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Remissvar från Företagarna Vaxholm avseende Programförslag för 

detaljplanering för Rindö Smedja 2015  

Samrådshandling 2015-05-12 ÄNR 2012/10007 
 
 
Företagarna Vaxholm tackar för möjligheten att inkomma med remissvar i detta ärende och lämnar 

här våra synpunkter som är förankrade i vår styrelse. Vårt svar nedan överensstämmer till stora delar 

med den artikel som vi publicerade i lokaltidningen Waxholms Lotsen nr 7 som utkom i september 

2015. 

Det händer mycket i Vaxholm nu vilket är spännande och utmanande på flera sätt. Som remissinstans 

följer och bevakar vi kommunens planarbete och pekar då alltid på hur viktigt det är med ett tydligt 

näringslivsperspektiv, så att företagarfrågorna inte hamnar i skuggan. De är definitivt inget 

särintresse utan ett allmänintresse i ett levande samhälle, där vi som bor, verkar i och besöker 

Vaxholm behöver tillgång till service, produkter och tjänster. Året om. 

Vi är inte emot förnyelse, utveckling och förändring. Det är ju själva företagandets väsen, hela tiden.  

Men vi är oroade över att näringslivsfrågorna inte tas på allvar så som är nödvändigt. 

Den marina miljön och marina företag 
Under sommaren har ett samrådsförslag om ”Blåplan” varit på remiss och vi har också i det fallet 

lämnat vårt remissvar. Som framgår i det tycker vi det är viktigt att den marina miljön värnas och 

förvaltas väl. Men ifråga om det marinanknutna näringslivet ligger det i förslaget till Blåplan ett 

mycket stort och ensidigt fokus på fritidsbåtsfrågor med båtplatser, marinor, uppläggningsplatser 

mm. Det är en viktig del av marin verksamhet, men inte alls den enda! Det finns och behövs till 

exempel serviceverkstäder för både fritidsbåtar och större båtar i kommersiell eller offentligt driven 

trafik. Kajer, pirar och bryggor i skärgården behöver både byggas nya och underhållas. Försäljning, 

tillverkning och service av båttillbehör behöver likaså utrymmen. Person- och godstransporter sker 

över stora delar av skärgården med Vaxholm som bas. Stockholm växer och nya båtlinjer för 

persontransporter tillkommer hela tiden för att avlasta vägar och spårbunden kollektivtrafik. 

Pendelbåtarna behöver tillgång till underhåll och reparationer inom närområdet. Utvecklade 

möjligheter skulle kunna innebära service av båtar som trafikerar hela Stockholms skärgård, som 

också är det geografiska arbetsfältet för flera av de marina företagen. 

Rindö Smedja måste ge utrymme för befintliga och nya marina företag 
De marina företagsfrågorna ställs på sin spets nu när en detaljplan för Rindö Smedja utarbetas. I 
programförslaget under C Varvsområdet Rindö Marine (sid 13) står: ”Förutsättningar att driva ett 
komplett varv med allt från skrovreparationer till motorservice och ombyggnad finns inte längre och 
Rindö marine har avvecklat sin verksamhet på platsen under 2014. Ingen tung eller bullrig 
verksamhet finns därmed kvar.” Vi anser inte att denna beskrivning är korrekt. På området finns idag 
ett aktivt marint näringsliv med ca 10-15 verksamma företag, där också buller förekommer, inom de 
marina grenar som nämns i föregående stycke. De är viktiga arbetsgivare, samarbetspartners och 
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kunder både till varandra och till andra företag, och därmed en central del i det nät av 
småföretagande som utmärker Vaxholm.  
 
Det behövs ett område och lokaler i Vaxholm där nya innovationer och företag inom marina sektorn 
har möjlighet att komma igång. Ett marint kluster där entusiastiska entreprenörer kan testa idéer, 
utveckla affärsmöjligheter, experimentera med ny teknik i marina tillämpningar, ett område där 
företagsidéer kan ta steget från "källarfirma" till att växa och nyanställa. Var skulle till exempel DCEs 
högteknologiska dyk(u)-båtar kunnat utvecklas bättre om inte här? 
 
Området är även riksintresse för kulturmiljövården och i en antikvarisk undersökning som tar upp 
kulturvärden i området, skriver man att ”Uttryck för riksintresset kan kortfattat beskrivas som den 
brokiga skärgårdsmiljö som finns idag med en blandad struktur av gårdar, bryggor, hamnlägen och 
bebyggelsegrupper som speglar skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser, sjöfart och 
varuleveranser till Stockholm samt områdets militära historia.” Just denna brokiga och levande 
skärgårdsmiljö är en stor del av upplevelsevärdena för såväl invånare som besökare. Det är också 
livsbetingelserna för bland annat en väl fungerande marin sektor. Den osäkerhet med vilken de 
företag som verkar i området levt i flera år, och i ännu högre grad står inför idag, har inneburit att 
man dragit sig för att investera i expansion, ny- och ombyggnad eller mer kostsamt underhåll av till 
exempel lokaler. Ännu svårare blir det att attrahera nya företag. Osäkerhet och brist på långsiktiga 
spelregler är faktorer som är ytterst betydelsefulla för en positiv utveckling för företagandet och ett 
gott näringslivsklimat. Det är också viktigt att ha i åtanke och respektera att en aktiv marin 
verksamhet med nödvändighet leder till att vi inte kan förvänta oss, och heller inte vill ha, en 
parkliknande miljö med nykrattade grusgångar på verksamhetsområdena. 
 

Vaxholms stads Näringslivsstrategi – hur går det med den? 
Näringslivsstrategin som kommunfullmäktige beslutade om för två år sedan, innehåller sex 

huvudpunkter i en vision för 2020: 

1. Vaxholm är Stockholmsregionens centrum för företag med marin anknytning  
2. Antalet kunskapsintensiva företag har fördubblats  
3. Det finns ett stort intresse från företag för nyetableringar i kommunen  
4. Vaxholms befintliga företag har vuxit i antal anställda och omsättning 
5. Den expanderade besöksnäringen har utökats med ett antal aktörer och anläggningar som 

attraherar både turister och besökare för större arrangemang under årets alla månader  
6. Detaljhandeln är aktiv året runt och har ett bra kundunderlag  

 
Näringslivsstrategin ska leda till att ”Vaxholms stad ska vara en attraktiv kommun för företagande 
och näringsliv. Möjligheten att etablera företag och att bedriva verksamhet ska främjas.”  
 
Det är fem år till 2020. Men det finns också flera delmål satta, årsvis från år 2013 och framåt, och 
såvitt vi kan se är många av dem inte uppfyllda. Ett mycket positivt initiativ i utvecklingen är 
Vaxholms stads och näringslivets satsning på Destination Vaxholm. Besöksnäringen med 
centrumhandel, aktivitetsföretag och föreningar är en viktig näringsgren. När det gäller övriga delar 
ser vi tvärtom en motsatt rörelse.  
 
Färre lokala arbetsplatser och/eller minskande möjligheter för företag att växa och etablera sig i 
Vaxholm leder med nödvändighet till att fler måste pendla, med en icke önskvärd ökad trafikalstring 
som följd. Det är negativt för miljön, trängseln och livskvaliteten. I Stockholm Nordost-visionen som 
norrortskommunerna samlat sig kring, finns förvisso både befolkningstillväxt och bostadsbyggande 
med, men också tydliga skrivningar om ökat antal företagsetableringar och ett livskraftigt näringsliv. 
Detta gäller också för Vaxholm i samhällsplaneringen.  
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I Vaxholm är marina verksamheter en mycket stor och betydelsefull del av vår historia, identitet och 

attraktionskraft. Detta tas upp i kommunens Översiktsplan 2030: ”För Vaxholm som 

skärgårdskommun är det angeläget att kunna erbjuda områden där verksamheter med 

vattenanknytning kan bibehållas och nya etableras.” Vad som nyligen skett är i stället att två 

Vaxholmsföretag med marin verksamhet, Waxholms Marin & Utbordarservice AB och Waxholms 

Sjöentreprenad AB, tyvärr valt att helt eller delvis lämna Vaxholm och etablera sig och utvecklas i 

närliggande skärgårdskommuner. Här försvinner arbetstillfällen liksom de anställda som rimligen 

nyttjar både restauranger, butiker och annan service i Vaxholm. Det är inte en utveckling som gagnar 

Vaxholm. 

Var ska de marina företagen etablera sig, växa och utvecklas? 
Vi befarar och tror att det saknas kännedom och kunskap om hela den marina sektorn i politik och 
förvaltning. I programförslagets avdelning ”Konsekvenser”, (sid 16 ff), redogörs för 
konsekvensanalyser inom en rad olika områden, tyvärr dock inte vad gäller företagandet. Den enda 
marinanknutna verksamhet som berörs är – återigen – plats för en småbåtshamn och 
upptagningsmöjligheter. Programförslaget bör rimligtvis inkludera även resultaten från 
konsekvensanalys av näringslivet. Vi är oroade över att såväl marina företag som företag överlag 
verkar trängas undan av bostadsexploatering. Var ska marinanknuten verksamhet få finnas och 
utvecklas? Man kan välja att böja sig för prisutvecklingen på mark och bara se på när kommun, stat 
eller privata markägare säljer till högstbjudande. Som ofta nog är bostads(rätts-)byggherrar. Vi ser 
inte att det leder till det levande skärgårdssamhälle som eftersträvas av både företagare, invånare 
och besökare, och som framgår av citaten ovan, även av politiken. Vi ser en risk att politiker och 
förvaltning inte förstår eller förmår agera utifrån hur viktigt det är att se till utvecklingen för hela 
Vaxholm, på längre sikt, när det gäller näringslivsfrågor. Om vi ska kunna behålla, värna och utveckla 
det levande skärgårdssamhället.  
 

Företagarna i Sverige och i Vaxholm 
Föreningen Företagarna är en rikstäckande, opolitisk medlemsorganisation som arbetar för att skapa 
bra förutsättningar att starta, driva, utveckla och äga företag. Totalt är det ca 45 000 medlemmar 
och det finns lokalföreningar i de flesta kommuner. Företagarna Vaxholm har ca 90 medlemmar.  
www.foretagarna.se/vaxholm. 
 
Flygfoto över Rindö Västra/Rindö Smedja bifogas vårt remissvar (fotograf Peter Nerström) . 
 
Företagarna Vaxholm 

genom Eva Jernnäs, ordförande 

Kontaktuppgifter: 

eva.jernnas@miljokvalitet.se   

Tel 070-209 59 12 
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