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Länsstyrelsen sågar kommunens planer på att förtäta regementet och hävdar att de öppna områdena mellan 

husen måste förbli obebyggda. Om kommunen fortsätter sin planering hotar länsstyrelsen ingripa.

Kommunen prövar i ett program till detaljplan just nu möjligheten att förtäta regementsområdets östra del. 
I programmet presenteras dels fem flerfamiljshus på sju-åtta våningar vid skridskodammen och dels två 

förslag på förtätning av Josephsons torg och exercisplatsen med bostadshus i tre-åtta våningar.

Länsstyrelsen gillar inte något av förslagen. Runt skridskodammen ligger grundvattnet ytligt och betyder 

att det blir svårt att bygga bostadshus. Husen riskerar också att skugga dammen, där flera grodarter håller 
till.

Länsstyrelsen vänder sig också emot planerna på att förtäta mellan portalkasernerna, verkstaden och 

filmstudion. 1995 förklarades regementet som byggnadsminne. 1998 lades regementet ned och när statliga 
Vasallen 2000 sålde området hävdes byggnadsminnesförklaringen, eftersom länsstyrelsen bedömde att 

skyddsbestämmelserna i detaljplanen tog tillvara områdets kulturhistoriska värden. 

När nu kommunen vill göra om detaljplanen riskerar de värdena gå förlorade om de öppna ytorna bebyggs. 
Därför menar länsstyrelsen att de öppna ytorna även i fortsättningen måste vara öppna. Om kommunen 

trots länsstyrelsens tydliga direktiv fortsätter att planera enligt programmet bedömer länsstyrelsen att det 
finns skäl att ingripa enligt plan och bygglagen.
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Rekommendera 4 personer rekommenderar detta.
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