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Minnesanteckningar 
Informationsmöte med fastighetsägare 
FÖP Gillinge 
 
Datum: 6 november 2013 
Tid: kl. 18-20 
Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 
Närvaro: 
  
Fastighetsägare Vallentuna kommun 
Annica Andersson Inga-Lill Segnestam, samhällsbyggnadschef 
Peter Hemland Lars Lundqvist, näringslivschef 
Ville Ihamäki Hayoung Kang, projektledare 
Silvo Iso-Kamula Magnus Sjögren, marknads- och kommunikationschef 
Hans Löfgren Catharina Grundin, miljöplanerare 
Roger Billefält Marlene Sjödin, trafikplanerare 
Sven Ingemansson Mats Eriksson, planeringschef 
Henrik Palmö Maria Engvall, miljösamordnare 
Göran Eriksson  
Katarina Heissenberger Övriga 
Thomas Hedlund Christina Vendel, VA-samordnare, Roslagsvatten 
Lars Johansson Jurgita Paknia, VA-ingenjör, Roslagsvatten 
Johan Jörgensen Minna Jersenius, praktikant, WSP 
Tomas Bergström Lisa Rehnström, samhällsplanerare, WSP 
Martin Svidén  
Sven Svidén  
Ewa Bergström  
Kenth Karpegóra  
Michael Pihlblad  
Helena Sahlin  
 
Inga-Lill hälsade alla välkomna till informationsmötet. Kommunen, Roslagsvatten 
och WSP presenterade sig.  
 
Lars berättade om Gillinge ur ett näringslivsperspektiv. Det finns inte mycket 
kommunal mark kvar att sälja ut för verksamheter. Gillinge är ett bra läge för 
transporter och logistik. VA och utbyggnad av vägar är kostnadskrävande så det kan 
vara bra att bjuda in stora företag som har möjlighet att bidra till utbyggnaden.  
 
Christina berättade om Roslagsvattens organisation och ansvarsfördelning samt var 
kommande ledningar är tänkta att dras mellan Kristineberg och Gillinge. 
Tidsperspektivet är svårt säga. Det beror på hur lång tid det tar att ta fram 
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detaljplaner. Allmänt VA läggs bara där det finns detaljplaner eftersom man vill 
samordna schaktningen med vägutbyggnad. Det behövs tillräckligt stort underlag för 
att täcka kostnaden för ledningsdragning. Vallentunas avloppsvatten måste 
huvudsakligen ledas till Käppalaverket på Lidingö. Österåkers avloppsvatten leds till 
Margretelundsverket. Därför kan avloppsledningarna inte samordnas med Österåkers 
utbyggnad i Rosenkälla.  
  
Hayoung berättade om planeringsprocessen, vad som står i den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen och kommunens översiktsplan samt om 
planområdet i förhållande till regionen och övriga kommunen.  
 
Lisa presenterade de 5 framtidsbilderna som har skisserats. Kommunen utgår från 
den framtidsbild som innebär ett större verksamhetsområde öster om E18 samt 
huvudsakligen bostäder väster om E18. Allra närmast västra sidan av E18 kan tänkas 
bli en blandad zon med lite högre täthet, som även kan fungera som bullerskärm.  
 

Frågor och svar 
Hur har kommunen arbetat med framtidsbilderna? 
I oktober presenterade WSP framtidsbilderna för kommunens tjänstemän. En 
workshop genomfördes där de olika framtidsbilderna diskuterades. Framtidsbilderna 
har även diskuterats med politikerna.  
 
När kommer Gillinge att byggas ut? 
Det beror på VA-utbyggnaden, utbyggnad av regionala och lokala vägar, 
fastighetsägarna, omvärldsfaktorer osv. Kommunen planerar för lång sikt. Målåret för 
den fördjupade översiktsplanen är 2030 med utblick mot 2040. 
 
Hur påverkas planerna av pågående tillståndsprövning av bergtäkten? 
Kommunen har i översiktsplanen sagt att Gillinge inte är en lämplig plats för bergtäkt 
och för anläggningar för återvinning av berg- och schaktmassor. Huvudförhandlingen 
kommer att äga rum i slutet på november. Tillståndsansökan sträcker sig till 2045. 
Den fördjupade översiktsplanen är ett strategiskt dokument som behöver visa på en 
utveckling av Gillinge på längre sikt, oavsett dagens markanvändning. 
 
Är det inte förrän bergtäkten lägger ned som vi får VA? 
En successiv etapputbyggnad innebär att VA byggs ut parallellt med 
bebyggelseutvecklingen. Troligast är det att verksamheter börjar utvecklas närmast 
E18 för att sedan utvecklas österut.  
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Hur fördelas kostnaderna för VA? 
Anläggningsavgifter för vatten och avlopp är reglerade i VA-taxan. När den allmänna 
VA-anläggningen är utbyggd och förbindelsepunkt till respektive fastighet är 
meddelad, debiterar Roslagsvatten fastigheterna enligt vid tillfället gällande VA-taxa.  
 
Hur samverkar Österåkers planer med Vallentunas?  
Vi bevakar de intressen som berör våra invånare. Österåkers detaljplan för Rosenkälla 
öst, etapp 1 var ute på samråd under hösten. Österåker har meddelat att de, bl.a. med 
anledning av Länsstyrelsen yttrande, kommer att behöva mer tid för utredningar samt 
för att samordna mellankommunala intressen. Trafikverket har lovat att vägplanen 
för Rosenkälla trafikplats ska invänta Vallentunas åtgärdsvalsstudie för permanenta 
väglösningar i Gillinge.  
 
Planerar Vallentuna för Gillinge p.g.a. Österåkers planer för 
Rosenkälla? 
Gillinge ligger i ett mycket strategiskt läge och är utpekat som verksamhetsområde i 
den regionala utvecklingsplanen. Det finns även en stor efterfrågan på marknaden på 
mark för verksamheter. Det är nära till regional kollektivtrafik och kommunikationer.  
 
Kommer Gillinge att bli ett till handelsområde, som Rosenkälla? 
Utgångspunkten ligger i den regionala utvecklingsplanen och i kommunens 
översiktsplan, där hela Gillingeområdet är utpekat som en ny kommundel med 
verksamheter, handel med skrymmande varor, närservice och bostäder. Rosenkälla 
kommer att erbjuda kommersiell handel, detaljhandel, för konsumenter. 
 
  
 


