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1.  Inledning 

1.1 Planhandlingar 

1.1.1 Handlingar 

 Upphävandekarta D 2003-05-28 

 Planbeskrivning 

 Behovsbedömning 

1.1.2 Övrigt underlag 

 Program för Centrala Vallentuna  

1.2 Upphävandets bakgrund och syfte 

Kommunen har tagit fram ett planprogram för Centrala Vallentuna. Programmet 

beskriver viljeinriktningen för utveckling i området och ska fungera som underlag för 

detaljplanering i området. Upphävandet omfattar ett område som ingår i programmet 

och utgör ett steg i kommunens utveckling av Centrala Vallentuna i enlighet med det 

programmet.  

För att möjliggöra en utveckling i enlighet med programmet för Centrala Vallentuna 

behöver Gymnasievägens utfart mot Smidesvägen flyttas till ett läge längre från 

rondellen vid Angarnsvägen. Detta möjliggörs inte enligt gällande detaljplan som 

dock inte är genomförd i den del som ändringen omfattar. Därmed bedömer 

kommunen att detaljplanen för området inte är aktuell i det område som upphävande 

omfattar.  

Kommunstyrelsen genom Näringslivs- och planutskottet beslutade 2017-05-09 § 43 

att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för 

Vallentuna-Åby 1:153. Inför den kommande planläggningen av Vallentuna-Åby 1:153 

föreslås del av detaljplanen D 2003 05 28 upphävas.  

Syftet med upphävandet av del av detaljplan D 2003 05 28 är att säkerställa 

detaljplaneprogrammets genomförande och en förbättrad trafiksituation i östra delen 

av centrala Vallentuna.  

Genom detaljplanens upphävande blir fastigheten inte längre detaljplanelagt. På sikt 

kan en ny detaljplan tas fram, denna process syftar dock bara till ett upphävande av 

gällande detaljplan.  
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1.3 Plandata 

1.3.1 Läge och areal 

Upphävandet avser del av detaljplan D 2003 05 28 motsvarande fastighet Vallentuna-

Åby 1:153 i centrala Vallentuna, belägen cirka 150 meter öster om Roslagsbanans 

järnvägsspår. Fastigheten är idag obebyggd och gräsbevuxen.  

Området som upphävandet omfattar ligger vid Smidesvägen och gränsar även till 

Gymnasievägen och Tellusvägen. Fastigheten omfattar en area på cirka 2700 

kvadratmeter.   

 

Figur 1. Översiktsbild 

1.3.2 Markägoförhållanden 

Fastighet Vallentuna-Åby 1:153 är i privat ägo.  

Fastigheten omges av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94 som är i kommunal ägo samt 

Vallentuna-Åby 1:99 och Vallentuna 1:152 som båda är i privat ägo.  
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Figur 2. Markerad del av detaljplan D 2003 05 28 avses upphävas.  

1.4 Process för upphävande 

1.4.1 Uppdrag 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott gav den 9 maj 2017 § 43 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för 

Vallentuna-Åby 1:153. Upphävande av del av detaljplan D 2003 05 28 bedöms 

nödvändig för den planläggningen varför det görs inför kommande planläggning.  

1.4.2 Handläggning 

Upphävandet handläggs med så kallat ”förenklat standardförfarande”.   

Enligt 5 kap 38 b § PBL kan detta förfarande tillämpas vid upphävande av detaljplan 
om planens genomförandetid har gått ut, och upphävandet av planen 
  

1. är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande 
enligt 3 kap. 16 §,  

2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, 
och  

3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
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Att upphävandet handläggs med ”förenklat standardförfarande” innebär att 

kommunen endast vid ett tillfälle, samråd, formellt bjuder in berörda fastighetsägare 

och remissinstanser att komma med synpunkter på planförslaget innan planen 

upphävs. Förfarandet innebär även att samrådet inte behöver kungöras. 

1.4.3 Preliminär tidplan för upphävande 

Samrådsbeslut 1:a kvartalet 2018 

Samrådstid   2:a kvartalet 2018 

Upphävande  3:e kvartalet 2018 

Laga kraft   3:e kvartalet 2018 

2.  Förutsättningar  

2.1 Nationella intressen och förordnanden 

2.1.1 Riksintressen 

Området omfattas inte av några riksintressen. Roslagsbanan som ligger nära området 

utgör riksintresse järnväg.  

2.1.2 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer utgör lagbundna normer enligt miljöbalkens femte kapitel. En 

miljökvalitetsnorm anger ett kvalitetskrav som ofta används som ett mått på högsta 

tillåtna halt av ett förorenande ämne eller högsta tillåtna nivå av en störning. För 

närvarande finns miljökvalitetsnormer för olika föroreningar i utomhusluften, olika 

parametrar i vattenförekomster, omgivningsbuller samt för miljöpåverkande ämnen i 

fiskevatten.  

Luft  

Enligt Luftkvalitetsförordningen har regeringen hittills meddelat miljökvalitets-

normer för utomhusluft – svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, bly, bensen, 

Samråd
Samråds-

redogörelse
Upphävande Lagakraft
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kolmonoxid, luftpartiklar (PM10), arsenik, kadmium, nickel, benso(a)pyren och ozon 

samt riktvärden för fina partiklar (PM 2,5). Gränsvärden enligt miljökvalitets-

normerna överskrids inte idag. 

Vatten  

Miljökvalitetsnormer för vatten uttrycks i ekologisk och kemisk status. Vallentuna-

sjön, som är recipient för planområdets dagvatten, har idag otillfredsställande 

ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Målet är att uppnå god ekologisk 

status 2027 och bibehålla god kemisk ytvattenstatus.  För att kunna uppnå målet får 

tillkommande bebyggelse inte bidra till negativ belastning på recipienten. Detta 

innebär att dagvatten från nya planområden behöver renas och fördröjas innan det 

når sjön. 

2.1.3 Strandskydd 

Området omfattas inte av strandskydd. Strandskydd återinträder inte i samband med 

planläggningen då området ligger längre än 100 meter från vattenområde. 

2.1.4 Förordnanden 

Området omfattas inte av några kända förordnanden enligt tidigare gällande 

byggnadslag.  

2.2 Kommunala ställningstagande 

2.2.1 Översiktsplan 

Gällande översiktsplan är Översiktsplan 2010-2030. Denna är vägledande för beslut 

om användandet av mark- och vattenområdet inom kommunen.  

Det pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen, Översiktsplan 

2040. Samråd för den nya översiktsplanen pågick september till oktober 2017 och den 

ställs ut för granskning under perioden mars till maj 2018.  

Nedan redovisas ställningstaganden enligt både gällande och kommande 

Översiktsplan, men det ska noteras att Översiktsplan 2010-2030 är den gällande vid 

tidpunkt för detta upphävandes antagande.  

Översiktsplan 2010-2030  

Upphävandet är förenlig med gällande översiktsplan.  
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I översiktsplan 2010-2030 pekas området ut som lämpligt för utveckling av en 

blandning av bostäder, arbetsplatser och service med småstadskvaliteter. Bebyggelse, 

gator och torg ska utformas med stor omsorg.  

Översiktsplanen anger att vid ombyggnad av gatusystemet i centrala Vallentuna är det 

angeläget att skapa samband och kopplingar som bidrar till helhetsbilden och de 

kvaliteter som präglar småstaden. Ny bebyggelse kan komma till, främst öster om 

Roslagsbanan. 

Översiktsplan 2040 

I utställningshandling för Översiktsplan 2040 anges att det i Vallentunas tätorter ska 

bli en tätare bebyggelse och en blandning av bostäder, arbetsplatser och service.  

Kärnan i Centrala Vallentuna tätort ska vara en attraktiv bo- och mötesplats för 

människor och etableringsplats för näringslivsverksamhet. Planprogrammet för den 

mest centrala delen nämns. Denna beskrivs närmre under 2.2.3 Program nedan.  

Gamla och nya stråk ska knyta ihop olika delar så att en samlad småstadskaraktär 

skapas. Utställningshandlingen nämner också kommunens viktiga regionala 

förbindelser, däribland Arningevägen. Prognoser visar på framtida ökad belastning 

och detta innebär att både de viktiga regionala vägarna samt möjligheten att nå dessa 

genom det kommunala vägnätet behöver förbättras.  

2.2.2 Detaljplan 

Det område som omfattas av upphävande är planlagd med detaljplan D 2003 05 28, 

detaljplan för del av Tellusområdet. Syftet med detaljplanen är att medge etablering 

av så kallad lågprishandel för livsmedel och en restaurang för Mc Donalds.  

Hela detaljplanen utgör kvartersmark som regleras som H, handel och restaurang.  

Största tillåtna byggnadsarea och bruttoarea är 2 500 kvadratmeter. Högsta tillåtna 

byggnadshöjd är 6,0 meter och byggnader ska placeras minst 4,0 meter från gräns till 

annan tomt. Detaljplanens genomförandetid reglerades till 5 år från den dag 

detaljplanen vann laga kraft och är därmed utgången.  

Inom fastighet Vallentuna-Åby 1:153 begränsas byggrätten genom att del av 

fastigheten regleras med prickmark (marken får inte bebyggas). I den södra delen av 

fastigheten ska del av marken vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar 

(u).  

Utfartsförbud gäller mot Gymnasievägen och Smidesvägen, och plantering ska finnas 

mot dessa båda gator.  
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2.2.3 Program 

Området som upphävandet omfattas av ligger inom området för planprogrammet för 

Centrala Vallentuna. Visionen är att centrala Vallentuna ska utvecklas till en samman-

hållen stadskärna på båda sidor om järnvägen utifrån ledorden ”förena”, ”blanda” och 

”koppla”.   

Östra delen av Vallentuna centrum föreslås genomgå en stor förändring avseende 

struktur och innehåll. Området föreslås omvandlas till en kvartersstruktur som 

tydliggör och stödjer stråken i centrum.  

För att möjliggöra utvecklingen av östra delen av centrala Vallentuna behöver 

Gymnasievägens anslutning till Smidesvägen flytta längre från rondellen vid 

Angarnsvägen. En utveckling av centrala Vallentuna kräver ett trafiksystem med 

bättre kapacitet än dagens trafiknät har med tanke på ökad trafikbelastning i 

framtiden. Gatunätet i centrala Vallentuna ska vara tydligt, förgrenat och väl 

sammankopplat. Detta bidrar till god orienterbarhet samt möjlighet att välja olika 

vägar. 

2.3 Befintlig markanvändning  

2.3.1 Bebyggelse  

Inom fastigheten Vallentuna -Åby 1:153 finns idag endast en obebyggd, gräsbevuxen 

yta. På intilliggande fastighet inom samma detaljplan, Vallentuna -Åby 1:152 finns en 

butikslokal för livsmedelshandel.  

Gällande detaljplanen medger handel och restaurang medan planprogrammet för 

Centrala Vallentuna anger att exploatering med blandad bebyggelse ska ske inom 

området. 

2.3.2 Grönstruktur och friytor 

Området som omfattas av upphävandet utgör en obebyggd, gräsbevuxen yta.  

I planprogrammet för centrala Vallentuna är gröna kopplingar utpekade. Programmet 

föreslår att gång- och cykelstråk kopplas ihop med parker, natur och kulturella 

målpunkter för att på så sätt bilda ett band av grönska och natur från centrum ut till 

naturen. Gymnasievägen ska enligt programmet förses med trädplantering samt 

utformas så att gång- och cykeltrafikanter prioriteras.  

2.3.3 Omgivning 

Området öster om Roslagsbanan i Vallentuna centrum skiljer sig till sin struktur från 

området väster om spåret. Här är fastigheter stora och befintlig bebyggelse utgörs av 
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stora volymer. I närheten av området finns bland annat handel, drivmedels-

försäljning, idrottshall och gymnasium. Byggnaderna omges generellt av stora 

markparkeringar och områdets gator matas från Smidesvägen samt trafikplatsen vid 

Roslagsbanan.   

Inför programmet för Centrala Vallentuna har rumsliga analyser genomförts med 

syfte att beskriva hur människor använder och rör sig i det offentliga rummet (Space 

Syntax analys). Analysen konstaterar att det idag finns dåliga kopplingar mellan de 

västra och östra delarna av Vallentuna, samt att Åby ängar ligger i ett avskilt läge från 

centrum. En stor del till detta är den fysiska barriär som Roslagsbanan skapar, och 

flera säkra övergångar behövs. Dessa övergångar behöver också vara anpassade så att 

stadsrummen sträcker sig över banan, och på detta vis fungerar som en fundamental 

plats i föreningen av båda sidorna. 

2.4 Naturmiljö 

Området som berörs av upphävandet berörs inte av riksintresse för naturvård, Natura 

2000, biotopskydd eller liknande.  

2.5 Kulturmiljö 

Vallentuna -Åby 1:153 ingår inte i område med höga kulturhistoriska värden. Inga 

kända fornlämningar finns inom planområdet.  

2.6 Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom området till största del av postglacial 

finlera. Området gränsar mot ett område med fyllning.  

Området är flackt med höjdskillnad på som mest en meter.  

2.7 Hydrologiska förhållanden 

2.7.1 Avrinning 

Området avrinner mot Vallentunasjön. Vallentunasjön har otillfredsställande 

ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Se också under 2.1.2 Miljökvalitets-

normer ovan. För att inte försvåra för recipientens att uppnå MKN får förändring i 

markanvändning inte bidra till negativ belastning på recipienten. Detta innebär att 

dagvatten från nya planområden behöver renas och fördröjas innan det når sjön. 

Fastigheten är idag obebyggd men gällande detaljplan medges att den hårdgörs. 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för allmänt dagvatten och inom 
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Vallentunavatten AB:s verksamhetsområden för vatten och spillvatten. Fastigheten är 

ansluten till både vatten, spillvatten och dagvatten. 

2.7.2 Grundvattenförhållanden 

Området ligger inte i anslutning till någon grundvattentäkt. Grundvattennivån är 

okänd.  

2.7.3 Markavvattningsföretag 

Ett aktivt torrläggningsföretag överlappar med området, Rickeby-Åby tf mfl. Dess 

funktion för området bör bedömas mot en framtida förändrad markanvändning för 

området, det vill säga utredas inom ramen för framtida planarbete eller annan 

prövning.  

2.8 Gator och trafik 

Vägnätet öster om Roslagsbanan är avskilt från vägnätet väster därom, och även från 

vägnätet bortom parken i norr. Gatorna inom området matas från Smidesvägen samt 

från cirkulationsplatsen under Roslagsbanan.  

Smidesvägen som gränsar till området är statlig och Gymnasievägen som ansluter till 

Smidesvägen söder om området för upphävande är kommunal. Från Gymnasievägen 

går Tellusvägen som löper i en båge runt sporthallen i norr samt även ansluter till 

Smidesvägen i ett läge längre norrut. Den är enskild och omfattas av en 

gemensamhetsanläggning i sträckan norr om området för upphävande.  

Längs Smidesvägen och Gymnasievägen löper en separerad gång- och cykelväg. 

Gymnasievägen utgör idag ett betydelsefullt gång- och cykelstråk för gymnasieskolans 

elever. 

I en framtida utveckling av centrala Vallentuna kommer antalet trafikrörelser öka. 

Behovet av ett vägnät med god kapacitet och god orienterbarhet är därmed stort. Idag 

förekommer framkomlighetsproblem vid anslutningen Gymnasievägen/Smidesvägen 

och för att säkerställa god framkomlighet behöver Gymnasievägens anslutning till 

Smidesvägen flyttas norrut, så att den är i linje med Oxelgatan. 

Området som omfattas av upphävande har god tillgänglighet till kollektivtrafik, både 

till det lokala och till det regionala kollektivtrafiknätet. Inom 200 meter från 

planområdet ligger centrum, där tåg- och busshållplatser finns. 

Stora markparkeringar finns inom närområdet, däribland på intilliggande fastighet.  
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2.9 Service 

Väster om Vallentuna station ligger centrum med affärer, biblioteket, kommunhuset 

m.m. Området öster om Roslagsbanan har under senare år omvandlats från 

huvudsakligen industriområde mot en mer mixad markanvändning, med bland annat 

gymnasium, teater, sim- och sporthall, ungdomens hus och butiksverksamheter.  På 

båda sidor om Roslagsbanan finns också vårdservice för invånarna i form av 

husläkarmottagning och sjukgymnastmottagningar. 

2.10 Hälsa och säkerhet 

På fastigheten finns en notering om EBH-objekt med specificering ”Lidl, ringa 

oljehalter i VA-schakt”. Vid förändrad markanvändning och tillhörande prövning av 

detta kommer utredning behöva göras.  

Förutsättningar för initialskred bedöms inte finnas enligt kommunens kartering för 

risk för ras och skred.  

Översvämningsrisk föreligger vid skyfall. Enligt kommunens kartering bedöms 

fastigheten kunna översvämmas med upp till 0,5 meter.  

I kommunens kartlager finns det ingen markerad radonundersökning på fastigheten. 

Inom närliggande fastighet Vallentuna-Prästgård 1:146 överskrids gränsvärdet för 

radon. 

Nära planområdet ligger två anläggningar för drivmedelsförsäljning. Angarnsvägen är 

transportled för farligt gods. Länsstyrelsen anger att risksituationen ska bedömas vid 

planläggning inom 150 meter från sådan transportled eller från drivmedelsstation. 

Detta bör utredas inom ramen för framtida planläggning.  

3.  Genomförande 

3.1 Organisatoriska frågor 

Detaljplan D 2003 05 28 har en genomförandetid på fem år från den dag då planen 

vann laga kraft. Detaljplanen vann laga kraft 2003-05-28. Genomförandetiden är 

därmed utgången.  

När beslut om upphävandet har vunnit laga kraft slutar delar av gällande plan för 

aktuellt område att gälla. Vallentuna-Åby 1:153 är därefter inte längre detaljplanelagt.  

Upphävandet omfattar ett område som utgör enskilt ägd fastighet, planlagd som 

kvartersmark. Huvudmannaskap på intilliggande gator och hur de förvaltas berörs 

inte av att del av detaljplanen upphävs.  
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Vallentuna kommun genom Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för upphävandet 

av del av detaljplanen.  

3.2 Fastighetsrättsliga frågor 

Fastigheten Vallentuna-Åby berörs i sin helhet av upphävandet av del av detaljplanen 

och resultatet av upphävandet kommer vara att fastigheten inte längre är detaljplane-

lagd. Möjlig fastighetsbildning påverkas inte av upphävandet av del av detaljplanen. 

Även utan detaljplan kan ändamålsenliga nya fastighetsindelningar åstadkommas 

med stöd av kommande fastighetsförvärv och/eller byten. 

Del av fastigheten utgörs av område för gemensamhetsanläggningen Vallentuna-Åby 

ga:5 för ändamålet tillfartsväg för biltrafik, gång- och cykelstråk elledningar 

dagvattenledningar med mera. Gemensamhetsanläggningen överlappar delvis 

området som omfattas av upphävandet. Delägande fastigheter i Vallentuna-Åby ga:5 

är Vallentuna-Åby 1:152, 1:153 samt 1:99. Gemensamhetsanläggningen påverkas inte 

av ett upphävande av del av detaljplanen. 

Inom område där detaljplanen upphävs finns också u-område vilket medger utrymme 

för ledning. Det finns en befintlig ledningsrätt (akt nr. 0115-05/1) för fjärrvärme-

leding. Rättigheten påverkas inte av upphävandet av del av detaljplanen.  

Vidare finns en nyttjanderätt för ledning med inskrivningsdatum 1969-04-02 (akt 

69/1848) som belastar fastigheten Vallentuna-Åby 1:153. Rättigheten påverkas inte av 

ett upphävande av del av detaljplanen.    

3.3 Ekonomiska frågor 

Upphävandet av detaljplan D 2003 05 28 bekostas av kommunen.  

Om en detaljplan upphävs före genomförandetidens utgång, kan fastighetsägare ha 

rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som upphävandet 

innebär. I detta fall är dock detaljplanens genomförandetid utgången så någon 

ersättning blir inte aktuell.  

4.  Konsekvenser 

Upphävandet av del av gällande detaljplan för aktuellt område innebär, när 

upphävandet vunnit laga kraft att området blir utan detaljplan. Pågående 

markanvändning kan fortgå. Inga åtgärder som kräver lov, plan och andra tillstånd 

inom området kan komma till stånd utan prövning. Konsekvenser av förändringar i 

området hanteras i framtida eventuella planer, lov och tillståndsprövningar.  
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Detaljplan D 2003 05 28 ligger kvar i de delar av planområdet som inte omfattas av 

fastighet Vallentuna-Åby 1:153. Detaljplanens byggrätt uttryckt i en högsta byggnads-

area och bruttoarea, högsta tillåtna byggnadshöjd och begränsningar genom 

prickmark kommer därmed att fortsätta gälla men inom en mindre yta. Det bedöms 

fortfarande finnas möjlighet att nyttja kvarvarande byggrätt inom det område som 

förblir planlagt.  

Inom fastigheten försvinner reglering av markanvändning med planbestämmelse u, 

vilket anger marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Detta 

medför ingen påverkan på befintlig ledningsrätt, se ovan under 3.2 Fastighetsrättsliga 

frågor.  

Genom upphävandet tas även utfartsförbud bort. Trafiksäkerhet prövas inom ramen 

för framtida detaljplan eller bygglov, om sådan åtgärd föreslås som gör att den frågan 

aktualiseras.  

Även bestämmelse om plantering bort vid fastighetsgräns mot Gymnasievägen och 

mot Smidesvägen.  

Upphävandet av del av gällande detaljplan innebär inte att några befintliga rättigheter 

påverkas eller att behov av nya rättigheter tillkommer. Detaljplanen innehåller inte 

skyddsåtgärder vars borttagande skulle påverka natur- eller kulturmiljö. 

4.1 Behovsbedömning 

En bedömning av risken för betydande miljöpåverkan ska utföras för alla 

detaljplaner/upphävande av detaljplaner. Bedömningen ska utgå från MKB-

förordningens kriterier och beakta dels planens karaktäristiska egenskaper, dels typ 

av påverkan och det område som kan antas bli påverkat.  

För planer eller upphävande av detaljplaner som anses medföra betydande 

miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), enligt 6 kap Miljöbalken 

utföras. Miljökonsekvensbeskrivningen ska utarbetas och redovisas tillsammans med 

planförslaget. Om upphävande av planen inte medför betydande miljöpåverkan 

behandlas miljöfrågorna i det ordinarie planarbetet och redovisas i 

planbeskrivningen. 

En behovsbedömning har genomförts för att bedöma konsekvenserna av det 

föreslagna upphävandet. Upphävandet innebär att nuvarande markanvändning kan 

fortgå. Inga åtgärder som kräver lov, plan och andra tillstånd inom området kan 

komma till stånd utan prövning. Risk för betydande miljöpåverkan bedöms inte 

finnas.  

Fastigheten avses planläggas i ett senare skede. Då görs en separat bedömning 

huruvida risk för betydande miljöpåverkan föreligger med anledning av den 

markanvändning som föreslås enligt det planförslaget. I behovsbedömningen för 

detta upphävande noteras dock vissa möjliga konsekvenser som kommer behöva 

utredas i ett följande planarbete. 
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Fastigheten omfattar inga riksintressen.  

Miljökvalitetsnormer beskrivs under 2.1.2 Miljökvalitetsnormer ovan. Förslaget om 

upphävande bedöms inte innebära att uppfyllande av miljökvalitetsnormer försvåras. 

Avrinning eller behov av rening bedöms inte öka eftersom nuvarande mark-

användning kan fortgå. Mängden utsläpp ökar inte heller på grund av upphävandet.  

Området omfattar inte ett område med särskilt skydd.  

Området bedöms inte ha några särskilda naturvärden eller utgöra habitat för 

värdefulla djur- eller växtarter.  

Nuvarande landskapsbild påverkas inte då nuvarande markanvändning kan fortgå. 

Siktmöjligheter in mot Tellusområdet blir desamma som idag.  

Delar av Centrala Vallentuna ingår i område med höga kulturmiljövärden. 

Vallentuna-Åby 1:153 ligger dock utanför det området.  

I områdets närhet finns transportled för farligt gods (Angarnsvägen) och två 

anläggningar för drivmedelsförsäljning. Eftersom upphävandet inte innebär en 

förändring av markanvändningen påverkas inte upphävandet av dessa. Vid en 

eventuell framtida planläggning eller annan prövning blir det dock aktuellt att utreda 

eventuell risk med anledning av dessa.  

4.2 Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär att det allmänna intresset att omvandla området i centrala 

Vallentuna i enlighet med program för Centrala Vallentunas intentioner och att inom 

ramen för det förbättra trafiksituationen vid Gymnasievägen/Smidesvägen ges 

företräde framför enskilda intressen. Att bebygga fastigheten i enlighet med gällande 

detaljplan medför investeringar som ekonomiskt riskerar belasta framtida 

stadsförnyelse och därmed hindra kommunens vision, beskriven i planprogrammet 

för Centrala Vallentuna.  

Upphävandet innebär att den yta som byggrätten enligt detaljplan D 2003 05 28 

medges inom minskar. Byggrätten uttryckt i BTA och BYA förändras dock inte. Det 

bedöms fortfarande finnas möjlighet att nyttja kvarvarande byggrätt inom det område 

som förblir planlagt.   

Om en detaljplan upphävs före genomförandetidens utgång, kan fastighetsägare ha 

rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som upphävandet 

innebär. I detta fall är dock genomförandetiden utgången så någon ersättning blir inte 

aktuell.  

4.3 Fastighetskonsekvenser 

Fastighetskonsekvenser beskrivs under 3.2 Fastighetsrättsliga frågor ovan.  
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5.  Medverkande 

Planarkitekt: Therése Larsson Seglert 

Exploateringsingenjör: Lina Bornegrim  

Miljöplanerare: Carl Henricsson 
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