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§ 22 Detaljplan för Del av Lägret, Dp 422, samråd - återremitterat 
ärende 

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd för Del av Lägret med förändringen att  
grundkartan ska visas som illustration. 

Ärendebeskrivning 
Det finns behov av en långsiktig lösning för parkeringen på Lägret. Bestämmelsen i gällande detaljplan, 
Dp 1, från 1926 anger området som Allmänna platser, planterade. Idag används en del av området som 
parkering. Nuvarande parkering är således planstridig varför det är nödvändigt att ändra detaljplanen 
för att söka permanent bygglov. På området finns också en tennisbana. Förslaget möjliggör att området 
kan användas som park och parkering. Tennisklubben kompenserades med en ny inomhusbana i den 
utbyggda tennishallen vid Campus Vaxholm 2018.  Ärendet återremitteras enligt beslut i KS 2020-04-02 
§ 35, med motiveringen att underlaget skulle justeras så att det blev neutralt med avseende på 
användning av området som park eller parkering. 

Syftet med planförslaget är att kombinera användningen för Allmän plats PARK med användningen P-
PLATS för del av fastighet Vaxön 1:81. Planförslaget möjliggör att området kan fortsätta användas som 
park och parkering. Detta för att skapa en större flexibilitet över tid. Planändringen ska ge 
förutsättningar för en väl gestaltad miljö som tar hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen samt intresset av en god helhetsverkan. Användningen PARK medger även 
bollplan. 

Planområdet ligger på Vaxöns östra del och gränsar i söder till Kungsgatan (väg 274), i väster till 
Lägergatan, i norr till övriga Lägret och i öster till Kyrkan 2 med begravningsplatser och kyrka. Området 
ligger på en del av fastighet Vaxön 1:81 som inkluderar de flesta av östra Vaxöns gator, parker och 
allmänna platser. Marken inom området ägs av Vaxholms stad. Planen antas inte få betydande 
miljöpåverkan. 

Yrkanden 
Sara Strandberg (V) yrkar att grundkartan ska visas som illustration. 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag med Sara Strandbergs (V) ändringsyrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2020-08-13 
Plankarta 2020-08-05 
Plan- och genomförandebeskrivning 2020-08-13 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2020-08-13 
Antikvarisk förundersökning 2018-11-12 
Dagvattenutredning 2018-11-29 
Trafikutredning 2018-10-30 
Kapacitetsbedömning trafik, 2020-05-08 
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Kopia på beslutet till 
För kännedom: (Till beslutet ska tjänsteutlåtandet bifogas) 

André Hagberg, T.f Teknisk chef, SBF 
Karl Engström, Gatuingenjör, SBF 
Hans Larsson, Fritidschef, SBF 
Susanne Hall, Trafikhandläggare, SBF 
(Till beslutet ska tjänsteutlåtandet bifogas) 


