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FAKTA Vad är en detaljplan? 
 

En detaljplan är ett instrument för kommunen att förverkliga den lokala 
bebyggelsepolitiken. En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska 
användas och hur byggnader, anläggning och tomter får utformas inom ett visst 
område, det vill säga hur miljön avses förändras eller bevaras. Kommunen har 
genom lagstadgat planmonopol, ensamrätt att utforma och anta planer inom sin 
geografiska gräns. I Vallentuna kommun handläggs planer av 
Samhällsbyggandsförvaltningen och antas av Kommunfullmäktige. Processen för 
att ta fram en detaljplan och vad en detaljplan ska och får reglera anges i Plan- 
och bygglagen. En detaljplan består alltid av en plankarta med tillhörande 
planbeskrivning. Det är plankartan som reglerar markanvändningen och 
bebyggelsen. Plankartan är juridiskt bindande i efterföljande bygglovsprövningar 
och fastighetsbildningsärenden. Planbeskrivningen är till för att förklara 
bakgrund, syfte, bestämmelser och genomförande samt konsekvenser av ett 
genomförande av detaljplanen. Som underlag till detaljplanen har ett flertal 
utredningar tagits fram för att klargöra befintliga förhållanden och hur vissa 
frågor som avser teknisk försörjning, miljö, hälsa och säkerhet ska regleras i 
planen och hur de ska hanteras när planen genomförs. 
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Inledning 
 

1.1 Planhandlingar 
 
 

1.1.1 Handlingar 
 

• Plankarta med planbestämmelser 1:1000 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
• Planbeskrivning 
• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 

 
 

1.1.2 Övrigt underlag 
 

• Behovsbedömning 
• Dagvattenutredning 
• Solstudie 
• Bullerutredning 
• Radonundersökning 
• Geoteknisk utredning 
• Arkeologisk utredning 
• Naturinventering 

 

1.2 Planens syfte och huvuddrag 
 

Vallentuna växer och det finns ett stort behov av bostäder i de mest centrala delarna 
av orten. Enligt kommunens översiktsplan förespråkas i kollektivtrafiknära en tätare 
bebyggelse. För Vallentuna tätort gäller att ny bebyggelse ska till lokalisering och 
utformning stödja offentliga rum och stråk. Förutom att nya byggnader ska ha ett 
egenvärde ska nytillkommande bebyggelse även tillföra kvalitéer till helheten. 

 
Syfte med detaljplanen är att skapa förutsättningar för mer bostadsbebyggelse, i form 
av flerfamiljshus, på fastighet Vallentuna-Mörby 1:115 än vad gällande detaljplan 
möjliggör. Planen syftar vidare till att förbättra förutsättningar vad gäller 
trafiksäkerhet och utformning av korsningen av Mörbyvägen och Fornminnesvägen 
samt trafiksäkra Fornminnesvägen öster om Mörbyvägen. 
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1.3 Plandata 
 
 

1.3.1 Läge och areal 
 

Området omfattar fastigheten Vallentuna-Mörby 1:115 samt del av Fornminnesvägen 
och Mörbyvägen, Vallentuna-Mörby 1:297. Totalt är området cirka 3756 kvadratmeter 
stort var av 2 144 kvadratmeter tillhör Vallentuna-Mörby 1:115. Resterande 1 612 
kvadratmeter tillhör Vallentuna-Mörby 1:297. 

 
Planområdet gränsar till Hövdingaparken i öster, Vallentuna-Mörby 1:310 i väster, 
Vallentuna-Rickeby 1:211 i söder samt villakvarter i norr. 

Cirka 500 meter söder om planområdet ligger Vallentuna centrum. Vallentuna 
centrum erbjuder service i form av livsmedelsbutiker, restauranger och butiker. Samt 
ett stort utbud av kollektivtrafik. 

 

Figur 1: Översiktsbild. 
 
 

1.3.2 Markägoförhållanden 
 

Fastighet Vallentuna-Mörby 1:115 är privatägd. Fastighet Vallentuna-Mörby  1:297, 
ägs av kommunen. 
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1.4 Planprocessen 
 

Kommunfullmäktige gav den 2015-05-26 § 51, Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för Del av Rickebyhöjd. 

 
På grund av fastighetens närhet till Hövdingaparken och dess läge i tät bebyggelse 
ansåg Samhällsbyggnadsförvaltningen att detaljplanen skulle handläggas med utökat 
förfarande. 

 

 
Figur 2: Planprocessen. 

 
Förslag till detaljplan var ute på samråd mellan 19 maj och 16 juni 2017. Därefter 
ställdes detaljplanen ut för granskning mellan 22 november 2017 och 8 januari 2018. 
Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 14 maj 2018. Planen vinner laga kraft 
den 13 juni 2018, om beslutet inte överklagas eller överprövas. 

 
 

2. Tidigare ställningstaganden 
 

2.1 Översiktsplan 
 

Planläggningen är förenligt med gällande översiktsplan. I översiktsplan 2010-2030 
pekas området ut som lämpligt för förtätning och utveckling av blandad bebyggelse 
vilket till exempel kan vara bostäder. 

 

2.2 Detaljplaner 
 

Planområdet omfattas av två byggnadsplaner: 
 

1. ”Byggnadsplan för del av området Rickebyhöjd i Vallentuna kommun (B570424)” 
som gäller för Vallentuna-Mörby 1:115 samt del av Vallentuna-Mörby 1:297. 
Detaljplanen begränsar fastigheten till 418 m2 byggbar mark för fristående hus i högst 
två våningar. 

 
2. ”Byggnadsplan för delar av fastigheterna Mörby och Rickeby mm del I i Vallentuna 
kommun (B630320)” som gäller för del av Fornminnesvägen som gränsar mot 
fastighet Vallentuna-Mörby 1:115. För berörd del av Fornminnesvägen gäller ”Allmän 
plats” och för gränsen mot parken norr om Fornminnesvägen gäller ”Parkgräns, ej 
avsedd att fastställas”. 
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2.3 Bostadsbyggnadsprognos 17A 
 

I bostadsbyggnadsprognosen för 2017-2026 redovisar planerad byggstart 2019. 
Prognosen förutser cirka 20 nya bostäder på området. Detaljplanen kommer 
möjliggöra för fler, cirka dubbelt så många än vad bostadsbyggnadsprognosen 17A 
förutser. 

 

2.4 Tidigare beslut 
 

Kommunstyrelsen gav 2015-05-26 § 51 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
påbörja detaljplanering för Del av Rickebyhöjd och godkände Samhällsbyggnads- 
förvaltningens inriktning på planarbetet enligt föreliggande start-PM. 

 
Under planprocessen har planområdet avgränsats ytterligare. I tidigare skede 
tillhörde Vallentuna-Rickeby 1:48 till planområdet men har under januari 2017 
exkluderats ur detaljplaneläggningen. 
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3. Förutsättningar 
 

3.1 Bebyggelse 
 

Fastighet Vallentuna-Mörby 1:115 har bestämmelsen kvartersmark och har haft ett 
bostadshus sedan 1950. Boytan har varit 194 kvadratmeter fördelat på två plan, 
fastigheten är sammanlagd 2136 kvadratmeter stor. 

 

3.2 Vegetation 
 

En naturvärdesinventering har gjorts, inventeringen pekar ut tallarna och granen 
längs norra och västra fastighetsgränsen för Vallentuna-Mörby 1:115 som höga 
naturvärden. Tallarna och granen bedöms vara cirka 150-200 år och utgör 
tillsammans ett naturvärdesobjekt av "Högt värde - Naturvärdesklass 2", enligt SIS- 
standard för naturvärdesbedömning till följd av trädens höga ålder och fynden av de 
två rödlistade arterna tallticka (NT-nära hotad) och bohålen för skalbaggen reliktbock 
(NT) på trädens stammar. Tre av tallarna står på allmän platsmark och sju står på 
kvartersmark. Granen står på kvartersmark. 

 
Söder om planområdet står en ridå av lövträd där askarna har påtagligt naturvärde. 

 
Längs norra plangränsen löper ett grönstråk. Längs östra plangränsen är skyddad 
parkmark, Hövdingaparken. I Hövdingaparken nära planområdets gräns växer 
blåsippor. 

 

3.3 Kulturmiljö 
 
 

3.3.1 Fornlämningar 
 

Det finns inga fornlämningar inom planområdet. Det har dock vid tidigare tillfälle 
funnits gravfält inom aktuell fastighet men det är inget som är bevarat idag. I öst 
gränsar planområdet med Hövdingaparken som har högt kulturvärde. I parken finns 
ett känt gravfält med flera fornlämningar varav ett har påvisats nära  
fastighetsgränsen till Vallentuna-Mörby 1:115. 

 
3.3.2 Rekreation 

 

Planområdets östra sida gränsar till Hövdingaparken. 
 

3.4 Riksintresse 
 

Planområdet ligger inte inom område för riksintresse. 
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3.5 Stads och landskapsbild 
 

Planområdet ligger i ett bebyggelseområde från 50-talet. I majoritet är det lamellhus, 
ungefär 40 m långa i 3,5 våningar med snedtak. Norr om Fornminnesvägen som 
gränsar mot planområdet ligger ett villaområde med småskaliga friliggande villor från 
50-talet. 

 

3.6 Geotekniska förhållanden 
 
 

3.6.1 Berggrund och jordarter 
 

Enligt kommunens kartunderlag består planområdet av morän. 
 
 

3.6.2 Terräng 
 

Fastigheten Vallentuna-Mörby 1:115 ligger cirka 0,5 meter lägre än gränsliggande 
fastighet i söder (Vallentuna-Rickeby 1:211), i övrigt är fastigheten flack. I 
planområdets nordvästra del, på allmän plats, börjar det kraftiga slutta åt nordöst. 

 

3.7 Gator och trafik 
 

Mörbyvägen löper i nord-sydlig riktning genom planområdet. Vägen binder samman 
planområdet med Vallentuna centrum. Fornminnesvägen löper i väst- östlig riktning 
och korsar Mörbyvägen. Fornminnesvägen som inom planområdet är smal och har 
låg standard. Det är via Fornminnesvägen som fastighet Vallentuna-Mörby 1:115 nås. 

 

3.8 Hydrologiska förhållanden 
 

På planområdet fanns en villa med mindre grusytor runt om samt tillhörande flack 
villatomt. Villan är nu riven. 

 

3.8.1 Avrinning 
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Planområdet ligger inom Vallentunasjöns avrinningsområde. Vallentunasjön uppnår 
inte god ekologisk status. Mer om Vallentunasjön, dagvatten och vatten kan läsas 
under 4.4.1 Dagvatten, 4.4.2 Vatten och Spillvatten samt 6.2.2 Miljökvalitetsnormer. 

Figur 3: Översiktliga avrinningsförhållanden baserad på den befintliga markytan runt 
utredningsområdet. 

 
 
 
 

3.8.2 Grundvattenförhållanden 
 

Grundvattennivån på tomten är djupare än 4 meter. Vid kontroll av utsatt 
grundvattenrör, vid två tillfällen, har det varit torrt ner till botten. 

 

3.9 Service 
 

Vallentuna centrum, som ligger cirka 500 meter söder om planområdet, erbjuder 
kommersiell och offentlig service i form av butiker, caféer, livsmedelsbutiker, 
vårdcentral och tandläkare. Runt planområdet ligger flertal förskolor, en grundskola 
och ett gymnasium. 
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3.10 Hälsa och säkerhet 
 
 

3.10.1 Radon 
 

En markradonundersökning gjordes februari 2016 för fastighet Vallentuna-Mörby 
1:115. Undersökningen visar att det är högradonmark. Gammastrålningen uppmättes 
inom intervallen för normalradonmark. Sammantaget klassas marken som 
högradonmark. 

 
Radonskyddande åtgärder bör ske vid grundläggning inom planområdet för att höga 
radonhalter ska undvikas. 

 

3.10.2 Buller 
 

För bostäder gäller följande riktlinjer för trafikbuller fastställda av riksdagen: 

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 

45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

60 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad 

70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 
 

Enligt beräkningar av buller för fastighet Vallentuna-Mörby 1:115 genomförd av 
Soundcon mars 2017 visar att kommande fasader längst med Mörbyvägen klarar 
ovanstående riktvärden. Vid eventuella överträdelse av riktvärdena behöver minst 
hälften av boningsrummen vara vända mot en sida där 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids vid fasad. 

 

3.10.3 Markföroreningar 

En markundersökning gjordes våren 2017 för fastighet Vallentuna-Mörby 1:115. 
Undersökningen visar att det förekommer föroreningar som överstiger riktvärdet för 
känslig markanvändning (KM) där den före detta byggnaden tidigare varit belägen. 
Fyllningen med de påträffade halterna av arsenik och PAH över riktvärdet för känslig 
markanvändning utgörs av sand med inslag av sten och grus samt rester av tegel. 
Omgivande mark som inte varit i direkt kontakt med den tidigare byggnaden bedöms 
innehålla halter under riktvärdet för känslig markanvändning. 

En fördjupad utredning behöver göras som avgränsar mer exakt vilka föroreningar 
det är och deras exakta utbredning. Utredningen skall också ge rekommendationer för 
avhjälpande åtgärder. 

 
Sanering ner till KM måste ske innan startbesked för bygglov får medges. 
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4. Planförslag 
 

4.1 Bebyggelseområden/Kvartersmark 
 

Fastighet Vallentuna-Mörby 1:115 har markbestämmelsen kvartersmark. Resterande 
av planområdet som tillhör en del av fastighet Vallentuna-Mörby 1:297 har 
markbestämmelsen allmän platsmark, GATA. 

 

4.1.1 Utnyttjandegrad 
 

Detaljplanen möjliggör för två flerbostadshus. Byggnadsarea för vardera byggnaden, 
exklusive balkonger, får inter överskrida 405 kvadratmeter. Utöver det får största 
exploatering för balkonger som beräkningsvärd byggnadsarea vara 50 m². Den totala 
byggnadsarean för fastigheten begränsas till max 810 kvadratmeter, exklusive 
balkonger och 920 m² inklusive balkonger. Underjordiskt garage får förbinda 
huskropparna. 

 
Byggnader på fastighetens östra sida får uppföras med en nockhöjd på 42 meter och 
en byggnadshöjd på 38 meter över nollplan. Byggnader på fastighetens västra sida får 
uppföras med en nockhöjd på 39 meter och en byggnadshöjd på 35 meter över 
nollplan. 

 

4.1.2 Placering och utformning 
 

Husen ska ta plats i den fysiska miljön och utformas med väldefinierade gränser mot 
sin omgivning. I linje med stadsutvecklingarna i centrala Vallentuna kan husen 
byggas i fem våningar med en indragen sjätte våning respektive fyra våningar med en 
indragen femte våning. Monotona sammanhängande huskroppar tillåts inte, likväl 
tillåts inte kvartersstruktur med innergård. 

 
Som övergång från lamellhus i söder till villaområden i norr föreslås att bebyggelsen 
uppföras i två byggnader. Med hänsyn till Hövdingaparken anger planen 
bestämmelser om ett släpp mellan huskropparna i nord-sydlig riktning som en 
övergång från park till stadsgata. Släppet ska vara minimum 12 meter bred. 
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Figur 4: Illustration av NOOA. 
 
 
 

Figur 5: Illustration av NOOA. 
 
 
 

4.1.3 Balkonger och burspråk 
 

Utskjutande balkonger eller burspråk tillåts inte över allmän plats. I övrigt medges 
balkonger och mindre burspråk, även inom punkt prickat område. Eventuella 
inglasningar av balkonger ska utföras profillöst och eventuella skärmtak över 
balkonger ska utföras i genomsiktligt material. 

 
Balkongerna ska ges en samordnad utformning som tar hänsyn till det exponerade 
läget i ett tätbebyggt område. 
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Eventuell terrass/balkongräcken på indragen våning ska vara minst 0,3 meter in från 
fasaden. Terrass/balkongräcke ska vara genomsiktliga och profillösa 

 

4.1.4 Skydd av kulturmiljövärden 
 

Längs med fastighetsgräns Vallentuna-Mörby 1:115 och Hövdingaparken ska stängsel 
anordnas. 

 

4.1.5 Utfartförbud 
 

Längs med fastighetsgräns mellan fastighet Vallentuna-Mörby 1:115 och Mörbyvägen 
läggs av trafiksäkerhetsskäl ett utfartsförbud som fortsätter cirka 14 meter in på 
Fornminnesvägen. 

 

4.2 Vegetation 
 

För att möjliggöra att de skyddade tallarna kan stå kvar och må bra anger planen, 
genom bestämmelse n1 och träd1 att inom en radie om 3 respektive 4 meter från 
trädets stam får byggnad inte uppföras; markarbeten som innebär schaktning eller 
uppfyllnader får heller inte utföras. Fällning och beskäring av tallar kräver marklov 
(se avsnitt 4.6.3 Ändrad lovplikt). 

 
De träd som skyddats mot avverkning i detaljplanen (n1 och träd1) kan tillåtas att 
avverkas under förutsättning att de är sjuka eller skadade och därmed riskerar att 
skada personer eller egendom. Huruvida en sådan risk finns ska intygas av en arborist 
vid begäran om marklov. 

 
Marken vid tallarna på kvartersmark har egenenskapsbestämmelsen prickmark. 

 

4.3 Gator och trafik 
 
 

4.3.1 Gator 
 

Tillfart till kvartersmark sker från Fornminnesvägen. Fornminnesvägen är och ska 
fortsätta vara allmän plats (GATA). Fornminnesvägen ska breddas till 5.5 meter 
körbana och ha 1.6 meter trottoar. På vardera sidan av vägen ska 0.5 meter sparas för 
eventuell snöröjning. 

 
En vändplan för personbilar kommer utformas på Fornminnesvägen. 

 
Kommunen har parallellt med framtagande av samrådshandling arbetat fram en 
systemhandling för allmän plats. Det innebär att man utrett de tekniska 
förutsättningarna för att bygga ut allmän plats enligt detaljplanen. I detta fall handlar 
det om redan befintliga vägar som justeras/dimensioneras för den ökade belastningen 

 
 

17 



D20181108 

 

 

 
av gatorna som exploateringen och fler bostäder i området innebär. För 
Fornminnesvägen har kommunen tillsammans med Vallentuna vatten utrett hur 
dagvatten från Fornminnesvägen ska omhändertas. En lösning har presenterats som 
innebär att vattnet rinner mot fastigheten Vallentuna-Mörby 1:115 och vidare ner mot 
den östra delen av Fornminnesvägen där vattnet samlas upp i ett underjordiskt 
magasin. Denna lösning kommer att studeras vidare i en detaljprojektering vilken 
utförs då detaljplanen vunnit laga kraft. 

 
Längs Mörbyvägens östra sida byggs en trottoar ut parallellt med Vallentuna-Mörby 
1:115. Även trafikkorsningen kommer anpassas utefter den nya förutsättningen med 
fler fordon i att hantera i korsningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Gäller mötesfri väg med p-förbud. 
 
 

Figur 6: Vallentuna kommuns rekommenderade dimensionering på vändplan för avfallshantering. 

4.3.2 Parkering 
 

Parkering ska anordnas på egen fastighet, Vallentuna kommuns gällande p-norm ska 
följas. Bedömning om hur många parkeringsplatser som behövs inom kvartersmark 
görs vid bygglovsprövning utifrån gällande parkeringsnorm. 

 

4.3.3 Gång och cykel 
 

En trottoar ska anläggas väster om bostadsfastigheten, trottoaren ska sedan löpa in på 
Fornminnesvägen, allmän plats, längst Vallentuna-Mörby 1:115s fastighetsgränsen till 
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Hövdingaparken. Övergången mellan gata och gång- och cykelväg bör markeras för 
att åtskilja gång/cykel- och biltrafik. Dock ska det säkerställas att gång- och 
cykelvägen är tillgänglig för driftfordon. 

 

4.3.4 Kollektivtrafik 
 

I Vallentuna centrum ligger Vallentuna station med busshållplats och tågstation. Både 
bussar och tåg har förbindelse med resterande av Vallentuna kommun, närliggande 
kommuner samt till Stockholm stad. 

 

4.4 Teknisk försörjning 
 
 

4.4.1 Dagvatten 
 

Planområdet ingår inte inom allmänt dagvatten. En dagvattenutredning har tagits 
fram med förutsättningen att föroreningsbelastningen från planområdet måste vara 
som minst i samma nivå som innan genomförande. Detta på grund av att recipienten 
inte uppfyller god ekologisk status och därmed inte miljökvalitetsnormen (MKN). 
Roslagsvatten AB:s krav på fördröjning är att detaljplanen ska kunna fördröja 
volymer som motsvarar ett 2-års regn. Detta har också varit en förutsättning som 
ingått i dagvattenutredningen. 

 
Fastighet Vallentuna-Mörby 1:115 ska hantera, fördröja samt rena dagvatten på 
fastighet i enlighet med dagvattenutrednings föreslagna åtgärder. På grund av 
planområdets begränsade möjligheter att anlägga grönytor ska ett underjordiskt 
vattenmagasin installeras. Ett mindre växtbeklätt dike, eller liknande, ska leda 
dagvatten från parkeringsytor till magasinet. Utflödet från detta magasin ska sedan 
sammankopplas med ett allmänt dagvattennät. Ett sådant dagvattennät finns inte 
idag vid planområdet. Roslagsvatten AB utreder hur och när ett sådant tillkommer 
samt hur detaljplanens dagvattensystem kan sammankoppla på detta. 

 
Dagvattnet på allmän plats ska utredas vidare i samband med detaljprojektering av 
ombyggnationen av väg. 

 

4.4.2 Vatten och spillvatten 
 

Fastigheten Vallentuna-Mörby 1:115 ligger inom och är ansluten till Vallentunavatten 
AB:s verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

En uppgradering av rören för spillvatten behöver göras för att kunna hantera 
proportionen av nya bostäder. 
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4.4.3 Värme 
 

Fjärrvärmeledningar finns i Mörbyvägen. 
 
 

4.4.4 El 
 

Fastigheten kommer anslutas till el. 
 
 

4.4.5 Avfallshantering 
 

Kommunens riktlinjer för avfallshantering ska följas. Hämtning av avfall sker på 
bostadsfastigheten. Hämtningsfordonet avses backa in på uppfarten från 
Fornminnesvägen för att från sidan hämta avfallet. 

Avfallskärl måste anordnas på ett sätt så att olägenhet i form av dålig lukt inte når 
närliggande fastighet. I detta fall hamnar sophanteringen på bottenplan i 
huskropparna. 

 

4.5 Hälsa och säkerhet 
 
 

4.5.1 Hantering av 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. 

 

4.5.2 Hantering av buller 
 

Riktvärdet för ljudnivå inomhus från trafiken kan uppfyllas genom korrekt 
dimensionering av fasad, fönster och eventuella uteluftdon. 

Vid uppförande av balkonger kan även skärmar på balkongerna vara nödvändiga för 
att dämpa bullret från trafiken. 

 

4.5.3 Hantering av markföroreningar 
 

En fördjupad utredning behöver göras som avgränsar mer exakt vilka föroreningar 
det är och deras exakta utbredning. Utredningen skall också ge rekommendationer för 
avhjälpande åtgärder. 

Sanering ner till KM måste ske innan startbesked för bygglov får medges. 
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4.6 Administrativa bestämmelser 
 
 

4.6.1 Genomförandetid 
 

Genomförande tiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. 
 
 

4.6.2 Huvudmannaskap 
 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 
 
 

4.6.3 Ändrad lovplikt 
 

Marklov krävs för fällning av tallar som skyddas med bestämmelsen n1 och träd. 

 
Marklov krävs för beskärning av rötter och grenar på tallarna som skyddas av 
bestämmelsen n1 och träd. 

Avverkning/beskärning ska utföras av en arborist. Syftet med detta är att behålla 
trädets egenart och särart vid beskärning. 

 

4.6.4 Villkor för startbesked 
 

Startbesked får inte ges förrän exploatören kan visa hur tallarna som skyddas av n1 

och träd1 samt Hövdingaparken ska skyddas under byggtid. 
 

Startbesked får inte ges förrän sanering till mindre än känslig markanvändning 
kommit till stånd. 
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5. Genomförande 
 

5.1 Organisatoriska frågor 
 
 

5.1.1 Tidplan 
 

Planuppdrag 26 maj 2015 

Samråd 19 maj - 16 juni 2017 

Granskning 22 november 2017 - 8 januari 2018 

Antagande våren 2018 

Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter 
justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. 

 
Utbyggnadsprocessen av kvartersmarken beräknas påbörjas i samband med att 
detaljplanen vinner laga kraft. Kommunen kommer bygga ut Fornminnesvägen 
samordnat i tiden med utbyggnaden av kvartersmark. Utbyggnad av gång- och 
cykelbana längs med Mörbyvägen planeras att byggas ut i samband med att övriga 
arbeten i gatan utförs. 

 

5.1.2 Genomförandetid 
 

Planens genomförandetid är fem år. Genomförandetiden börjar då beslutet att anta 
detaljplanen vinner laga kraft. 

Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att 
genomföras. Som huvudregel får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot 
berörda fastighetsägares vilja under genomförandetiden. Om planen ersätts med en 
ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till 
ersättning av kommunen för den skada det resulterar i för fastighetsägarna. 

En detaljplan fortsätter att gälla, även efter genomförandetidens slut, fram till den  
dag kommunen gör en ny plan eller till dess planen ändras eller upphävs. 

 

5.2 Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
 
 

5.2.1 Allmänna platser 
 

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Genom 
huvudmannaskapet ansvarar kommunen för att gator och andra allmänna 
anläggningar i enlighet med att detaljplan byggs ut till kommunal standard, samt 
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löser in sådan allmän platsmark. Kommunen ansvarar för drift och underhåll av dessa 
anläggningar. 

 

5.2.2 Kvartersmark för enskilt ändamål 
 

Genomförandet på kvartersmark åligger exploatören. I detta fall handlar det om 
utbyggnad av flerbostadshus, utfarter, anläggningar för omhändertagande av 
dagvatten och VA-servisledningar från förbindelsepunkt till husen m.m. 

 

5.2.3 Ledningar 
 

Vallentunavatten AB är huvudman för allmänna vatten-, spillvatten- och 
dagvattenanläggningar inom verksamhetsområde för allmänt VA i Vallentuna 
kommun. Vallentunavatten är ansvarig för att anläggningarna byggs ut i området 
samt svarar för drift och underhåll. 

 
VA-, el-, tele- och fjärrvärmenät ligger idag i Mörbyvägen. Exploatören ansvarar för 
dragning av ledningar inom kvartersmark fram till respektive förbindelsepunkt. 

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

 

5.3 Organisation 
 

• Kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning, Planavdelningen, ansvarar för 
framtagandet av detaljplanen. 

• Kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning, Exploateringsavdelningen, 
ansvarar för mark-, exploaterings- och avtalsfrågor. 

• Kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning, gatu- och parkavdelningen 
ansvarar för utbyggnad av gator och allmänna platser 

• Kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning, Miljöavdelningen och 
Bygglovavdelningen handlägger bygglovsansökningar. 

• Vallentunavatten AB, genom Roslagsvatten AB, ansvarar för utbyggnaden av 
Va-anläggningen. 

• Elverket Vallentuna AB ansvarar för utbyggnad och jordförläggning av 
elnätet. 

• TeliaSonera Skanova Access AB ansvarar för utbyggnaden och 
jordförläggning av telenätet. 

• Lantmäteriet i Stockholms län (nedan benämnt lantmäteriet) handlägger 
fastighetsbildningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

23 



D20181108 

 

 
 

5.4 Avtal 
 
 

5.4.1 Planavtal 
 

Planavtal har tecknats med fastighetsägaren till Vallentuna-Mörby 1:115, Vallentuna 
Fornminnet AB, samt Vallentuna kommuns planmyndighet. Kostnader för 
framtagandet av detaljplanen regleras i planavtalet. Exploatören står för kostnaden av 
framtagande av detaljplan. 

 

5.4.2 Exploateringsavtal 
 

Mellan kommunen och exploatören tecknas ett exploateringsavtal. Avtalet avser 
reglera frågor för genomförandet av detaljplanen samt kostnadsfördelning av 
kostnader för utbyggnad av allmänna platser inom planområdet samt anläggningar 
vilka byggs om som konsekvens av den nya exploateringen. 

 
Kommunen, så som huvudman för allmän plats, ansvarar för och bekostar 
projektering samt utbyggnad av anläggningar inom gatumark i detaljplanen. 
Kommunen tar ut en exploateringsavgift från exploatören för kostnader för  
utbyggnad av allmän plats. För sektion för Fornminnesvägen gäller att exploatören 
står för hela kostnaden för utbyggnaden. För sektion för Mörbyvägen inklusive 
trafikkorsning Mörbyvägen/Fornminnesvägen delar kommunen och exploatören 
kostnader för åtgärden med hälften vardera. 

 
Exploateringsavtalet ska vara tecknat av parterna och godkänt av kommunstyrelsens 
näringslivs- och planutskott i Vallentuna kommun senast i samband med antagande 
av detaljplanen. Detta för att säkerställa att detaljplanen genomförs som på det sättet 
som avtalet reglerar. 

 
Tillfällig nyttjanderätt för kommunen att nyttja kvartersmark för exempelvis 
släntning i samband med utbyggnad av allmän plats kan bli aktuellt. Detta ska om det 
bedöms nödvändigt regleras i exploateringsavtalet. 

 

5.4.3 Avtal för utbyggnad av allmänna Va-anläggningar 
 

Exploatören kommer att teckna särskilt avtal med Vallentunavatten AB i egenskap av 
huvudman för allmänna ledningar i Vallentuna kommun. Avtalet avser reglera 
kostnader för utbyggnad av allmänna Va-anläggningar som är till nytta för 
exploatören. 

 

5.4.4 Avtal som berör vegetation 
 

Området har skyddsvärd vegetation. Särskilt avtal ska upprättas mellan Kommunen 
och Exploatören där åtgärder till skydd för vegetation bestäms. Genomförandet och 
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kontrollen av avtalet ombesörjs av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avtalet ska 
undertecknas samtidigt som exploateringsavtalet. 

 

5.5 Fastighetsrättsliga frågor 
 
 

5.5.1 Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm. 
 

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder 
genomföras. För denna detaljplan bedöms inga fastighetsrättsliga åtgärder behöva 
äga rum som en konsekvens av planen. Om fastighetsägaren så önskar kan ansökan 
om avstyckning inom Vallentuna-Mörby 1:115 i framtiden göras till Lantmäteriet. 
Lantmäteriet prövar då lämpligheten av sådan åtgärd. 

Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägaren själv. 
Åtgärder som enbart berör enskild fastighet, till exempel avstyckning kan endast 
sökas av fastighetsägaren. En fastighet ska vid både ombildning och nybildning vara 
lämplig för sitt ändamål samt uppfylla krav på tillgänglighet. 

 
Lantmäteriets beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. 

 
 

5.5.2 Allmän plats 
 

Utbyggnad av allmän plats sker inom befintlig fastighet för sådant ändamål, dvs. 
ingen mark behöver tillföras gatufastigheten för att utbyggnad av gata ska kunna ske. 

 
Under tiden för utbyggnad av gångbana längs med Mörbyvägen samt 
Fornminnesvägen kan kommunen komma att tillfälligt behöva nyttja kvartersmark 
för släntning. I det fall detta behövs kommer tillfälliga nyttjanderätter för ändamålet 
upprättas med fastighetsägaren. 

 

5.6 Ekonomiska frågor 
 
 

5.6.1 Planekonomi 
 

Kostnader för framtagande av detaljplanen kommer täckas genom planavtal som 
tecknats mellan kommunen och exploatören. 

 

5.6.2 Gatukostnader 
 

Kommunens kostnader för utbyggnad av allmän plats som sker till följd av 
genomförande av detaljplan täcks genom upprättande av exploateringsavtal mellan 
Vallentuna kommun och Exploatören. Exploateringsavtalet ska vara undertecknat av 
Exploatören innan detaljplanen tas upp för antagande. 
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5.6.3 Anläggningsavgift för VA 
 

För anslutning till det allmänna Va-ledningsnätet ska avgift betalas som grundar sig 
på Vallentuna kommuns gällande Va-taxa. Avgiften utgörs av anläggningsavgift 
(engångsavgift) och brukningsavgift (periodisk avgift). 

 
Fastigheten Vallentuna-Mörby 1:115 är ansluten till det kommunala Va-systemet. 
Anläggningsavgift blir dock aktuell då fastigheten tidigare varit bebyggd med 
enbostadshus och inte flerbostadshus. 

Vallentunavatten AB avser teckna särskilt avtal för reglering av gällande kostnader. 
Debitering sker i samband med lagakraftvunnen detaljplan. 

 

5.6.4 Bygglovavgift 
 

När detaljplanen vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att söka bygglov enligt 
detaljplanen. Bygglovavgiften debiteras enligt kommunens gällande bygglovtaxa. 

 

5.6.5 Kostnader för lantmäteriförrättning 
 

Fastighetsbildning genom lantmäteriförrättning är ingenting som genomförandet av 
planen kräver, se 5.5.1. 

 

5.6.6 Övriga kostnader 
 

Kostnader och övriga åtaganden regleras i exploateringsavtal mellan Vallentuna 
kommun och exploatören. Avtalet ska ha tecknats av parterna innan detaljplanen tas 
upp för antagande. 

 

5.7 Tekniska frågor 
 
 

5.7.1 Tekniska utredningar 
 

För tekniska undersökningar och andra åtgärder som kan komma att erfordras vid en 
bygglovsprövning ansvarar respektive fastighetsägare för. 
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6. Konsekvenser 
Ett genomförande av planen innebär ianspråktagande av befintlig bostadstomt för fler 
bostäder. Nedan följer en beskrivning av planens konsekvenser för miljö, 
landskapsbild, allmänhet, fastighetsägare och närboende. 

 

6.1 Miljöbedömning/behovsbedömning 
 

Om en plans eller ett programs genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan, ska en miljöbedömning göras enligt 6 kap miljöbalken (MB). 
Behovsbedömning ska göras för alla detaljplaner, för att avgöra om en 
miljöbedömning ska göras eller inte. Resultatet av behovsbedömningen blir ett 
ställningstagande till om detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller inte. 

 
Innan kommunen tar ställning till om genomförandet av planen kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan ska kommunen ge länsstyrelsen och andra myndigheter 
som berörs tillfälle att yttra sig. 

 
Med beaktande av vad kommunen känner till i dagsläget är kommunens preliminära 
bedömning att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Bedömningen görs 
utifrån idag rådande förutsättningar. 

Behovsbedömningen för Del av Rickebyhöjd samråddes med länsstyrelsen fjärde 
kvartalet 2015. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning, baserat på redovisat 
underlag och med de motiveringarna som anförts, att detaljplaneförslaget inte medför 
en betydande miljöpåverkan. 

 

6.2 Miljökonsekvenser 
 
 

6.2.1 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
 

Inga riksintressen återfinns inom planområdet. 
 
 

6.2.2 Miljökvalitetsnormer 
 

Vallentunasjön, vilken ingår i Oxundaåns avrinningsområde, är recipienten för 
detaljplanens dagvatten. Enligt den senaste ekologiska klassningen av VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) från november 2013 har Vallentunasjön en 
otillfredsställande ekologiskt status. Den senaste klassningen för kemisk status 
genomfördes i augusti 2015. Vallentunasjön uppnår ej god kemisk status. 
Vallentunasjöns kemiska status ”utan överallt överskridande ämnen” är god. 
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Enligt den senast beslutade förvaltningsplanen för Norra Östersjöns Vattendistrikt 
2016-2021 ska Vallentunasjön uppfylla god ekologisk status till 2027 samt God 
kemisk ytvattenstatus med undantag för Kvicksilver och kvicksilverföreningar och 
Bromerad difenyleter. 

 
Bedömningen är att detaljplanens dagvattenhantering, givet att den följer 
dagvattenutredningens åtgärdsförslag, bidrar till att uppfylla de ovanstående kraven. 

 
I övrigt antas inte detaljplanen medföra att miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. 
Miljöbalken överskrids. 

 

6.2.3 Vegetation 
 

Ny bebyggelse kan komma att medföra att några av träden med högt naturvärde fälls. 
Risken finns att de träd som skyddas med n1 och träd i detaljplanen påverkas negativt 
i samband med att närliggande träd tas bort. 

 

6.2.4 Kulturhistoriskt värdefull miljö 
 

Gränsen till Hövdingaparken tydliggörs och övertramp in i parken beivras. 
 
 

6.2.5 Hälsa och säkerhet 
 

Utan åtgärder kommer riktvärden för buller vid fasad att överskridas för vissa av 
bostäderna. Bullerutredningen har påvisat att en bulleravskärmande skärm vid vissa 
av balkongerna medför att riktvärden kan klaras av. Givet att dessa skärmar tillämpas 
klaras riktvärdena för buller vid fasad för samtliga bostäder. 

 
Direktutfarter mot Mörbyvägen omöjliggörs. 

Trottoar anläggs inom planområdet. 

 

6.2.6 Luft 
 

Vallentuna kommun gör bedömningen att detaljplanens påverkan på 
dygnsmedelvärdena för PM10 (partiklar) och NO2 (kvävedioxid) är minimal. 
Detaljplanens genomförande kommer på så sätt inte medföra att miljökvalitetsmål 
eller normvärden överskrids. 

 

6.2.7 Vatten 
 

Vallentunasjön är recipient för planområdets dagvatten. Bedömningen är att 
detaljplanen kommer bidra till att miljökvalitetsnormen för recipienten kan uppnås. 
Mer detaljerad information om vatten i relation till detaljplanen kan läsas under 4.4.1 
Dagvatten, 4.4.2 Vatten och Spillvatten samt 6.2.2 Miljökvalitetsnormer. 
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6.3 Ekonomiska konsekvenser 
 

Närheten till teknisk infrastruktur minskar etableringskostnaderna. Tät bebyggelse 
tenderar att skapa lägre etableringskostnad per bostad (bland annat mindre andel 
gata/ledningar, per bostad). Bebyggelsen innebär potentiellt större kundunderlag för 
lokala butiker. 

 
Åtgärder inom Mörbyvägen är en kommunal angelägenhet varför en delfinansiering 
av arbeten som behöver utföras ska ske med kommunala medel. 

 

6.4 Sociala konsekvenser 
 

Ett genomförande av planen innebär ett större folkliv norr om Vallentuna centrum 
och ger chans till ett ökat flöde av människor genom centrum området och norr ut. 
Tillgången till kollektivtrafik bidrar till ökad tillgänglighet. Ombyggnationen av 
korsningen Mörbyvägen-Fornminnesvägen kommer ge en ökad närhet till 
Hövdingaparken för rekreation för samtliga medborgare samt ett trafiksäkrare stråk 
som binder ihop Vallentuna. 

 

6.5 Fastighetskonsekvenser 
 

De fastigheter som berörs av detaljplanen är Vallentuna -Mörby 1:115 samt den 
kommunala gatufastigheten Vallentuna-Mörby 1:297. Ny exploatering ryms inom 
befintliga fastighetsgränser för Vallentuna-Mörby 1:115 och fastigheten har inget 
behov av att lösa enskilda funktioner utanför fastigheten. Angöring sker via 
kommunal gata. 

 
Vidare ligger den kommunala gatufastigheten Vallentuna-Mörby 1:297 inom 
planområdet. Justeringar av gatusektioner ryms inom befintliga fastighetsgränser. 

 
Det löper en befintlig ledningsrätt, 0115-05/1.1 för ändamålet fjärrvärme, i gata inom 
fastigheten Vallentuna-Mörby 1:297 genom planområdet. Denna påverkas inte av 
exploateringen. 

 

6.6 Tekniska konsekvenser 
 

Parallellt med förslag till detaljplan har en förprojektering för åtgärder i gata tagits 
fram. För Mörbyvägen gäller att en gångbana längs med den östra sidan, som löper 
parallellt med exploatörens fastighet Vallentuna-Mörby 1:115 anläggs. Vidare utförs 
justeringar av trafikkorset Mörbyvägen/Fornminnesvägen för att kunna hantera en 
ökad trafikmängd. 
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För Fornminnesvägen gäller att denna måste breddas samt att belysning längs med 
gång- och cykelbana iordningställs. För att kunna hantera dagvatten på ett önskvärt 
sätt anläggs ett magasin i slutet på Fornminnesvägen dit dagvatten från gata samt 
området norr om Fornminnesvägen kan rinna till och fördröjas. En vändplan 
iordningställs i slutet av Fornminnesvägen där persontrafik kan vända. 

 
 

7. Medverkande 
I planarbetet har deltagit 

 
Planarkitekt: Nynke de Jong och Sofi Tillander 
Exploateringsingenjör: Lina Bornegrim 
Miljöplanerare: Anton Mankesjö 
Landskapsarkitekt: Anders Dagsberg 
Trafikplanerare: Daniel Jäderland 
Avfallshandläggare: Beri Fajic 
VA-ingenjör: Jurgita Paknia 
Projektledare infrastruktur: Ewa Boo 

 
 
 
 

VALLENTUNA SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 
 
 

Björn Stafbom Nynke de Jong 
Sofi Tillander 

 
Planchef Planarkitekt 
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