
 

 
Enkätfrågor till Vaxholms politiker inför valet 2022. 
Svar och kommentar. 
 

Fråga 7. Bevara Vaxholms topografi 
Topografin i skärgården är av naturen kuperad. Att ta hänsyn till detta i byggandet borde vara en 
självklarhet, men det finns flera exempel på motsatsen under senare år.  

Kommer ert parti att verka för ett byggande som tar ökad hänsyn till topografin på byggplatsen, och i 
så fall hur? 

Sverigedemokraterna 
Sverigedemokraterna anser att det är plan och bygglagen (PBL) som ska styra hur byggande 
ska genomföras och detta meddelas via bygglov som lämnas då ett bygge ska genomföras. I 
PBL finns bestämmelser om hänsyn till natur och miljö och vi anser att det är dessa 
bestämmelser som ska ligga till grund för all byggnation i Vaxholm. Vaxholm kan inte ha en 
egen version av PBL. Topografiska bedömningar ska göras inom ramen för 
bygglovshantering. 

Socialdemokraterna 
Att bevara och ta hänsyn till vår miljö och topografi är viktig. Byggandet av bostäder och andra 
anläggningar måste ta hänsyn till detta. Varje enskilt projekt måste noga värdesätta och beakta 
detta. Inget höghus bebyggelse i känsliga områden. Byggandet skall ske varsamt och med låg profil. 

Moderaterna 
Hänsyn ska tas till egenskaper i den fysiska miljön och byggandet ska vara hållbart. Utveckla arbetet 
med miljökonsekvenser. 

Vänsterpartiet 
Ja, vi anser att ett stärkt skydd för topografin behöver skrivas in i detaljplanerna. Vi vill att 
stadsbyggnadsnämnden ska få ett större ansvar i framtagandet av detaljplanerna. Som det är nu är 
det kommunstyrelsen som tar fram detaljplaner medan stadsbyggnadsnämnden tolkar dem. Den 
kunskap om hur detaljplaner behöver formuleras för att säkra ett tillräckligt skydd för natur- och 
kulturmiljö kommer därför inte in i processen med att ta fram nya detaljplaner.. 

Vaxholmsdemokraterna 
Ja. Vaxholmsdemokraterna anser att det ett principiellt beslut bör fattas inom kommunen som gör 
det olagligt att – som nu – spränga bort stora områden av berghällar i dagen och fälla halvsekelgamla 
friska lövträd. Vaxholms topografi är en resurs som måste värnas... 



Miljöpartiet 
Ja, MP kommer att verka för att riktlinjer kring terränganpassning, anpassning till landskapsbilden, 
och bevarandet av äldre träd i översiktsplanen och tillämpas både vid detaljplanläggning och 
lovgivning. 

Liberalerna 
Trycket på att bosätta sig i Vaxholm är stort och hänsyn till topografin kan vara betydelsefull. Det är 
rimligt att förtäta redan täta områden. 

Centerpartiet 
Ja absolut där så är möjligt. Liksom att se till att bevara skyddsvärda biotoper och växtlighet. 

Waxholmspartiet 
Vi vill bevara topografin generellt och är öppna för att hantera detta via planarbeten och i bygglov. 

Naturskyddsföreningens kommentar 
Planmonopolet ger möjlighet att i detaljplaner skapa bestämmelser om vilka förändringar av 
marknivåer som ska vara tillåtna och huruvida sprängningar får göras. Sedan måste bestämmelserna 
förstås också tillämpas i bygglovsprocessen. Det finns rättsfall som visar att detta är en framkomlig 
väg för att skydda topografin (se t ex MÖD P 5345-19, MÖD P 1190-21). Tyvärr visar flera exempel de 
senaste åren att Vaxholms kommun inte utnyttjar denna möjlighet. Jag tolkar Vänsterpartiets, 
Miljöpartiets och Vaxholmsdemokraternas svar som att de vill ändra på detta. Sverigedemokraterna 
svarar god dag yxskaft även på denna fråga, medan övriga partier är luddiga i varierande grad. 
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