklubb   X X 
Fastighetsägare     
15.  Yttrande 1   X X 
16.  Yttrande 5   X X 
17.  Yttrande 9   X X 
18.  Yttrande 10   X X 
19.  Yttrande 11   X X 
20.  Yttrande 12   X X 
21.  Yttrande 13   X X 
22.  Yttrande 14   X X 
23.  Yttrande 15   X X 
24.  Yttrande 16   X X 
25.  Yttrande 18   X X 

 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanställning och kommentarer till inkomna 
synpunkter 
Nedan följer en redovisning av synpunkter i inkomna skrivelser. Dessa bemöts avsnittsvis i form av 
stadsbyggnadsförvaltningens (SBF:s) kommentarer. Skrivelserna i sin helhet finns att tillgå i 
stadsbyggnadsförvaltningens arkiv. Privatpersoners uppgifter hanteras enligt GDPR och detta dokument 
kan publiceras på kommunens webbplats. För att ta del av vilka privatpersoner som har inkommit med 
yttranden kontakta kansliet. 

Myndigheter  

1. Länsstyrelsen i Stockholms län 
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Yttrande 19 

Länsstyrelsen har tagit emot rubricerad detaljplan för granskning. Detaljplanen syftar till att kombinera 
användningen för allmänplats med både park och parkering. Länsstyrelsen har utgått från innehållet i 5 
kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, i vår granskning av ärendet och har inga synpunkter på 
förslaget.  

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 

 
2. Lantmäteriet  

Yttrande 24 

Delar av planen som bör förbättras 

Utfartsförbud är inte ok i planområdesgräns 
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd i planområdesgränsen. 
Stängselkrav och utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot allmänna platser. Detta 
innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av bestämmelse i en planområdesgräns av följande 
skäl: I en planområdesgräns går det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen 
kommer att vara allmän plats i den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt 
något som ska gälla för området utanför det i planförslaget aktuella planområdet vilket inte är tillåtet, se 
s. 59 i Boverkets konsekvensutredning inför införandet av de allmänna råden för planbestämmelser. 
 
Kommunen kan utforma plankartan/planområdet på ett annat sätt för att undvika dessa problem eller 
undvika att reglera utfartsfrågan. Lantmäteriet noterar att i vissa planer har liknande problem lösts 
genom att kommunen har utökat planområdet med en remsa bestående av några meter allmän plats 
utanför utfartsförbudet. 
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas genom att bestämmelsen om att ”körbar förbindelse inte får 
anordnas” har flyttats in något inom planområdet. 

 
3. Trafikverket  

Yttrande 20 

Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende gällande planförslag att möjliggöra parkering och park för del av 
fastigheten Vaxön 1:81. Planområdet är beläget intill allmän väg 274 som Trafikverket är väghållare för. Väg 274 är 
primär transportled för farligt gods och omledningsväg för Essingeleden.  
Trafikverket har tidigare yttrat sig i samband med samråd 2020-10-06 (TRV 2020/96044) och vill nu framföra 
följande synpunkter.  
 
Anslutning och planbestämmelser  
Trafikverket har i dialog med kommunen kommit fram till förslaget att stänga den befintliga anslutningen till väg 
274 och att en ny anslutning ska anordnas från den kommunala Lägergatan. Återställandet av anslutningen till 
statlig väg ska genomföras av Trafikverket och bekostas av kommunen. Detta framgår i planbeskrivningen och ska 
säkerställas genom avtal innan antagande av detaljplanen.  
Trafikverket noterar att planbestämmelser och plangräns har justerats utifrån Trafikverkets synpunkter och har 
därmed inget i övrigt att erinra kring det.  
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Avvattning  
I planbeskrivningen anges det att dagvattenflödet kommer öka till följd av planförslaget. Trafikverket är positivt 
inställda till de föreslagna åtgärderna för att hantera dagvattnet och vill samtidigt påpeka att avvattning inte ska 
ske mot statlig väganläggning.  
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Avtalet om återställande av väg tas fram efter antagande.  

 
4. Trafikförvaltningen Region Stockholm 

Yttrande 3 

Region Stockholms synpunkter i samrådet ser ut att ha beaktats. Inga nya synpunkter har tillkommit.  

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 

 
5. Storstockholms brandförsvar (SSBF) 

Yttrande 4 

SSBF har tidigare yttrat sig i detta ärende, Vaxön 1:81, i samrådsskede (2020-10-05). SSBF har inget mer 
att erinra i ärendet.  

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 
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6. Polismyndigheten 
 
Yttrande 23 
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SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras och fortsatt dialog sker vid behov under genomförandet av detaljplanen. 
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Bolag 

7. Skanova 

Yttrande 2 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs 
inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  

SBF:s kommentar: 
Yttrandet noteras. 

 
8. Roslagsvatten AB: 

Yttrande 22 

Roslagsvatten har fått rubricerad remiss för yttrande och har inga synpunkter på detaljplaneförslaget. 

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 

 
9. E.ON Energidistribution AB 

Yttrande 7 

E.ON Energidistribution AB har studerat dom inkomna handlingarna i ärendet och har inget att erinra. 

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 

 
 
Organisationer, föreningar 

10. Föreningen Värna Vaxholm 

Yttrande 6 
 
Föreningen Värna Vaxholms synpunkter i samrådet om Dpr 422 har inte fått 
tillfredsställande svar från Vaxholms kommun. Nya synpunkter har också 
tillkommit som vi kräver svar på. 
 
I. Ta fram kulturmiljöprogrammet först 
Kommunen framhåller i en kommentar till föreningens samrådsyttrande att 
tennisbanan på Lägret ”kan” bli kvar (liksom också parkeringsplatserna, efter beviljad ansökan om 
bygglov). Tennisbanan saknar således skydd, då den enligt planförslaget lika bra ”kan tas bort”. Risken 
är överhängande att det blir så, då det är välkänt att kommunens avsikt med den nya planen just är att 
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bygga en större parkeringsplats på Lägret. Som tidigare påpekats i samrådet är Lägret som öppet fält 
särskilt viktigt för Vaxholms identitet och kulturstad, ett lokalt minnesmärke med kulturhistoriska 
värden, vilket styrks i ett tidigare yttrande från Länsstyrelsen. 
Nytt sedan samrådet hölls om Dpr 422 är att Vaxholms högsta beslutande organ på 
fullmäktigesammanträdet i april 2021 beslöt att ta fram en kulturmiljöinventering samt att denna ska 
inarbetas i Vaxholm 2040, den nya 
översiktsplanen. Denna inventering måste finnas vid handen innan några nya 
ingrepp görs i Vaxholms känsliga kulturmiljö. En eventuell ny detaljplan för denna del av Lägret måste 
vara i samklang med den kommande kulturmiljöinventeringen. 
 
2. Kommuninvånarnas livsmiljö måste värnas mot buller och avgaser 
Enligt plan- och bygglagen har kommunen ansvar för kommuninvånarnas livsmiljö. Inom ramen för detta 
ansvar ingår, enligt propositionen ”Framtidens friluftsliv”, att kommunen tar ansvar för långsiktig 
tillgång till naturområden i alla tätorter. 
Naturens upplevelsevärden är mycket viktiga för folkhälsan. Folkhälsomyndigheten konstaterar i 
skrivelsen ”Friluftsliv för god folkhälsa” (2012:13:51): 
”bostadsnära och vardagsnära natur är av stor betydelse för folkhälsan”. Bland de tio mål som 
regeringen satt för friluftspolitiken kan särskilt noteras ”attraktiv och tätortsnära natur”, som innebär att 
”Värna tillgången till attraktiv natur i och i närheten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till 
grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och 
kulturmiljövärden”. Lägret kan uppfylla dessa krav först när de två, i dag och sedan lång tid olagliga (då 
de saknar giltiga lov) parkeringsplatserna tas bort, så att Lägret 
blir så fritt som möjligt från buller, avgaser och olycksrisker. Det är bestickande att detta alternativ 
saknas i förslaget. Att ytterligare utöka antalet bilar på Lägret strider enligt vår uppfattning mot både 
plan- och bygglagens syfte och regeringens folkhälsomål. 
 
3. Vackra och välvuxna träd ska inte fällas i Vaxholm 
Ett stort antal vackra och välvuxna lövträd har nyligen fällts på Norrberget i samband med 
exploateringen där. Det är en miljöskandal – som inte får upprepas, och som gör det än mer angeläget 
att bevara de träd som finns på 
andra platser på Vaxön. Vaxholms stolta kastanjer har omistliga och oersättliga naturvärden och ska 
inte fällas. Vaxholms kommun bör höja sina miljösträvanden över vad Länsstyrelsen tillåter. 
 
4. Skolbarnens säkerhet måste garanteras 
Det är bestickande att Vaxholms Barn- och utbildningsnämnd avstått från att 
lämna synpunkter i samrådet om Dpr 422, då Vaxö skola ligger endast ett fåtal meter från den planerade 
parkeringen. Skolan har kapacitet för 324 barn i åldrarna 6–11 år, ett stort antal små barn, som har för 
vana att gå över Lägergatan på rasterna för att leka och spela bollspel på Lägret. I hörnan 
Kungsgatan/Lägergatan finns också en öppen förskola. Skol- och förskolebarnens säkerhet måste sättas i 
första rummet, så som Barnkonventionen stipulerar. Farthinder och eventuella framtida 
trafikregleringar – som kommunen tar upp i sitt svar till våra synpunkter i den här frågan – förändrar 
inte faktum: Det är helt enkelt olämpligt med en stor parkeringsplats i skolans närhet.  
 
5. Parkeringarna ökar risken för översvämning 
När det gäller tennisbanans ”tekniska” olämplighet som bilparkering (omfattande markarbeten skulle 
krävas) hänvisar kommunen till ett för oss obegripligt resonemang om att det skulle vara bättre ur 
dagvattensynpunkt med större hårdgjorda ytor. Färska undersökningar som Vaxholms kommun tagit 
fram har tvärtom med all önskvärd tydlighet visat att man på Vaxön bör undvika att utöka de hårdgjorda 
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ytorna, då dessa utgör en starkt ökad översvämningsrisk. Lägret pekas dessutom i dessa undersökningar 
ut som en av Vaxöns viktigaste avrinningsområden. Faktum kvarstår: Tennisbanan är olämplig som 
parkeringsplats. Ur risksynpunkt bör också de nu olagliga parkeringsplatserna tas bort.  
 
6. Planerna för Lägret strider mot folkviljan 
Sist men inte minst: När det gäller vårt påpekande att det bland Vaxholmsborna finns ett mycket starkt 
engagemang för tennisbanan på Lägret, besvaras detta av Vaxholms kommun med – största möjliga 
tystnad. 
Ändå är sammanställningen av de yttranden som lämnades i samrådet nästan skrattretande tydlig:  
• Bevara tennisbanan,  
• bevara tennisbanan och ta bort befintliga parkeringsplatser inom planområdet, 
• bevara tennisbanan och utöka med ytterligare en tennisbana/aktivitetsområde för unga/paddel,  
• bevara tennisbanan och behåll befintliga parkeringsplatser inom planområdet,  
• minska planområdet så att det inte kommer i kontakt med vägområde för väg 274, utfartsförbud mot 
väg 274.  
 
Fyra lokala föreningar inkom med synpunkter plus hela 658 enskilda. 
Med tanke på ovanstående vill vi nämna att ytterligare ett mål i ”Framtidens friluftsliv” är ”starkt 
engagemang och samverkan”, genom vilket politiken vill ”Sätta individens personliga val och 
engagemang i centrum”. Lägret en helig plats för väldigt många Vaxholmsbor. Här firar vi midsommar, 
här leker barnen, här har vi picknick, här promenerar vi med hunden och här 
spelar vi tennis. Här kan alla njuta av en stor öppen gräsyta som inramas av lummiga gamla träd. Det 
är en vacker plats med rik historia. Här vill vi inte dränkas av avgaser och buller. Här vill vi se så lite 
bilar som möjligt så långt ögat når. 
 
Vaxholm 6 december 2021 
 
Ordförande i föreningen Värna Vaxholm 
 
Föreningen Värna Vaxholm är en av stadens största och mest aktiva med över hundra betalande medlemmar och drygt fyra 
gånger så många medlemmar i Facebookgruppen Värna Vaxholm. 
Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden och verkar för mer lokal demokrati och större medvetenhet om och skydd för 
Vaxholms kulturmiljö. Föreningen har funnits i mer än tre år och uppfyller, enligt en dom i Högsta domstolen sommaren 2020, 
de kriterier som finns angivna i Århuskonventionen som ger rätt att vara sakägare i det kommunala planarbetet. 

SBF:s kommentar: 
1.Ta fram kulturmiljöprogrammet först: 
Länsstyrelsen har inte haft några synpunkter eller krav om att ett kulturmiljöprogram ska 
tas fram innan detaljplanen antas.  
 
2. Kommuninvånarnas livsmiljö måste värnas mot buller och avgaser: 
Enligt den parkeringsutredning som tagits fram är det idag en låg belastning på befintlig 
parkering. Det innebär att det också skulle bli en relativt låg ökad belastning på 
Lägergatan om in/utfarten till parkeringen flyttas dit.  
 
3. Vackra och välvuxna träd ska inte fällas i Vaxholm: 
För att flytta in/utfarten till Lägergatan måste ett träd i allén tas ner. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har ansökt och fått dispens för biotopskydd hos 
Länsstyrelsen. Avverkningen bedöms inte motverka syftet med 
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biotopskyddsbestämmelserna då det enbart är ett träd som avverkas varför naturmiljön 
kommer att finnas kvar. 
 
4. Skolbarnens säkerhet måste garanteras: 
Enligt den parkeringsutredning som tagits fram är det idag en låg belastning på befintlig 
parkering. Det innebär att det också skulle bli en relativt låg ökad belastning på 
Lägergatan om in/utfarten till parkeringen flyttas dit. Lägergatan har byggts om med 
skarpare farthinder och Vaxholms stad har förbjudit all avtalad byggtrafik att köra 
Lägergatan. Det kan bli aktuellt att reglera trafiken ytterligare om behovet uppstår. 
Utfarten till väg 274 är inte lämplig ur ett riskhänseende, då den korsar en gång- och 
cykelväg, ligger intill en busshållplats, samt att sikten är skymd vid utfart. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i samråd med Trafikverket tagit fram en mer trafiksäker 
lösning mot Lägergatan. För att möjliggöra befintlig parkering måste infarten flyttas.  
 
5. Parkeringarna ökar risken för översvämning 
Planområdet ligger i en lågpunkt och förändring av marken kan bidra med att förbättra 
hanteringen av dagvatten och skyfall även för intilliggande områden. Planen medger att 
dagvattenhanteringen kommer kunna genomföras på ett långsiktigt och hållbart sätt, både 
med tanke på miljön och på drift och underhåll.    
 
6. Planerna för Lägret strider mot folkviljan 
De synpunkter som har kommit in under samråd och granskning samt de kommentarer 
och förslag som kommunen haft med anledning av synpunkterna ska redovisas. 
Kommunen har däremot inget lagkrav att anpassa detaljplanen efter de synpunkter som 
kommer in utan behöver väga motstående intressen. Detaljplanen ges en flexibel 
användning för att kunna fungera väl över tid och möta både dagens och framtida behov. 

 
11. Vaxholms villaägareförening 

Yttrande 8 

Villaägareföreningen har tidigare avgivit ett yttrande över förslag till ändring av detaljplanen för del 
av Lägret (23/9 2020).  
 
I det betonade vi vikten av bibehållande av den återstående tennisbanan med hänvisning till 
användningen av banan, överensstämmelsen med den övrig användning av Lägret, villkoret vid 
överlåtelsen av området av försvaret till kommunen mm.  
Denna bedömning gäller fortfarande för vår del. Eftersom planområdet är inskränkt till bara den yta 
som de två parkeringsplatserna och tennisbanan upptar, och det anges, att området kan användas som 
park och parkering, utgår vi från, att bibehållandet av tennisbanan är säkrat.  
Att infarten till båda parkeringsplatserna flyttas till Lägergatan innebär ökad trafik på förbindelse-
leden mellan tennisbanan och Kungsgatan, men den störningen av intrycket av tennisbanan uppfattas 
som ringa.  
 
För Vaxholms Villaägareförening den 6/12 2021  
sekreterare och vice ordförande 

SBF:s kommentar:  
Enligt nämnda överlåtelse av området från försvaret till kommunen står följande: 



Granskningsutlåtande  
2022-05-10 

Änr 2018/49.214 
11 av 20 

 
 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning av villkoret för överlåtelsen är att det spelat ut 
sin rätt i och med att kustartilleriet har flyttat från Vaxholms kastell. 
 
Detaljplanen är generellt formulerad för att vara flexibel i sin användning. Användningen 
som föreslås är allmän plats i form av park och/eller parkering. Hur platsen sedan 
disponeras är ett senare beslut. 

 
12. Naturskyddsföreningen i Vaxholm 

Yttrande 21 

Naturskyddsföreningen i Vaxholm har tagit del av ovanstående förslag till detaljplan och lämnar härmed 
sina synpunkter. De synpunkter vi har lämnat under samrådsfasen kvarstår med några justeringar.  

Lägret är Vaxholms viktigaste park på grund av lättillgänglighet och närhet till de centrala delarna. Dess 
betydelse har också ökat på grund av exploatering av andra grönområden på Vaxön, till exempel 
Skutvikshagen och Norrberget.  

Vaxholms stad säger sig ha en ambitiös klimatagenda och ”ska ligga i framkant i klimatarbetet” 
(Mittsamverkans program för Vaxholm 2019-2022). Att planera för fler parkeringsplatser på Lägret på 
bekostnad av ytor för rekreation står i direkt strid med dessa ambitioner.  

På grund av planområdets topografi krävs komplicerade och kostsamma dagvattenlösningar som också 
kommer att kräva återkommande underhåll. Naturskyddsföreningen anser att dessa resurser borde 
användas till mer miljösmarta satsningar.  

I stället för att göra Vaxholm mer tillgängligt för biltrafik bör kommunen arbeta för att minska behovet 
av transporter med bil. Områden som kommun i stället borde arbeta för är till exempel:  

Förbättra kollektivtrafiken inom kommunen  

Förbättra för cykel- och gångtrafikanter  

Minska behovet av bilägande genom att stödja bilpooler  

Upphandla cykellånesystem i stil med det som tidigare fanns i Stockholm.  

 

Naturskyddsföreningen anser därför att arbetet med planen bör avbrytas, och området återställas till 
planenlig användning.  
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Vaxholm 8/12 2021  

Ordförande, Naturskyddsföreningen i Vaxholm 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
Planområdet ligger i en lågpunkt och förändring av marken kan bidra med att förbättra 
hanteringen av dagvatten och skyfall även för intilliggande områden. Planen medger att 
dagvattenhanteringen kommer kunna genomföras på ett långsiktigt och hållbart sätt, både 
med tanke på miljön och på drift och underhåll.    
 
Som en motprestation i stadsmiljöavtalet ska kommunen ordna med 30 cykelparkeringar 
inom parken Lägret. Detta bedöms bidra till att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken. 

 
13. Vänsterpartiet i Vaxholm 

Yttrande 17 

Lägret fyller en mycket viktig funktion i Vaxholm, både genom sin tydliga plats i stadens kulturhistoria 
och som en uppskattad plats för rekreation. Under samrådet har det inkommit synpunkter från över 650 
privatpersoner som önskar att den tennisbana som funnits på Lägret sedan 1936 ska bevaras. Samma 
önskemål har även inkommit från flera föreningar såsom Vaxholms villaägareförening och Vaxholms 
Tennisklubb. Trots det stora motståndet väljer kommunen att gå vidare med en detaljplan som tillåter 
att tennisbanan omvandlas till parkering. Enligt plan- och bygglagen ska samrådet syfta till att ”få fram 
ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.” Vi i Vänsterpartiet 
anser det orimligt att man inte justerar förslaget till detaljplan då ett så stort antal samstämmiga 
synpunkter inkommit. Vad krävs egentligen för att medborgare ska kunna påverka en detaljplan? 

I samrådsredogörelsen svarar stadsbyggnadsförvaltningen att ”Planförslaget medger att tennisbanan 
kan vara kvar”. Med det svaret vill man ge sken av att tennisbanan inte är hotad. Samtidigt står det i 
plan- och genomförandebeskrivningen att ”Planen skapar en flexibilitet som kan hantera ett förändrat 
parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs.” Den formuleringen visar tydligt att 
kommunen genom den nya detaljplanen vill få en möjlighet att omvandla tennisbanan till parkering om 
en brist på parkeringsplatser uppstår i centrala Vaxholm. Vi i Vänsterpartiet anser att marken där 
tennisbanan ligger är direkt olämplig att anlägga parkeringsplatser på, just för att tennisbanan har ett 
stort kultur- och rekreationsvärde. Vi förordar därför att detaljplanen justeras så att det område som 
idag hyser en tennisbana markeras endast som PARK på plankartan. 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen för Lägret handläggs med utökat förfarande vilket innebär att en bredare 
krets än den ordinarie samrådskretsen bedöms ha intresse av planförslaget.  
 
De synpunkter som har kommit in under samråd och granskning samt de kommentarer 
och förslag som kommunen haft med anledning av synpunkterna ska redovisas. 
Kommunen har däremot inget lagkrav att anpassa detaljplanen efter de synpunkter som 
kommer in utan behöver väga motstående intressen.  
 
Detaljplanen är generellt formulerad för att vara flexibel i sin användning. Användningen 
som föreslås är allmän plats i form av park och/eller parkering. Hur platsen sedan 
disponeras är ett senare beslut. 
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14. Vaxholms Tennisklubb 
 
Yttrande 17 (från samrådsskedet) 
 

 
 
Ordförande Vaxholms tennisklubb 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen är generellt formulerad för att vara flexibel i sin användning. Användningen 
som föreslås är allmän plats i form av park och/eller parkering. Hur platsen sedan 
disponeras är ett senare beslut. 

 

Fastighetsägare 

15. Yttrande 1 

Att föreslå något så befängt som att bygga parkeringar i dessa tider är för mig och många andra helt 
obegripligt, vi ska självklart jobba för att få bort bilarna i stan, nu har äntligen båttransporterna kommit 
igång till stan i med att SL har skrivit avtal med Waxholmsbolaget, bussarna går också väldigt ofta, tycker 
att besökarna kan använda dessa medel för att komma hit och besöka staden. Det står att området ska 
användas för parkering och bollplan (vad syftar ni på för typ av bollplan?) Lägret är ett fantastiskt bra 
område för rekreation, det finns redan, minigolf, boulebana, lekpark för små barn samt en tennisbana, 
varför inte då fortsätta med att bygga ut fler attraktiva friluftsaktiviteter så som t.ex. en tennisbana till 
och två Padelbanor, Padel är en sport som alla åldersgrupper kan spela och ha roligt, det är otroligt 
populärt och kommer att förbli så på grund att alla kan spela, det är dessutom en fantastisk 
motionsform. Parkering! hur dumt, fult och omodernt är inte det, hur kan någon ens tänka tanken. 
Dessutom så står de befintliga parkeringarna nästan helt tomma 90% av året i varje fall den ena sidan. 
Nej, detta får ni tänka om på, bygg upp Vaxholms stad till något vi alla kan vara stolta över inte till en 
parkeringsplats. 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen är generellt formulerad för att vara flexibel i sin användning. Användningen 
som föreslås är allmän plats i form av park och/eller parkering. Hur platsen sedan 
disponeras är ett senare beslut. 
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16. Yttrande 5 

Jag vill framföra min åsikt om det planerade borttagandet av tennisbanan till förmån för mer 
parkeringsutrymme. Jag önskar att tennisbanan får vara kvar som den enda utebanan i Vaxholm. 
Den utgör ett vackert inslag i miljön och ytterligare parkering på lägret är måhända något som 
gynnar besökande på sommaren men inte oss i staden redan boende. 
Jag vill alltså motsätta mig det nu liggande förslaget som inkluderar att tennisbanan skall tas 
bort. 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen är generellt formulerad för att vara flexibel i sin användning. Användningen 
som föreslås är allmän plats i form av park och/eller parkering. Hur platsen sedan 
disponeras är ett senare beslut. 

 
17. Yttrande 9 

Nedan synpunkter på förslaget till Dp 422; 
Underlaget för detaljplanen vad gäller den ”Antikvarisk undersökning” uppfyller inte en seriös eller 
fullständig beskrivning över hur Lägret blev kommunal egendom. När Kronan/Staten genomförde 
1925 års försvarsreduceringar skulle staden få kompensation och 
ersättningar för förlusterna därav. Här lyckades stadens representanter efter långvariga och 
mödosamma förhandlingar även inrymma Lägret i uppgörelsen. Det Kronans representanter 
krävde var att Lägret mm.skulle bli område för idrotts- och fritidsändamål och gagna 
stadens innevånare. 
Med löfte från stadens representanter att så skulle ske godkändes och skänktes området till 
staden. 
Lägret, från Kungsgatan till Storstugan har ett kulturhistoriskt och visuellt samband med Vaxholms 
historia som militärstad. 
Bristerna i den Antikvariska beskrivningen ger inte beslutande och statliga remissinstanser en saklig 
information om bakgrund och vilka beslut som tidigare fattats om Lägrets tillkomst i kommunalt ägo. 
Med de löften och beslut som tidigare kommunala beslutsfattare tagit är det ej möjligt att ens föra fram 
detaljplaneärendet Dp 422 med fordonsparkering med tillhörande bilväg till beslut i fullmäktige.  
PS. Pådrivande politiker, Lindgren och Wessberg, bör naturligtvis reagera och hörsamma opinionen i 
ärendet men framförallt stå upp för tidigare fattade kommunala beslut. 
 

SBF:s kommentar: 
Enligt nämnda överlåtelse av området från försvaret till kommunen står följande: 
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Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning av villkoret för överlåtelsen är att det spelat ut 
sin rätt i och med att kustartilleriet har flyttat från Vaxholms kastell. 

 
18. Yttrande 10 

Med hänvisning till Förslag till detaljplan för Del av Lägret, Dp 422, och nuvarande granskningsprocess, 
vill jag anföra följande: 
Lägret är ett viktigt rekreations- och grönområde, inte minst för boende på östra halvan av Vaxön. 
Därför borde området reserveras helt och hållet för sådana aktiviteter, parkeringsplatserna på denna 
sida av väg 274 tas bort och ytorna frigöras för t ex padelbanor, återställande av den tidigare andra 
tennisbanan eller användas/upplåtas för liknande aktiviteter. Det bör i vilket fall ABSOLUT INTE lämnas 
utrymme för ytterligare parkeringsplatser i detaljplanen! Det finns redan ett övermått av dessa på östra 
Vaxön i allmänhet och runt Lägret i synnerhet. Kapacitetsanalysen visar ju exempelvis att kringliggande 
parkeringar inte är fyllda till mer än max 74% trots mätning under högsäsong, så behovet av 
ifrågavarande parkeringar är tveksamt. Om, som ni svarar upprepat i samrådsredogörelsen, tennisbanan 
får vara kvar, innebär ju det att den trafikfarliga utfarten från parkeringen mellan kyrkogården och 
tennisbanan också blir kvar. 
 
Med anledning av ovanstående hemställes härmed att 

• i första hand ta bort planbestämmelsen för P-plats för hela Dp 422, dvs det som idag är 
tennisbanan samt parkeringarna på båda sidor därom, alltså både den mot kyrkan och den där 
andra tennisbanan låg (idag i strid med nu gällande detaljplan), 

• i andra hand bara ta bort planbestämmelsen för P-plats för det som idag är tennisbanan så den 
åtminstone garanterat blir fredad, 

• i tredje hand ta bort tennisbanan ur planen, återigen för att säkra dess framtid på näst bästa 
sätt. 
 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 
19. Yttrande 11  

Samma som Yttrande 10. 
 
Med hänvisning till Förslag till detaljplan för Del av Lägret, Dp 422, och aktuell granskningsprocess, vill 
jag 
anföra följande: 
Lägret är ett viktigt rekreations- och grönområde, inte minst för boende på östra halvan av Vaxön. 
Därför 
borde området reserveras helt och hållet för sådana aktiviteter, parkeringsplatserna på denna sida av 
väg 274 tas bort och ytorna frigöras för t ex padelbanor, återställande av den tidigare andra tennisbanan 
eller användas/upplåtas för liknande aktiviteter. Det bör i vilket fall ABSOLUT INTE lämnas utrymme för 
ytterligare parkeringsplatser i detaljplanen! Det finns redan ett övermått av dessa på östra Vaxön i 
allmänhet och runt Lägret i synnerhet. Kapacitetsanalysen visar ju exempelvis att kringliggande 
parkeringar inte är fyllda till mer än max 74% trots mätning under högsäsong, så behovet av 
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ifrågavarande parkeringar är tveksamt. Om, som ni svarar upprepat i samrådsredogörelsen, tennisbanan 
får vara kvar, innebär ju det att den trafikfarliga utfarten från parkeringen mellan kyrkogården och 
tennisbanan också blir kvar. 
 
Med anledning av ovanstående hemställes härmed att 

• i första hand ta bort planbestämmelsen för P-plats för hela Dp 422, dvs det som idag är 
tennisbanan samt parkeringarna på båda sidor därom, alltså både den mot kyrkan och den där 
andra tennisbanan låg (idag i strid med nu gällande detaljplan), 

• i andra hand bara ta bort planbestämmelsen för P-plats för det som idag är tennisbanan så den 
åtminstone garanterat blir fredad, 

• i tredje hand ta bort tennisbanan ur planen, återigen för att säkra dess framtid på näst bästa 
sätt. 

 
SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 
20. Yttrande 12 

Samma som Yttrande 10. 
 
Med hänvisning till Förslag till detaljplan för Del av Lägret, Dp 422, och aktuell granskningsprocess, vill 
jag anföra följande: 
Lägret är ett viktigt rekreations- och grönområde, inte minst för boende på östra halvan av Vaxön. 
Därför borde området reserveras helt och hållet för sådana aktiviteter, parkeringsplatserna på denna 
sida av väg 274 tas bort och ytorna frigöras för t ex padelbanor, återställande av den tidigare andra 
tennisbanan eller användas/upplåtas för liknande aktiviteter. Det bör i vilket fall ABSOLUT INTE lämnas 
utrymme för ytterligare parkeringsplatser i detaljplanen! Det finns redan ett övermått av dessa på östra 
Vaxön i allmänhet och runt Lägret i synnerhet. Kapacitetsanalysen visar ju exempelvis att kringliggande 
parkeringar inte är fyllda till mer än max 74% trots mätning under högsäsong, så behovet av 
ifrågavarande parkeringar är tveksamt. Om, som ni svarar upprepat i samrådsredogörelsen, tennisbanan 
får vara kvar, innebär ju det att den trafikfarliga utfarten från parkeringen mellan kyrkogården och 
tennisbanan också blir kvar. 
 
Med anledning av ovanstående hemställes härmed att 

• i första hand ta bort planbestämmelsen för P-plats för hela Dp 422, dvs det som idag är 
tennisbanan samt parkeringarna på båda sidor därom, alltså både den mot kyrkan och den där 
andra tennisbanan låg (idag i strid med nu gällande detaljplan), 

• i andra hand bara ta bort planbestämmelsen för P-plats för det som idag är tennisbanan så den 
åtminstone garanterat blir fredad, 

• i tredje hand ta bort tennisbanan ur planen, återigen för att säkra dess framtid på näst bästa 
sätt. 

 
SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
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utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 

21. Yttrande 13 

Samma som Yttrande 10. 
 
Med hänvisning till Förslag till detaljplan för Del av Lägret, Dp 422, och aktuell granskningsprocess, vill 
jag anföra följande: 
Lägret är ett viktigt rekreations- och grönområde, inte minst för boende på östra halvan av Vaxön. 
Därför borde området reserveras helt och hållet för sådana aktiviteter, parkeringsplatserna på denna 
sida av väg 274 tas bort och ytorna frigöras för t ex padelbanor, återställande av den tidigare andra 
tennisbanan eller användas/upplåtas för liknande aktiviteter. Det bör i vilket fall ABSOLUT INTE lämnas 
utrymme för ytterligare parkeringsplatser i detaljplanen! Det finns redan ett övermått av dessa på östra 
Vaxön i allmänhet och runt Lägret i synnerhet. Kapacitetsanalysen visar ju exempelvis att kringliggande 
parkeringar inte är fyllda till mer än max 74% trots mätning under högsäsong, så behovet av 
ifrågavarande parkeringar är tveksamt. Om, som ni svarar upprepat i samrådsredogörelsen, tennisbanan 
får vara kvar, innebär ju det att den trafikfarliga utfarten från parkeringen mellan kyrkogården och 
tennisbanan också blir kvar. 
 
Med anledning av ovanstående hemställes härmed att 

• i första hand ta bort planbestämmelsen för P-plats för hela Dp 422, dvs det som idag är 
tennisbanan samt parkeringarna på båda sidor därom, alltså både den mot kyrkan och den där 
andra tennisbanan låg (idag i strid med nu gällande detaljplan), 

• i andra hand bara ta bort planbestämmelsen för P-plats för det som idag är tennisbanan så den 
åtminstone garanterat blir fredad, 

• i tredje hand ta bort tennisbanan ur planen, återigen för att säkra dess framtid på näst bästa 
sätt. 

 
SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 

22. Yttrande 14 

Samma som Yttrande 10. 
 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 

23. Yttrande 15 
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Samma som Yttrande 10. 
 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 

24. Yttrande 16 

Samma som Yttrande 10. 
 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 

25. Yttrande 18 
 

Till Vaxholms stad 
Planområdet innefattar en tennisbana från 1936 samt parkering som idag inte är planenlig. Enligt 
er egen parkeringsutredning är det en låg belastning på den parkering som inte är planenlig, Den 
icke-planenliga parkeringen tillkom genom att en andra tennisbana togs bort. Låt det stanna 
därvid! 
Nu vill staden få OK att i en framtid även kunna omvandla den enda kvarvarande tennisbanan till 
parkering. Det är olyckligt. Nej tack! 
Önskvärt om ni varit tydligare i er detaljplan för området. Ni vill helt enkelt få OK på att 
omvandla den enda kvarvarande tennisbanan till parkering. Kalla helst en spade för en spade. 
Det må vara att det finns parkeringsproblem i staden ff a sommartid, men så här löser vi inte det. 
Ni skriver citat ”Tennisbanan tillkom 1936 och knyter an till den sommarmiljö och rekreationsliv 
som är en viktig del av Vaxholms historia. Tennisbanan har använts kontinuerligt sedan dess 
bildande” Vill Vaxholm fortsätta vara den sommaridyll dit många söker sig? Om svaret är ja, är 
tennisbanan ett mycket välkommet attribut. Tennisbanan är uppskattad av såväl boende som 
gästande och turister. Det anstår en sommarstad att ha en utomhus tennisbana även för de som 
inte nödvändigtvis är med i Waxholms tennisklubb. Att tennisklubben blivit kompenserad med 
en hall är bra, men av föga intresse för boende, gästande och turister, som gärna vill spela en 
tennismatch utomhus på grus. Tennisbanan från 1936(!!) har ett kulturhistoriskt värde. Låt oss 
vara stolta över den! 
Vi svenskar har dessutom en fantastisk tennishistoria med världsstjärnor som bl a Borg, 
Wilander och Edberg. De hade aldrig blivit så stora om de inte haft möjlighet att träna och spela 
på grus. Det är en speciell känsla att spela på grus. Spelet går långsammare och kan tilltala en 
nybörjare som vill lära sig spela tennis. Det är dessvärre ett faktum att antalet grusbanor minskar 
i landet. Det vore önskvärt om 
Vaxholms stad går emot den olyckliga trenden och bevarar vår fina tennisbana från 1936. 
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Ur skönhetsaspekt fyller tennisbanan också sin funktion. Den förskönar infarten till Vaxholm 
betydligt mer än enda stor parkering, som under vinterhalvåret kommer ha mkt låg (om ens 
någon) beläggning. Tennisbanan är en del av Lägret, som är av stort intresse för allmänheten 
med hänsyn till rekreation och kulturmiljö. 
 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut.   

 

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 i planhandlingar efter granskning: 

Plankarta 

• Ut- och infartsförbudsgränsen har flyttats in något för att inte ligga i plangräns. 

Planbeskrivning 

• Förtydligande om att avtal med Trafikverket träffas efter detaljplanen vunnit laga kraft. 

Därutöver har planhandlingarna generellt setts över och redaktionella ändringar utförts. 

Sakägare och organisationer/föreningar som lämnat skriftliga synpunkter under 
samrådsskedet (S) och granskningsskedet (G) samt 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: 

 
Organisation, förening Skede 

Föreningen Värna Vaxholm 
 

G 

Naturskyddsföreningen i 
Vaxholm 

G 

 

Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S) och 
granskningsskedet (G) samt inte fått dem tillgodosedda 
Nedanstående bedöms inte ha rätt att överklaga detaljplanen, utan kommer endast att informeras om 
att ärendet har överlämnats till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 

Fastighet Skede 

Yttrande 1  G 
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Yttrande 9 G 

Yttrande 10  G 

Yttrande 11  G 

  

Yttrande 12  G 

Yttrande 13  G 

Yttrande 14 G 

Yttrande 15 G 

Yttrande 16   G 

Yttrande 18 G 

Yttrande 25 S 

Yttrande 34 S 

Yttrande 35 S 

Yttrande 36 S 

Yttrande 38 S 

Yttrande 41 S 

Yttrande 42 S 
 

 

  

 
Organisation, förening Skede 

Vaxholms villaägareförening G 

Vänsterpartiet i Vaxholm G 

Vaxholms tennisklubb S 

  

 

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 10 maj 2022 

 

Anna Rhedin 

Planarkitekt  
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