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1. Allmänt 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt 
samordnat plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har inte någon 
självständig rättsverkan utan ska fungera som vägledning till de olika 
genomförandeåtgärderna. Avgörande frågor som rör fastighetsbildning, vatten- och 
avloppsanläggningar, gator m.m. regleras således genom respektive speciallag. 

2. Organisatoriska frågor 

2.1 Tidplan 

Detaljplanen hanteras med ett enkelt planförfarande. 
Detaljplaneförslaget kommer att gå ut på samråd i december 2011 och januari 2012. 
Underrättelse kommer att ske under våren 2012. Detaljplanen kan förväntas bli 
antagen i under sommarhalvåret 2012 om inget oförutsett inträffar.  

2.2 Genomförandetid  

Planen omfattar endast en ny byggrätt. De något komplicerade fastighetsägare- och 
rättighetsförhållandena gör att genomförandetiden sätts till 10 år. 

2.3 Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 

Detaljplanen saknar allmän plats. I omkringliggande detaljplaner är kommunen 
huvudman för allmän plats. 
Vallentunavatten AB, ett dotterbolag till Roslagsvatten AB, är huvudman för allmänna 
vatten- och avloppsledningar (VA) i området 
Fastighetsägaren till Ormsta 1:715, Blåbärsvägens samfällighetsförening, är ansvarig 
för att detaljplanen genomförs och att kvartersgården omvandlas/ersätts med ett 
friliggande bostadshus.  
Ägarna till Ormsta 1:845 och 1:846 ansvarar för att genom fastighetsreglering utvidga 
sina tomter för att nå överensstämmelse med detaljplanen.  
Lingonvägens samfällighetsförening ansvarar för att ta initiativ till att viss mark 
överförs till Ormsta 1:714 samt till omprövning av Ormsta ga:5 

2.4 Exploateringsavtal 

Det bedöms inte finnas behov av att upprätta något exploateringsavtal med 
Blåbärsvägens samfällighetsförening för att säkerställa detaljplanens genomförande 
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3. Fastighetsrättsliga frågor 

3.1 Fastighetsrättsliga förhållanden 

Fastigheten Ormsta 1:715 ägs av Blåbärsgårdens samfällighetsförening. Fastigheten är 
i sin helhet upplåten för gemensamhetsanläggningar (ga).  

Kvartersgården och tomtmarken är upplåten till Ormsta ga:6, som förvaltas av 
Blåbärsgårdens samfällighetsförening.  

Undercentralen för fjärrvärme med tillhörande byggnad och kulvertledningar är 
upplåten till Ormsta ga:5 som förvaltas av Lingonvägens samfällighetsförening.  

Fastigheterna Ormsta 1:845 och 1:846 ägs av privatpersoner. 

Angränsande fastighet, Ormsta 1:714, som troligen kommer att bli berörd av 
fastighetsbildning, ägs av Lingonvägens samfällighetsförening. 

3.2 Fastighetsbildning 

Vid genomförandet av detaljplanen är avsikten att delar av fastigheten Ormsta 1:715 
ska överföras till Ormsta 1:845, ca 105 kvm, och till Ormsta 1:846, ca 163 kvm. 
Överenskommelser om dessa fastighetsregleringar bör träffas mellan berörda 
fastighetsägare och berörd samfällighetsförening. 
Ett område av Ormsta 1:715 om ca 55o kvm föreslås överföras till angränsande 
fastighet, Ormsta 1:714, genom fastighetsreglering. Inom aktuellt området ligger den 
teknikbyggnad med undercentral för fjärrvärme som redan förvaltas av Lingonvägens 
samfällighetsförening. Överenskommelser om denna fastighetsreglering bör träffas 
mellan berörda samfällighetsföreningar. 
 
Resterande del av Ormsta 1:715 kommer att utgöra en blivande bostadstomt om ca 
1500 kvm. 
Ägarna till berörda fastigheter och förvaltande samfällighetsföreningar är själva 
ansvariga för att ta initiativ till att ansöka om lantmäteriförrättning och 
anläggningsförrättning. Dessa söks hos Lantmäterimyndigheten, Stockholms län. 

3.3 Gemensamhetsanläggningar 

Inga nya gemensamhetsanläggningar behövs inom planområdet. 
För att möjliggöra omvandling av kvartersgården till tomt för bostadsändamål 
erfordras att befintliga anläggningsbeslut avseende dels Ormsta ga:5 och ga:6 
omprövas. 

Ormsta ga:6 omfattar: Kvartersgård med containerplats, värmeledningar, VA-
ledningar, parkerings- och körytor, gångvägar och grönområden, belysning och 
centralantenn/kabel-TV. Samtliga dessa anläggningar ligger inom Ormsta 1:715. 
Ormsta ga:6 förutsätts upphävas genom en anläggningsförrättning och Blåbärsvägen 
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samfällighetsförening bedöms kunna upplösas när Ormsta ga:6 är upphävd och 
fastigheten Ormsta 1:715 har avyttrats. 

Ormsta ga:5 omfattar idag VA-ledningar, värmecentral med kulvertledningar, 
lekplatser, grönområden, centralantennanläggning/kabel-TV mm och kan vid 
omprövningen lämpligtvis utvidgas med det grönområde /tomt som enligt 
planförslaget inrymmer p-platser för teknikbyggnadens behov samt möjliggör en 
gångpassage mot Blåbärsvägen.  
I samband med omprövningen av Ormsta ga:5 kan även en översyn göras av 
förutsättningarna för att undanta fjärrvärmeledningarna och undercentralen från 
anläggningsbeslutet eftersom det interna ledningsnätet idag förvaltas av Eon Värme.  
Företrädare för berörda föreningar har väckt frågan om områdets fortsatta behov av 
Kabel-TV. Vid omprövningen kan även en översyn göras av om kabel-TV 
fortsättningsvis bör ingå i gemensamhetsanläggningen. 

Det behov av gemensamma anordningar som finns för befintliga bostadsfastigheterna 
inom planområdet avses tillgodoses genom omprövningen av Ormsta ga:5. Den 
bostadsfastighet som tillskapas genom att kvartersgården ersätts bedöms inte ha 
behov av att ha del i Ormsta ga:5. Detta är dock inget som regleras i detaljplanen utan 
det får prövas vid förestående lantmäteriförrättning.  

3.4 Ledningsrätt 

Eon Värme har ledningsrätt för fjärrvärmeledningar fram till undercentralen. 
Lingonvägens samfällighetsförening har enligt anläggningsbeslut det formella 
ansvaret för distributionen av fjärrvärme från undercentralen och ut till de enskilda 
fastigheterna. Lingonvägens SF har dock genom ett avtal överlåtit fjärrvärmenätet till 
Vallentuna Närvärme (numera Eon Värme). Eon avser eventuellt att i samband med 
denna planläggning och förestående omprövningar av anläggningsbeslut mm 
säkerställa sin äganderätt till ledningen genom att tillskapa en ledningsrätt. 
Detaljplanen utformas så att en sådan omvandling möjliggörs. 

4. Ekonomiska frågor 

4.1 Planekonomi, planavtal 

De intäkter som Blåbärvägens samfällighetsförening får dels genom försäljning av en 
bostadstomt och dels genom minskat underhåll av kvartersgården bedöms överstiga 
de kostnader som detaljplanearbetet och genomförandet av detaljplanen medför. 
Kostnader som uppkommer vid plangenomförandet är rivning av befintlig byggnad, 
lantmäteriförrättningar samt kostnader för anslutning av VA och el. 

Något uttag av gatukostnader är inte aktuellt för fastigheten 

Ett planavtal har upprättats mellan Vallentuna kommun och Blåbärsvägens 
samfällighetsförening som reglerar kostnaderna för framtagandet av denna 
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planändring. Enligt planavtalet ska inte någon planavgift utgå vid bygglov på 
fastigheten Ormsta 1:715 

En överenskommelse bör träffas mellan de båda föreningarna som reglerar hur de 
kostnader som uppkommer under planarbetet och vid plangenomförandet  ska 
fördelas. 

4.2 Anläggningsavgift för VA och el 

Ny anslutning för både vatten- spillvatten- och dagvattenledningar (VA) och el 
erfordras till undercentralen för fjärrvärme. 
Anläggningsavgiften för VA har uppskattats till drygt 100 000 kr och kommer att 
faktureras av Vallentunavatten.  
När det gäller anslutningsavgiften för el kan kostnadsuppgift ges av Vallentuna Elverk 

Utöver detta tillkommer kostnader för dragning av servisledningar inom egen 
fastighet. 

5. Tekniska frågor 

5.1 Vatten och avlopp 

Befintlig kvartersgård och undercentralen för fjärrvärme har idag gemensamma 
anslutningar för vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar. Detta förhållande kan 
inte anses lämpligt när det efter plangenomförandet blir en privatägd bostad. 
Blivande villatomt kan troligen överta vatten-, spillvatten- och dagvattenanslutningen 
för kvartersgården medan nya vatten-, spillvatten- och dagvattenanslutningar bör 
anordnas för undercentralen. Detta kan ske genom att vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar i Blåbärsvägen byggs ut och en ny anslutningspunkt upprättas. 

5.2 El 

Befintlig kvartersgård och undercentral för fjärrvärme har idag en gemensam El-
anslutning. Detta förhållande kan inte anses lämpligt när det efter 
plangenomförandet blir en privatägd bostad. Blivande villatomt kan troligen överta 
el-anslutningen för kvartersgården medan en ny el-anslutning bör anordnas för 
undercentralen. Detta kan ske genom att en ny elanslutning dras till elskåp på 
Blåbärsvägen. En samordning av ledningsdragningarna för VA och el bör vara möjlig 

5.3 Fjärrvärme 

Intilliggande område och befintlig kvartergård är anslutet till fjärrvärmenätet. 
Möjlighet finns för tillkommande villa att ansluta till fjärrvärmenätet. Detta regleras 
dock inte i detaljplanen. 
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6. Medverkande tjänsteman 

I planarbetet har deltagit exploateringsingenjör Anders Nahlbom samt planarkitekt 
Åsa Dahlgren. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 

 

Shula Gladnikoff  Anders Nahlbom 
Tf Planeringschef  Exploateringsingenjör 
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