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Planbeskrivning  
Detaljplan för HAGA 3 omfattande fastigheterna Ormsta 1:18, 1:56–57, 1:99–104, 
1:136, 1:238 - 241, 1:260- 261, 1:445, 1:475, samt delar av fastigheterna Ormsta 1:48 
och 1:108 i Vallentuna kommun, Stockholms län. 

 FAKTA Handlingar  

 Detaljplanen utgörs av plankarta med planbestämmelser, 
planbeskrivning och genomförandebeskrivning.  

Till detaljplanen hör Program och redogörelse för programsamråd, 
Samrådsredogörelse, fastighetsförteckning och utredningar.  
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2. Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att utveckla området Haga 3 till ett trivsamt 
bostadsområde. Området ska bebyggas med friliggande bostäder. Äldre bebyggelse 
och vegetation ger karaktär åt området. 

3. Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken  

3.1 Riksintressen 

Området berör inga riksintressen. 

3.2 Miljökvalitetsnormer 

Enligt förordningen om miljökvalitetsnormer har regeringen hittills meddelat 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft – svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, bly, 
bensen, ozon, luftpartiklar (PM10) och vatten. 

3.3 Vatten 

För Vallentunasjön anger miljökvalitetsnormerna att god ekologisk status ska uppnås 
2021 och god kemisk ytvattenstatus 2021. För att rena dagvatten från centrala 
Vallentuna innan det rinner ut i Vallentunasjön planerar kommunen att anlägga en 
våtmarkspark vid Ormstaåns utlopp. 

4. Plandata  

4.1 Läge och areal 

Haga 3 är beläget i östra Ormsta. Områdets areal är ca 8 ha. Området avgränsas i 
väster av Lindholmsvägen och Disavägen, i norr av Askvägen och en gång- och 
cykelväg, i öster av en gång- och cykelväg samt i söder av befintlig bebyggelse vid 
Karlavägen. 
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4.2 Markägoförhållanden 

Det föreslagna planområdet Haga 3 omfattar 18 hela fastigheter och delar av 2 
fastigheter. Fastigheterna är mellan 2000 – 14 000 m2. 10 av fastigheterna är 
bebyggda, medan det på andra fastigheter finns rester av gamla husgrunder. 

De större fastighetsägarna i området är NCC och Vallentuna kommun. NCC äger 
Ormsta 1:56 - 57. Vallentuna kommun äger Ormsta 1:18, 1:48. 1:100, 1:103, 1:104, 
1:108, 1:261. Dessa fastigheter utgör ungefär hälften av planområdet. 

Ormsta 1:445 och 1:136 ägs av Team Wåhlin BYGG & VVS AB. I övrigt ägs 
fastigheterna av enskilda. 

5. Tidigare ställningstaganden 

5.1 Översiktliga planer 

I översiktsplanen redovisas Haga 3 som ett planerat bostadsområde. 

5.2 Detaljplaner, förordnanden 

Området saknar till största del detaljplan.  

Stadsplan S870518 överlappas i tre delområden för att möjliggöra anslutning av 
angränsande vägnät till planområdet. Vidare överlappas en del av stadsplan S791112 
för att möjliggöra en justering av bussvändslingan på Askvägen. Detaljplan D950621 
överlappas delvis i dess västra del då delar av det föreslagna bostadsområdet 
inkräktar ca 1 meter i område som är utlagt för gång – och cykelväg 

5.3 Bostadsbyggnadsprognos 11A 

I bostadsbyggnadsprognosen 11A uppskattas den möjliga bostadsutbyggnaden i Haga 
3 till 55 bostäder. Första byggstart anges till 2012. 

5.4 Tidigare beslut 

Kommunstyrelsen beslutade 1984 att Hagaområdet skulle detaljplaneras i tre 
etapper. 
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Detaljplanerna för Haga 1 och 2 fastställdes 1987 respektive 1995. Delområdena är 
nästan helt utbyggda. För etappområdet Haga 3 fanns ett färdigt förslag till detaljplan 
1995. Detaljplanen blev dock aldrig antagen. Någon detaljplan för området finns 
därför inte. 

1999 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för Haga 
3 som skulle möjliggöra en F-9 skola och bostadsbebyggelse i området. Efter 
genomfört programsamråd jämfördes placeringen av skolan i Haga 3 med en 
placering vid IP. Kommunen beslutade därefter att skolan skulle läggas vid IP och 
planarbetet avbröts. 

2008-02-07 beslöt samhällsbyggnadsnämndens att ge samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för området Haga 3 i Ormsta. I enlighet 
med förstudierapport för området. 

2008-06-17 beslöt samhällsbyggnadsnämnden att sända program till detaljplan på 
samråd. 

2010-03-09 beslöt samhällsbyggnadsnämnden att ge samhällsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att ta fram en fastighetsplan för området. 

2011-05-17 beslöt samhällsbyggnadsnämnden att sända detaljplan för Haga 3 på 
samråd. 

2012-03-29 beslöt kommunstyrelsens näringlivs- och planutskott att utställning av 
detaljplan för Haga 3 skulle genomföras. 

5.5 Program 

Ett program till detaljplan var utsänt på samråd från 3 juli till den 12 september 
2008. 

Efter att program till detaljplan var på samråd har Vallentuna kommun fått en ny 
översiktsplan. Idéen om att området ska utformas med trädgårdsstadens ideal som 
utgångspunkt har därmed utgått.  

Vidare är Lindholmsvägen inte längre sekundärled för farligt gods. 
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6. Miljöbedömning/behovsbedömning 

Med beaktande av vad kommunen känner till i dagsläget är kommunens bedömning 
att planen inte medför betydande miljöpåverkan.  

Länsstyrelsen har under programsamrådet inte gjort någon annan bedömning. 

7. Förutsättningar och förändringar  

7.1 Grundförhållanden 

En geoteknisk undersökning har gjorts i samband med planeringen av lokalgatorna i 
planområdet.  

Utredningen visar att planområdet domineras av moränmark där berg går i dagen vid 
enstaka platser. Moränen är huvudsakligen en sandig siltig morän. Sten och block 
förkommer också. I sydöstra delen av området förekommer ca en meter tjock lera, 
huvudsakligen torrskorpelera ovan moränen. Överst finns ett tunt mullager . 

Inom de områden som planeras bli kvartersmark har inte någon geoteknisk utredning 
gjorts. Statens geologiska utredningars översiktliga jordartskarta bekräftar de 
slutsatser som dragits vid den geotekniska utredningen. 
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7.2 Topografi, vegetation 

Östra delen av området är relativt plan med en svag lutning mot sydväst. Mellan 
Disavägen och Lindholmsvägen sluttar marken ned mot Lindholmsvägen så att det 
uppstår höjd-skillnader på upp till 7 m. 

Området är i huvudsak bevuxet med gran- och tallskog med inslag av lövträd. På de 
övergivna villatomterna finns inslag av fruktträd och trädgårdsväxter. 

7.3 Fornlämningar 

Vallentuna är mycket rikt på fornlämningar och i planområdets närhet finns flera 
registrerade fornlämningar Tidigare genomförda utredningar har indikerat att det 
kan finnas oregistrerade fornlämningar i området. (Rydén 2000) 

För att utreda om det eventuellt finns fornlämningar i planområdet har Länsstyrelsen 
i Stockholms län låtit genomföra en arkeologisk utredning.  

 
Bild över planområdet. Ur Särskild arkeologisk utredning etapp 1 rapport 2009:2 
305, Arkeologikonsult. 
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Utredningen visade att det fanns tre möjliga stensättningar samt en husgrund och en 
trolig jordkällargrund på Ormsta 1:241. (Särskild arkeologisk utredning etapp 1, 
Rapport 2009:2 305 Cecilia Lindblom, Arkeologikonsult) 

Länsstyrelsens antikvarie har besiktigat de utpekade objekten och gör bedömningen 
att objekt 3 på bilden ovan är en grav och därmed en fast fornlämning. 

Länsstyrelsens bedömning är dock att graven inte är av sådan betydelse att den utgör 
hinder för en eventuell exploatering, utan den kan få tas bort om så krävs för 
fullföljande av planen.  

De övriga objekten som redovisas i utredningen är inte fornlämningar och omfattas 
därmed inte av kulturminneslagens skyddsbestämmelser. 

Den vägsträckning som föreslås genom området innebär att fornlämningen måste 
slutundersökas, dvs. tas bort. 

7.4 Bostäder 

Bebyggelsen består av 9 äldre villor med tillhörande uthus. Sex villor bedöms vara 
permanent bebodda.  

Ett antal lägenheter finns inom Team Wåhlins fastighet . Lägenheterna finns dels i en 
äldre villa men även på den andra våningen i en industribyggnad. 

 

I de byggnader som Team Wåhlin äger finns ett antal lägenheter. Lägenheter finns 
bland annat ovanpå en verkstad.  
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Befintlig villabebyggelse i planområdet 

Förändring 

De gator som angränsar till planområdet förlängs genom området. Gatorna bildar fem 
kvarter. Kvarteren utformas så att de befintliga villorna med tillhörande uthus 
bevaras.  

För att få en ändamålsenlig fastighetsindelning behöver troligtvis ett antal uthus 
rivas.  

Bebyggelsen ska utgöras av friliggande villor samt mindre flerfamiljshus. Byggnader 
får uppföras i två våningar.   

Bostadsfastigheterna ska vara minst 1000 m2. De flesta fastigheterna kommer att bli 
mellan 1100 och 1300 m2. Stora tomter/fastigheter ger en glesare bebyggelse och 
grönska kan bevaras/planteras.  

På fastigheter avsedda för bostadsändamål får endast en huvudbyggnad uppföras. 

Inom fastigheter mindre än 1200m2  får endast en bostad inrymmas.  

Inom fastigheter som överskrider 1200 m2 får 2 bostäder inrymmas. Den ena 
bostaden får dock inte vara större än 65 m2. Bostäderna ska inrymmas inom samma 
huvudbyggnad.  

Den totala byggnadsarean (den area som byggnaderna upptar på marken) föreslås 
vara 200 m2 per fastighet. Sammanlagd bruttoarea för bostäder föreslås vara en 
femtedel av  fastighetens area.  

Den största byggnadsarean för komplementbyggnader (garage, uthus) är 60 m2 per 
fastighet.  
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Utöver medgiven byggrätt får inglasat uterum om max 15 m2 uppföras utan lovplikt. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovavdelning bör dock kontaktas för att utreda 
om en bygganmälan behövs. 

De blivande tomternas utformning låses genom en fastighetsplan. 

7.5 Arbetsplatser 

På fastigheten Ormsta 1:445 bedriver Team Wåhlin verksamhet. Företaget säljer och 
installerar värmepumpar samt har en mindre byggverksamhet. Företaget har ca 20 
anställda. I övrigt finns inga arbetsplatser i området. 

I den norra delen av planområdet avsätts ett område för kontor och lager. 
Bestämmelserna i detaljplanen möjliggör en utökning av den pågående 
verksamheten. Särskilda planbestämmelser finns för att minimera störningar och 
risk.   

7.6 Befintlig kommersiell och offentlig service 

I anslutning till området finns det både skola och förskola. Väster om 
Lindholmsvägen ligger Ormstaskolan och norr om planområdet ligger förskolan 
Smultronet.  

Vid Karlavägen, i anslutning till planområdet, äger kommunen fyra fastigheter som 
kan användas som förskola. 

7.7 Handel 

På fastigheten Ormsta 1:445 bedriver Team Wåhlin försäljning av värmepumpar. I 
övrigt bedrivs ingen handel i området. 

7.8 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

Området saknar kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Äldre kartmaterial visar att utredningsområdet under historisk tid framför allt varit 
utmark och att samtliga bebodda och övergivna byggnader inom utredningsområdet, 
med undantag för Ormsta 1:241, har uppförts under 1900-talets första hälft. Ormsta 
1:241 har troligen bebyggts med nuvarande gård någon gång under sent 1800-tal. 
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De gamla stenmurarna i området har ett viktigt karaktärsskapande värde. 
Stenmurarna beläggs därför med skyddsbestämmelser och får inte rivas eller 
förstöras. 

7.9 Byggnadskultur och gestaltning 

I området finns 10 villor med olika utformning. Byggnaderna är i en och två våningar 
med eller utan källare. Fasaderna är av trä eller puts. Byggnaderna har brutna 
sadeltak eller mansardtak. Till bostadshusen hör flertal uthus och bodar.  

Flera husgrunder från tidigare bebyggelse finns även i området. I delar av området 
har bebyggelsen tillåtits förfalla i väntan på att området ska planeras.  

Bebyggelsen har inte bedömts ha sådana kvaliteter att särskilt skydd för bevarande 
behövs.  

Den tillkommande bebyggelsen får uppföras i två våningar. Källarvåningar tillåts inte.  
Vindsvåning får inredas. 

De nya villatomterna ska vara minst 1000 m2. 

Detaljplanen möjliggör att området kan kompletteras med 60 nya byggnader. Den 
äldre bebyggelsen och stenmurarna ger patina och en historisk koppling till det gamla 
Haga. De stora tomterna gör att det kommer att finnas plats för mycket grönska.  

Byggnader inom verksamhetsområdet ska vara prydligt utformade och smälta in med 
bostadsbebyggelsen. Lagerbyggnads fasad ska utföras med minst två olika färger. 
Färgbanden ska vara horisontellt orienterade. Lagerbyggnads fasad ska mot söder och 
väster förses med träspalje på vilken klätterväxter ska kunna växa. Spaljen ska täcka 
minst 20 % av respektive fasad. 

Upplag och dylikt ska inte förekomma inom verksamhetsområdet. 

Bostäder och verksamheter ska avskärmas med plank mot Lindholmsvägen. Plank ska 
utformas enligt riktlinjer på plankartan.  

Sammantaget gör detta att det finns goda förutsättningar för att området blir en 
trivsam och god boendemiljö. 

För att skapa en miljö som upplevs som trygg och säker kan det vara bra att utforma 
den så att den bidrar till att förebygga brott. Det kan göras genom att den utformas så 
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att den skapar informell kontroll till exempel att man har en bra översikt över 
trädgård och gata från bostaden.  

Vidare bör byggnaderna utformas och placeras så att gärningsmän inte kan gömma 
sig eller begå brott på insynsskyddade ställen. Som exempel kan nämnas att 
fastigheterna inte utformas med prång utan insyn  

7.10 Trafik och parkering 

Tillfartsvägar till planområdet är Lindholmsvägen och Lingsbergsvägen, från dessa 
vägar nås området via Karlavägen, Askvägen och Disavägen.  

Befintliga vägar inom planområdet har grusbeläggning och saknar gatubelysning. 

I och med planens genomförande förlängs Askvägen, Karlavägen och Disavägen och 
förbinds med varandra.  

Utbyggnaden av vägnätet har anpassats till Askvägen och Karlavägens befintliga 
sträckningar. Trots detta krävs att befintliga vägområden breddas för att möjliggöra 
vägar med modern standard.  

I planområdets norra del justeras Askvägens sträckning något. 

För att skapa ett sammanhängande vägnät i planområdet krävs markinlösen från flera 
fastigheter. 

Alla gator i planområdet kommer att behöva nyanläggas.  

Lokalgatorna utförs med 5 meter bred körbana och 2,5 meter bred enkelsidig 
gångbana. Fastighetsgränser placeras 0,5 meter utanför körbanas kant.  

Gator och gångbanor kommer att förses med belysning. 

Skärvdiken som omhändertar dagvatten från gatorna kommer att anläggas under 
gångbana. 

För att anlägga vägen kommer det krävas utrymme för slänt inom kvartersmark. 
Berörda områden regleras i plankartan. 

Detaljplanen förbjuder utfart mot Lindholmsvägen.  

De fastigheter som tidigare har haft angöring från Lindholmsvägen ska nu angöras 
från Disavägens förlängning.  
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För bostäder ska det vara möjligt att anordna två bilplatser per tomt. Fristående 
garage eller garage som är sammanbyggt med huvudbyggnad ska placeras så att det 
går att ordna två parkeringsplatser framför garaget. 

För kontor ska 22 parkeringsplatser anordnas per 1000 m2 BTA. 

7.11 Gång- och cykelvägar 

Längs den norra och östra gränsen av planområdet finns gång- och cykelvägar som 
förbinder bostadsområdena väster och öster om Lindholmsvägen.   

Gång och cykelvägen norr om området är skolväg till Ormstaskolan och en planskild 
passage finns under Lindholmsvägen.   

 

Illustration på lokalgata med 8 meter vägområde. 

I den södra delen av planområdet anläggs en ny gång- och cykelväg. Den nya gång- 
och cykelvägen kompletterar det befintliga nätet och förbättrar tillgängligheten till en 
planskild passage under Lindholmsvägen vid Lingsbergsvägen.   

Sträckningen av gång- och cykelvägen längs planområdets norra gräns justeras något 
när Askvägen får en ändrad sträckning. 

Alla lokalgator i området förses med gångbanor. 
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7.12 Kollektivtrafik 

Från Hagaområdet till Vallentuna station är det ca 1200 meter. Närmsta busshållplats 
är Östra Ormsta som ligger vid Askvägen i planområdets norra del. Östra Ormsta 
angörs av linje 660, 661 och 662. 

7.13 Tillgänglighet 

Alla gator i området kommer att vara försedda med gångbanor. Vägarna i området 
kommer att ha godtagbara lutningar med tanke på tillgängligheten. 

7.14 Lek och rekreation 

Norr om området finns en bollplan och ca 300 meter nordöst om området finns en 
naturlekplats. 1 km öster om området ligger naturområdet kring Angarnssjöängen. 

8. Teknisk försörjning 

8.1 Vatten och avlopp 

I planområdet saknas utbyggt alllmänt VA-nät. Befintligt allmönt VA-nät finns i 
anslutning till området och har kapacitet att försörja en utbyggnad. 

Tre fastigheter längs Lindholmsvägen är anslutna till det allmänna nätet, Ormsta 
1:241 till spillvatten, Ormsta 1:136 till spill- och dagvatten och Ormsta 1:445 till 
dricks, spill och dagvatten. 

Enskilda avloppslösningar förekommer i planområdet. Flera av fastigheterna har 
egna brunnar. 

Vid genomförandet av detaljplanen kommer fastigheterna i planområdet omfattas av 
verksamhetsområde för VA och allmänna VA-ledningar kommer att byggas ut fram 
till fastighetsgräns.  

Då den allmänna VA-anläggningen är utbyggd och förbindelsepunkt till respektive 
fastighet är meddelad, debiterar Roslagsvatten AB anläggningsavgift enligt vid 
tillfället gällande VA-taxa. 

VA-nätet kommer förläggas i lokalgata. 
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8.2 Dagvatten 

Planområdet avrinner till Oxundaån via Ormstaån och Vallentunasjön.  

För Vallentunasjön anger miljökvalitetsnormerna att god ekologisk status ska uppnås 
2021 och god kemisk ytvattenstatus 2015.  

Vallentuna kommun ingår i Oxunda vattensamverkan vilket innebär att Oxundaåns 
dagvattenpolicy gäller för planområdet. 

Dagvattenpolicyn anger mål och riktlinjer för dagvatten-hanteringen. Bl. a anges att: 

• Dagvattensystem skall utformas så att flöden utjämnas och så mycket som 
möjligt av föroreningarna kan avskiljas före utsläpp i recipient. 

• Fastighetsägare i befintliga bebyggelseområden skall uppmanas att 
utnyttja lokala lösningar. 

Gator och gångbanor avvattnas via dagvattenbrunnar placerade mot kantstöd mellan 
gata och gångbana. 

Då ledningsnätet i den norra delen av planområdet är överbelastat föreslås att ett 
fördröjnings- och infiltrationsmagasin anläggs vid bussvändplanen vid Askvägen. 

Inom enskild fastighet ska dagvatten där så är möjligt tas omhand lokalt och 
infiltreras i mark inom varje fastighet. 

Avvattning av takytor skall ske via stuprör med utkastare på mark eller till 
infiltrationsanläggning.  

Dagvatten ska inte utan föregående fördröjning anslutas till kommunens 
dagvattennät.  

För fastighetsmark förskrivs en höjdsättning med en lågpunkt mot gata där ett 
uppsamlande LOD-magasin med bräddavlopp till fördröjningsmagasin eller 
dagvattenledning i gata anläggs.  

Inom fastigheter där det är tekniskt eller ekonomiskt orimligt att anlägga LOD-
magasin bör möjlighet att ansluta till ett eller flera samfällda magasin studeras. 

Största dagvattenflöde från fastighet till allmän dagvattenledning är 30 l/s och hektar. 
Detta värde ska även vara dimensionerande för dagvattenmagasin.  
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Alla fastigheter inom planområdet kommer att anslutas till allmänna 
dagvattenledningar. Undantaget är Ormsta 1:241 som saknar dagvattenanslutning till 
allmän dagvattenledning. 

8.3 Elförsörjning 

Planområdet kommer att elförsörjas från tre olika befintliga nätstationer norr, öster 
och söder om planområdet.  

Den södra nätstationen, där Karlavägen angör Ormsta 1:103 och 1:104 måste flyttas så 
att den inte hindrar förlängningen av Karlavägen. Nytt läge för nätstationen föreslås 
60 m österut norr om den nya gång- och cykelvägen.   

8.4 Uppvärmning 

Vallentuna kommun eftersträvar en ökad användning av förnyelsebar energi. 
Vattenburna uppvärmningssystem  bör därför alltid installeras vid nybyggnad. 

8.5 Avfall 

Sophämtning ska kunna ske vid varje fastighet. För fastigheter med skaftväg ordnas 
en yta för avfallskärl vid lokalgata. Närmsta återvinningsstation för avlämning av 
förpackningar finns på Lindholmsvägen nära korsning med Smidesvägen.  

9. Brandförsvar 

Planområdet ligger inom högst 10 min insatstid för brandförsvaret enligt kommunens 
räddningstjänstplan. Området förses med konventionell brandvattenförsörjning.  

10. Emissioner, risker och störningar 

10.1 Radon 

Radonskyddande åtgärder bör ske vid grundläggning inom planområdet för att höga 
radonhalter ska undvikas. Rekommenderat gränsvärde för nya och befintliga 
byggnader samt arbetslokaler är 200 Bq/ m3 inomhusluft. 
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10.2 Störningar från trafik 

I väster avgränsas planområdet av Lindholmsvägen. Trafiken på Lindholmsvägen kan 
upplevas som störande.  

Trafikmängden på Lindholmsvägen är i nuläget ca 6000 fordon/dygn. Antalet 
fordonsrörelser förväntas stiga till ca 10 000 fordon/dygn år 2030. 

Förbi planområdet är hastigheten begränsad till 30 km/h dagtid och under 
skolterminerna. 

För nybyggnation av bostäder gäller följande riktvärden för buller från väg- och 
spårtrafik.  

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
• 45 dBA maximalnivå nattetid inomhus 
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

De bullerberäkningar som gjorts för sträckan förbi planområdet visar att inom ett 
område mellan 30 - 35 m från Lindholmsvägen överskrids ekvivalentvärdet 55 dBA. 
År 2030 kommer den bullerstörda zonen ha blivit något större. 

Den tunga trafiken på Lindholmsvägen orsakar maximala bullernivåer som 
överskrider de gällande riktvärdena om 70 dBA inom ett område ca 35 m från 
vägkant.   

För att åstadkomma en god boendemiljö inom den bullerstörda zonen krävs att ett 
bullerplank på 2,5 m uppförs. 

(Rapport WSP 2010-06-11) 

På plankartan finns riktlinjer för hur bullerplanket mot Lindholmsvägen ska 
utformas. 

10.3 Risker och störningar från verksamheter 

Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller anger att ekvivalenta ljudnivåer 
inte får överskrida 50 dBA vid kvartersgräns dagtid. 
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Pågående verksamhet i planområdet, försäljning och service av värmepumpar samt 
diverse byggarbeten, är inte störande och utgör ingen risk. Verksamheten bedömds 
därför kunna fortgå vid en utbyggnad av bostäder. (Rapport WSP 2010-06-11) 

För att förhindra att störande och riskfyllda verksamheter etableras har plankartan 
försetts med bestämmelser om detta. 

10.4 Miljöföroreningar 

I planområdet har det tidigare funnits olika verksamheter. Bland annat en 
bilverkstad, en betongindustri, åkeriverksamhet samt en handelsträdgård.  

Naturvårdsverket har utarbetat generella riktvärden för bedömning av förorenad 
mark. Tre olika typer av markanvändning finns: mindre känslig markanvändning, 
mindre känslig markanvändning med grundvattenskydd, samt känslig mark-
användning. 

För bostadsbebyggelse gäller att nivåerna för känslig markanvändning måste uppnås. 

Fastigheten Ormsta 1:136 har varit ett ärende för miljö- och hälsoskyddskontoret. 
Fastighetsägaren ålades 2007 att ta prover och att eventuellt sanera marken på 
föroreningar. 

En utredning genomfördes och visade att värdena för känslig markanvändning 
överskreds i ett antal punkter (Översiktlig miljöteknisk markundersökning - Ormsta 
1:136, f.d. Vallentuna Mekaniska Verkstad. Nicklas Larsson, HIFAB.) 
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Karta ur HIFABs MIFO 1 utredning. 

För att utreda eventuella föroreningar inom området har kommunen låtit göra en 
miljöundersökning enligt MIFO modellen.  

I det första steget, MIFO 1, gjordes en inventering av området. Kartor analyserades, 
fastighetsägare intervjuades, mm.  (PM Inventering avseende förorenad mark, 
detaljplaneområde Haga 3, Vallentuna kommun. Anna Ågren, HIFAB.) 

I arbetet med MIFO 2 togs prover inom de områden som enligt MIFO 1 bedömts som 
möjliga miljöföroreningar. 

Enligt MIFO 2 utredningen överskrids Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
känslig markanvändning. Ett antal fastigheter bör därför saneras innan 
bostadsutbyggnad kan beviljas. 

• Inom fastigheten Ormsta 1:239 överskrids Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för kvicksilver, kadmium, koppar, bly och zink.  

• Inom fastigheten Ormsta 1:136 överskrids Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för barium, kadmium, koppar, bly, kvicksilver, zink och 
cancerogena PAH H.  

• Inom fastigheterna Ormsta 1:261 och Ormsta 1:102 överskrids 
Naturvårdsverkets generella riktvärden avseende förhöjda halter av PAH.  
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Enligt plan- och bygglagen får det bestämmas att bygglov inte skall ges till åtgärder 
som innebär en väsentlig ändring av markens användning förrän en markförorening 
har avhjälpts. Lag (2007:1303). 

Inför bebyggelse av sådana fastigheter ska förorenade massor tas bort och läggas på 
deponi. Bygglov villkoras mot att sanering genomförs. Samråd ska ske med 
kommunens hälsoskyddsmyndighet.  

Den del av fastigheten 1:102 som är förorenad föreslås delvis användas för lokalgata. 
Sanering av denna yta sker i samband med att vägen byggs ut. 

Det rekommenderas att det vid schaktning finns en miljökontrollant på plats för 
stickprovtagning och klassificering av schaktmassorna. Miljökontrollanten kan då 
avgöra vilka schaktmassor som ska läggas på deponi och vilka som kan återanvändas. 

Övriga föroreningar i området består av skrot och skräp, så som kylskåp, plåt, 
husgrunder. Dessa ska omhändertas av respektive fastighetsägare och skickas till 
lämplig mottagningsstation för avfall. 

Inom fastigheten Ormsta 1:104 har det tidigare funnits en handelsträdgård. 
Fastigheten undersöktes därför med avseende på föroreningar efter 
bekämpningsmedel.  

Utredningen visade låga halter av bekämpningsmedlet DDT. Generella riktvärden för 
DDT saknas. Ytterligare provtagningar har genomförts. Dessa visar inte på någon 
förekomst av DDT eller dess nedbrytningsprodukter. Någon sanering bedöms därför 
inte vara nödvändig. 

10.5 Risker och störningar med hänsyn till 
transportled för farligt gods 

Planområdet berörs inte av transportled för farligt gods. 

11. Administrativa bestämmelser 

Genomförandetiden för utbyggnad av allmänna anläggningar inom allmän plats, u-
områden och z-områden inom kvartersmark börjar den dag planen vinner laga kraft. 

Genomförandetiden för enskilt byggande inom kvartersmark börjar två och ett halvt  
år (30 månader) efter den dag planen vinner laga kraft, undantaget är området med 
användning KU där genomförandetiden börjar när detaljplanen vinner laga kraft. 
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Genomförandetiden slutar 15 år efter den dag planen vinner laga kraft. 

Bygglov inom fastigheterna Ormsta 1:99, 1:102, 1:136, och 1:239 villkoras mot att 
sanering genomförs.  

Utöver medgiven byggrätt får inglasat uterum om max 15 m2 uppföras utan lovplikt.  

Bygglov inom kryss och punktprickat område villkoras med krav på att bullerplank 
uppförs. Utformning av bullerplank regleras med bestämmelser på plankartan. 

Bygglov för ändrad markanvändning får inte ges förrän en fastighetsplan har vunnit 
laga kraft. 

Kommunen är huvudman för allmän plats. Fastighetsplan reglerar indelningen i 
fastigheter. 

12. Medverkande tjänstemän 

I planarbetet har medverkat, exploateringsingenjör Anders Heidenfors-Enquist, 
exploateringsingenjör Maria Seisdedos, exploateringsingenjör David Arvidsson, 
vägingenjör Bertil Sjögrund, trafikplanerare David Nykvist, VA-ingenjör Åke Sjögren 
Roslagsvatten, kommunträdgårdsmästare Maria Rydell, miljöplanerare Tobias 
Sahlman. 
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Genomförandebeskrivning 
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 (nedan benämnt VA-anläggningar), gator m.m. regleras således 
genom respektive speciallag. 

Syftet med detaljplanen är att utveckla området Haga 3 till ett trivsamt 
bostadsområde. Detaljplanläggning möjliggör en förtätning av området med fler 
bostäder, utbyggnad av allmänt vatten- och avloppsnät samt utbyggnad av 
kommunala gator. Området ska bebyggas med friliggande bostäder. Inom 
planområdet möjliggörs totalt 68 bostadstomter och en tomt för kontor och lager. 
Idag är 10 fastigheter i området bebyggda 

Stora delar av detaljplaneområdet är inte planlagt. I tre mindre delområden 
överlappas och upphävs detaljplan S870518. Detta för att möjliggöra anslutning av 
angränsande vägnät till planområdet. Vidare överlappas och upphävs en del av 
stadsplan S791112 för att möjliggöra en justering av bussvändslingan på Askvägen. 
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2. Organisatoriska frågor 

 

2.1 Tidplan 

 

2.2 Genomförandetid 

Under genomförandetiden ger detaljplanen garanterade byggrätter, d.v.s. 
fastighetsägarna kan utgå från att planen ska realiseras och kunna anpassa sin egen 
planering därefter. Kommunen är, i egenskap av huvudman för allmän plats, skyldig 
att färdigställa gator m.m. inom genomförandetiden. Genomförandetiden ska vara så 
lång att det är rimligt att detaljplanen hinner genomföras och får vara mellan 5 – 15 
år.  

Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla och ge byggrätter som 
tidigare tills kommunen ändrar eller upphäver den. Om planen ändras eller upphävs 
under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för 
eventuell byggrätt som inte utnyttjats eller den skada de lider. Däremot får planen 
ersättas, ändras eller upphävas efter genomförandetidens utgång utan att rättigheter 
som uppkommit genom planen behöver beaktas. 

 TIDPLAN   

 Samråd: sommar 2011 

Utställning: vår 2012 

Antagande: höst 2012 

Laga kraft om plan ej överklagas: höst 2012 

Inlösen av allmän platsmark: sommar 2013 

Byggstart för allmän plats, VA höst 2013 

Byggstart inom kvartersmark: höst 2015 
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3. Ansvarsfördelning 

3.1 Allmänna platser 

Kommunen ska vara huvudman för allmän platsmark (gator, naturområden m.m.). 
Kommunalt huvudmannaskap innebär att kommunen svarar för genomförandet av 
planen inom allmän platsmark, d.v.s. bygger ut gator och andra allmänna platser i 
enlighet med planen samt löser in allmän platsmark. Det är även kommunen som 
kommer att ha hand om drift och underhåll för dessa platser. 

3.2 Ledningar 

VA-, el- och telenät kommer i huvudsak att förläggas inom allmän platsmark.  

Detaljplaneområdet kommer att ligga inom verksamhetsområdet för allmänt vatten 
och spillvatten vilket innebär att Vallentunavatten AB är huvudman för det allmänna 
VA-nätet med tillhörande anläggningar och ansvarar för nätets utbyggnad, drift och 
underhåll. 

Huvudman för telenätet är TeliaSonera Skanova Access AB och huvudman för elnätet 
i området är Elverket Vallentuna AB.  

3.3 Kvartersmark för enskilt ändamål 

Respektive fastighetsägare ansvarar för anläggande och upprustning av samtliga 
anläggningar och bebyggelse på kvartersmark för enskilt ändamål. Det kan gälla 
bostadshus, ev. skaftvägar, utfarter och VA-servisledningar från förbindelsepunkt till 
huset. 

3.4 Organisation 

Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för utbyggnad av gator samt 
mark-, exploaterings- och avtalsfrågor. 

Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning, miljö & bygglov handlägger 
bygglovansökningar. 

Vallentunavatten AB, genom Roslagsvatten AB, ansvarar för utbyggnaden av VA-
anläggningen samt, på kommunens uppdrag, för utbyggnad av brandvattennätet. 
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Elverket Vallentuna AB ansvarar för utbyggnad och jordförläggning av elnätet.  

Lantmäteriet i Stockholms län (nedan benämnt lantmäteriet) handlägger 
fastighetsbildningar och inrättande av gemensamhetsanläggningar för t.ex. utfart. 

4. Fastighetsrättsliga frågor 

4.1 Ägoförhållanden 

Det föreslagna planområdet Haga 3 omfattar 20 fastigheter. Fastigheterna är mellan 
2000 – 14 000 m2. 10 av fastigheterna är bebyggda, medan det på andra fastigheter 
finns rester av gamla husgrunder. 

De större fastighetsägarna i området är NCC och Vallentuna  kommun. NCC äger 
Ormsta 1:56 - 57. Vallentuna kommun äger Ormsta 1:18, 1:48. 1:100, 1:103, 1:104, 
1:108, 1:261. Dessa fastigheter utgör ungefär hälften av planområdet. 

Ormsta 1:445 och 1:136 ägs av Team Wåhlin BYGG&VVS AB. I övrigt ägs 
fastigheterna av privatpersoner. 

4.2 Allmänna anläggningar 

För att kunna bygga ut allmänna platser i enligt detaljplanen behöver kommunen lösa 
in mark från enskilda fastighetsägare vilket kommunen har rätt till enligt plan- och 
bygglagen 6 kap 17 §. 

 I de flesta fall planerar kommunen att ansöka om och bekosta fastighetsreglering hos 
lantmäteriet, som också beslutar om ersättningen. Lantmäteriets beslut kan 
överklagas till fastighetsdomstolen. Flera fastigheter kommer att belastas med 
släntservitut till förmån för väghållaren (kommunen) markerat med z1 på plankartan.  

Rätten ska säkerställas med servitut och väghållaren ansvarar för den handläggningen 

Kommunen kommer att lösa in den mark som planläggs för vägändamål. Ytor 
redovisas under rubriken intrång i tabell nedan. Släntservitut innebär ett intrång i 
nyttjandet av fastigheten. Släntservitut ersätts med en engångsumma. Ytorna som 
redovisas nedan är ungefärliga och kan komma att ändras:  
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Fastighet Intrång m2 Släntservitut m2 

ORMSTA 1:56 1196 273 

ORMSTA 1:57 1576 257 

ORMSTA 1:99 56 31 

ORMSTA 1:100 700 249 

ORMSTA 1:101 1070 272 

ORMSTA 1:102 523 85 

ORMSTA 1:103 460 122 

ORMSTA 1:104 372 95 

ORMSTA 1:136 91 32 

ORMSTA 1:238 491 26 

ORMSTA 1:239 483 100 

ORMSTA 1:240 314 40 

ORMSTA 1:241 820 161 

ORMSTA 1:261 753 134 

ORMSTA 1:445 6 34 

ORMSTA 1:475 53 0 

 

4.3 Enskilda anläggningar 

Detaljplanen innehåller bestämmelser om att minsta tomtstorlek för friliggande 
småhus är 1 000 m2 och att en tomtplats om minst 24 x 24 meter ska rymmas inom 
fastigheten.  

Respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar fastighetsbildning och inrättande 
av gemensamhetsanläggning samt servitut som berör den egna fastigheten.  

Gemensamhetsanläggning är ofta att föredra då flera fastigheter kan dela utfart, både 
för fastighetsägarna och väghållaren. Fastighetsägarna kan gemensamt anordna och 
sköta en infart istället för flera och på så sätt få lägre kostnader. I dessa gemensamma 
vägar kan det också vara lämpligt att lägga gemensamma servisledningar för VA, el 
och tele/fiber. Väghållaren får i sin tur färre utfarter på lokalgatan vilket kan 
underlätta driften.  
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Bygglov inom fastigheterna Ormsta 1:99, 1:102, 1:104, 1:136, och 1:239 villkoras mot 
att sanering genomförs.  

Bygglov inom kryss och punktprickat område villkoras med krav på att bullerplank 
uppförs. Utformning av bullerplank regleras med bestämmelser på plankartan. 

Bygglov för ändrad markanvändning får inte ges förrän en fastighet bildats enligt 
fastighetsplan. 

4.4 Fastighetsplan 

Parallellt med förslag till detaljplan upprättas ett förslag till fastighetsplan. 
Fastighetsplan innebär att den framtida fastighetsindelningen bestäms, hur nya 
fastigheter och GA-anläggningar ska bildas. Syftet med fastighetsplanen är att 
anordna en ändamålsenlig och långsiktig fastighetsindelning i området. 
Fastighetsplanen får till följd att nya fastigheter bildas av delar av olika fastigheter. 
När ny fastighet bildas av två eller flera fastigheter så har fastighetsägaren till det 
område som bedöms ha högst värde rätt att lösa in den övriga marken enligt 
fastighetsbildningslagen. 

I planområdet saknas utbyggt vatten-, spill och dagvattennät. Befintligt nät finns i 
anslutning till området och har kapacitet att försörja en utbyggnad. 

5. Tekniska frågor 

5.1 Vatten & avlopp 

Tre fastigheter längs Lindholmsvägen är anslutna till det allmänna nätet, Ormsta 
1:241 till spillvatten, Ormsta 1:136 till spill- och dagvatten och Ormsta 1:445 till 
dricks, spill och dagvatten. 

Enskilda avloppslösningar förekommer i planområdet. Flera av fastigheterna har 
egna brunnar. 

Vid genomförandet av detaljplanen kommer fastigheterna i planområdet att anslutas 
till allmänt verksamhetsområde för VA.  

Då den allmänna VA-anläggningen är utbyggd och förbindelsepunkt till respektive 
fastighet är meddelad debiterar Vallentunavatten AB:s moderbolag Roslagsvatten AB 
fastigheterna anläggningsavgift enligt vid tillfället gällande VA-taxa. 
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Allmänna VA-ledningar kommer förläggas i lokalgata och GC-väg.  

5.2 Dagvatten 

Vallentuna kommun ingår i Oxunda vattensamverkan vilket innebär att Oxundaåns 
dagvattenpolicy gäller för planområdet. 

Dagvattenpolicyn anger mål och riktlinjer för dagvatten-hanteringen. Bl a anges att: 

• Dagvattensystem skall utformas så att flöden utjämnas och så mycket som 
möjligt av föroreningarna kan avskiljas före utsläpp i recipient. 

• Fastighetsägare i befintliga bebyggelseområden skall uppmanas att 
utnyttja lokala lösningar. 

Gator och gångbanor avvattnas via dagvattenbrunnar placerade mot kantstöd mellan 
gata och gångbana. 

Då ledningsnätet från den norra delen av planområdet är överbelastat föreslås att ett 
fördröjnings- och infiltrationsmagasin anläggs vid bussvändplanen vid Askvägen. 

Inom enskild fastighet ska dagvatten där så är möjligt tas omhand lokalt och 
infiltreras i mark inom varje fastighet. 

Avvattning av takytor skall ske via stuprör med utkastare på mark eller till 
infiltrationsanläggning.  

Dagvatten ska inte utan föregående fördröjning anslutas till det allmänna 
dagvattennät.  

För fastighetsmark förskrivs en höjdsättning med en lågpunkt mot gata där ett 
uppsamlande LOD-magasin med bräddavlopp till fördröjningsmagasin eller 
dagvattenledning i gata anläggs.  

Inom fastigheter där det är tekniskt och eller ekonomiskt orimligt att anlägga LOD-
magasin bör möjlighet att ansluta till ett eller flera samfällda magasin studeras. 

Största dagvattenflöde från fastighet till allmän dagvattenledning är 30 l/s och hektar. 
Detta värde ska även vara dimensionerande för dagvattenmagasin. 

5.3 Buller 

I väster avgränsas planområdet av Lindholmsvägen. Trafiken på Lindholmsvägen kan 
upplevas som störande.  
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För att åstadkomma en god boendemiljö inom den bullerstörda zonen krävs att ett 
bullerplank på 2,5 m uppförs. 

På plankartan finns riktlinjer för hur bullerplanket mot Lindholmsvägen ska utformas 

5.4 Geoteknik 

En geoteknisk undersökning har gjorts i samband med planeringen av lokalgatorna i 
planområdet.  

Utredningen visar att planområdet domineras av moränmark där berg går i dagen vid 
enstaka platser. Moränen är huvudsakligen en sandig siltig morän. Sten och block 
förkommer också. I sydöstra delen av området förekommer ca en meter tjock lera, 
huvudsakligen torrskorpelera ovan moränen. Överst finns ett tunt mullager. 
Moränmark är normalt sett en god förutsättning för grundläggning och byggnation av 
väg, VA och småhus. 

Inom de områden som planeras bli kvartersmark har inte någon geoteknisk utredning 
gjorts. 

5.5 Gator 

Lokalgatorna i planområdet utförs med 5 meter bred körbana och 2 meter enkelsidig 
gångbana.  

Fastighetsgränser placeras 0,5 meter utanför körbanas kant. För att skapa ett 
sammanhängande vägnät i planområdet krävs markinlösen från flera fastigheter.  

Alla gator i planområdet kommer att behöva nyanläggas.  

Skärvdiken som omhändertar dagvatten från gatorna kommer att anläggas under 
gångbana. 

För att anlägga vägen kommer det att krävas utrymme för slänt inom kvartersmark. 
Berörda områden regleras i plankartan. 

Detaljplanen förbjuder utfart mot Lindholmsvägen.  

De fastigheter som tidigare har haft angöring från Lindholmsvägen ska nu angöras 
från Disavägens förlängning.  
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Gatorna kommer att byggas ut efter det att detaljplanen vunnit laga kraft och 
kommunen fått tillträde till gatumark.   

För en närmare beskrivning av gatornas utformning hänvisas till 
gatukostnadsutredningen. 

6. Ekonomiska frågor 

6.1 Allmänt 

Kommunen får kostnader för att ta fram detaljplan, fastighetsplan och för att bygga ut 
de allmänna platserna. Ledningsägarna får kostnader för att bygga ut ledningsnäten.  

Dessa kostnader täcks genom uttag av bygglovavgifter, planavgifter, gatukostnader 
samt anläggningsavgifter från fastighetsägarna i området. Vidare får kommunen 
kostnader för utbyggnad av ny gång- och cykelväg. Denna kostnad är till nytta även 
för fastigheter utanför planområdet och finansieras därför delvis av skattemedel.  

Detaljplanens byggrätter ger ett högre värde på de enskilda fastigheterna, som 
kommer ägarna till godo vid en eventuell försäljning. Nedan beskrivs vilka avgifter 
som kommer att tas ut från fastighetsägarna samt tidpunkten. 

För en utförlig beskrivning av gatukostnadsersättningen hänvisas till 
gatukostnadsutredningen, nedan följer en kort sammanfattning.  

6.2 Gatukostnader 

Kostnader för utbyggnaden av de allmänna platserna kommer att debiteras 
fastighetsägare inom planområdet. För att fördela kostnaderna upprättas en 
gatukostnadsutredning parallellt med detaljplanen. Ett villkor för att få ta ut 
gatukostnadsersättning är att anläggningarna tillgodoser områdets behov och att de 
är till nytta för fastigheterna. Gång- och cykelvägen i planområdets södra del kommer 
därför att delvis finansieras av skattemedel. 

Kostnaderna fördelas mellan fastighetsägarna i relation till hur stor fastigheten är 
idag och de byggrätter som detaljplanen ger. Det har betydelse om fastigheten idag är 
bebyggd eller obebyggd. 

Debitering av tidigare bebyggda fastigheter sker när de allmänna anläggningarna som 
kommunen är huvudman för är utbyggda och går att använda, d v s gatan behöver ej 
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vara helt färdigställd exempelvis kan trottoarer och belysning återstå. Fastigheterna 
debiteras dels för byggrätten (andelstal 0,6) och dels för hela tomtarean.  

Obebyggda fastigheter debiteras dels för ny byggrätt (andelstal 1) och för hela 
tomtarean när de allmänna anläggningarna går att använda.  

Nytillkommande fastigheter debiteras för enbart för ny byggrätt under förutsättning 
att stamfastigheten erlagt avgiften för tomtytan. Debitering sker i samband med 
bygglovgivning.  

Gatukostnaderna räknas upp med entreprenadbyggindex (E84). Se vidare i 
gatukostnadsutredningen. 

Fastighetsägaren kan dock ansöka om avbetalning eller begära anstånd med 
betalningen 

6.3 Anläggningsavgift för VA 

Anläggningskostnaden för det allmänna vatten, spillvatten och dagvatten finansieras 
med anslutningsavgift för fastigheterna inom området. Avgiften är beroende av 
tomtstorleken och debiteras enligt den VA-taxa som gäller vid anslutningstillfället. 
För frågor om anläggningsavgift kontaktas Roslagsvatten AB:s kundtjänst. 

Debitering av befintliga fastigheter sker när förbindelsepunkt för respektive fastighet 
har upprättats och skriftligen meddelats fastighetsägaren. För tillkommande 
fastigheter sker debitering i samband med erhållande av bygglov. 

6.4 Inlösen, ersättning 

För del av fastighet som tas i anspråk för allmän plats, kvartersmark för allmänt 
ändamål och z-områden inom kvartersmark för enskilt ändamål ska ersättning utgå 
med belopp som motsvarar den minskningen av fastighetens marknadsvärde som 
uppkommer genom fastighetsregleringen. 

 Ersättning utbetalas av respektive huvudman. Kommunens kostnader för ersättning 
för mark för allmän plats och släntservitut ingår i gatukostnadsutredningens 
kostnadsunderlag. 

Bedömning av minskningen av fastighetens marknadsvärde ska dessutom ske med 
hänsyn till de planförhållanden som rådde närmast innan marken planlades som 
allmän platsmark. 
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När det gäller mindre tomtdelar har rättsfall och tidigare undersökningar av 
Lantmäteriet pekat på att ett marginellt värde av markens genomsnittsvärde bör 
ersättas i normalfallet. Ett genomsnittsvärde definieras som markvärde exklusive 
tomtanläggningar och vegetation, men inklusive nedlagda investeringar i form av 
vatten- och avlopp, gator m.m.  

Förutom markersättning är fastighetsägaren berättigad till ersättning för de 
tomtanläggningar, t.ex. träd, buskar och byggnader, som går förlorade. Principen är 
att ersättning ska utgå för det bidrag som respektive anläggning utgör till tomtvärdet.  

I de fall en större fastighetsägare har särskild nytta av detaljplanen kan denne åläggas 
att avstå mark som behövs för områdets ändamålsenliga användning till kommunen 
utan ersättning enligt plan- och bygglagen. 

Fastighetsägare som på grund av planen lider skada ska kompenseras för viss skada 
som planläggningen förorsakar. Grundprincipen är dock att fastighetsägare får tåla 
mindre planskador utan kompensation får i gengäld tillgodogöra sig de nyttor planen 
innebär.  

6.5 Åtgärder på de allmänna el- och telenäten 

I de fall rättigheter finns för ledningar över enskild mark och ny bebyggelse uppförs 
på fastigheten bekostas ev. nödvändig ledningsflytt av fastighetsägaren. Övriga 
åtgärder på ledningsnätet bekostas av den som är huvudman för ledningen. 
Huvudmannen debiterar i sin tur fastighetsägarna kostnaden för el och tele enligt 
gällande taxa. 

6.6 Anslutning till el- och telenät 

Nyanslutningar till elnätet debiteras en anslutningsavgift som bygger på en schablon 
för säkringsstorleken. Efter anmälan till Vallentuna Elverk AB anläggs 
anslutningspunkt i samråd med fastighetsägaren. Debitering sker då anslutning kan 
ske. De fastigheter som idag är anslutna till elnätet debiteras inte ny avgift p.g.a. 
jordförläggningen, om de inte samtidigt gör någon annan förändring. För mer 
detaljerade uppgifter hänvisar vi till Vallentuna Elverk AB. 

Om anslutning sker till telenät tas anslutningsavgift ut. För mer detaljerade uppgifter 
hänvisas till TeliaSonera Skanova Access AB eller annan entreprenör. 
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6.7 Fastighetsbildning 

Kostnader för fastighetsbildning på kvartersmark bärs av de fastighetsägare som 
berörs och debiteras enligt gällande lantmäteritaxa.  

Kommunen ansvarar för kostnader för fastighetsbildning inom allmän plats. De 
kostnaderna ingår i gatukostnadsutredningens kostnadsunderlag. 

 

 

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 

 

 

 

 

Shula Gladnikoff   Anders Heidenfors Enquist 

Tf Planeringschef  Exploateringsingenjör 
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