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2. Sammanfattning 

Synpunkter på planförslaget har, under granskningen, inkommit från Lantmäteriet 

och Trafikverket. 

Inkomna synpunkter gäller önskemål om att komplettera plankartan med plushöjder 

samt önskemål om framtagande av kompletterande bullerutredning. 

Eon har inkommit med upplysningar om ledningar. 

Inkomna synpunkter har inte föranlett någon ändring i planhandlingarna.   

Inför antagande har plankartans 3D-sektion kompletterats (redaktionell ändring) för 

att överensstämma med plankartan avseende mark som inte för bebyggas.  Mindre 

redaktionella ändringar har gjorts i planbeskrivningen. 

Genomförda revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning. 

3. Remissinstanser 

Nämnder: Ledningsägare och företag: 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Roslagsvatten AB 

Kulturnämnden Eon Värme Sverige AB 

Fritidsnämnden Ellevio 

Barn- och ungdomsnämnden Skanova Nätplanering Stockholm 

 FAKTA Utlåtande   

 Utlåtandet redovisar inkomna yttranden tillsammans med 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Yttrandena återges 

och citeras endast i väsentliga delar. Yttrandena är offentliga 

handlingar och finns tillgängliga i sin helhet på kommunen.  

  

 



Sidan 4 av 7 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00 

SBF@VALLENTUNA.SE 

 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

Socialnämnden Sörab 

Utbildningsnämnden Ragnsells 

  

Myndigheter: Föreningar: 

Länsstyrelsen i Stockholms län Företagarna i Vallentuna 

Lantmäterimyndigheten 
Stockholms län 

Vallentunahembygdsförening 

Landstingsstyrelsens förvaltning 
 

 

Polismyndigheten i Stockholms län Närboende: 

Storstockholms brandförsvar 
Fastighetsägare  enligt 
fastighetsförteckning  

Trafikverket  

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

 

Försvarsmakten  

Stockholms läns museum  

4. Granskningens upplägg 

Planförslaget var utsänd för granskning mellan 29 april och 22 maj 2019. Samtliga 

remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om granskningen och var 

handlingarna fanns tillgängliga för granskning. Länsstyrelsen och Lantmäteriet fick 

även planhandlingarna skickade till sig. Granskningshandlingarna har funnits 

tillgängliga på kommunens hemsida, Samhällsbyggnadsförvaltningen Tuna Torg 2 

samt på Kulturhuset  i Vallentuna. 

5. Yttranden utan synpunkter  

Yttranden utan synpunkter har inkommit från:  

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 Storstockholms brandförsvar 

 Länsstyrelsen 
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 Kulturförvaltningen 

 Ellevio 

 Fritidsnämnden 

 Trafikförvaltningen 

 Trafikverket 

6. Yttranden med synpunkter och information 

 Lantmäteriet 

 Trafikverket  

 E.on 

6.1 Lantmäteriet 

Plankarta och bestämmelser 

Lantmäteriet anser att det bör finnas vissa plushöjder för att få kontroll på 

höjdangivelser och därmed styrning på hela projektets höjdangivelser. 

Planbeskrivning 

Planbeskrivningen är väldigt tydlig och beskriver på ett bra sätt hur genomförandet ur 

ett fastighetsrättsligt perspektiv är tänkt att gå till. Tydliga uppdelningar i vem som 

står för olika delar och hur kostnadsfördelningen kan komma att se ut. Sammantaget 

anser Lantmäteriet att kommunen på ett tydligt och bra sätt beskrivit hur ett 

genomförande ur ett fastighetsrättsligt perspektiv är tänkt att ske. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

I detta fall har kommunen bedömt att det skapar mer otydlighet än tydlighet att sätta 

ut plushöjder i plankartan då den allmänna platsen är nyanlagd och terrasserad. 

Bottenvåning utgörs av befintlig byggnad med entréer mot allmän plats som inte 

avses förändras. Bestämmelser som rör utkragande byggnadsdelar syftar främst till 

att bekräfta befintliga utkragande byggnadsdelar så att de blir planenliga jämtemot  

befintliga förhållanden på platsen. 
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6.2 Trafikverket 

Planförslaget syftar till att möjliggöra för tillbyggnad av befintlig fastighet inom 

planområdet. Planområdet ligger ca 250 m från väg 268 som är under statligt 

väghållarskap.  

Som Trafikverket tidigare påpekat i vårt samrådsyttrande (TRV 2018/72938) behöver 

planförslaget kompletteras med en bullerutredning, då området redan idag påverkas 

av trafikbuller. Vidare behöver beräknade gränsvärden för buller och vibrationer utgå 

från Trafikverkets nationella basprognos för 2040 för att de ska kunna bedömas av 

Trafikverket, samt redogöra för bullerpåverkan på samtliga planerade våningsplan 

inom planområdet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommunen vidhåller vid att den föreslagna exploateringen inte nämnvärt berörs av 

buller från väg 268 utan i första hand från trafik på Mörbyvägen. Kommunen 

bedömer att tillräcklig bullerutredning gjort för planen och att buller har hanterats i 

erforderlig omfattning i planarbetet. 

6.3 Eon 

E.ON Värme har fjärrvärmeledningar i gågatan utanför aktuellt område som måste 

beaktas vid eventuella grävarbeten. 

Det befintliga Alléhuset är idag anslutet till E.ONs fjärrvärmenät via en DN50‐servis. 

Vi är gärna behjälpliga och undersöker en utökad fjärrvärmeleverans via befintlig 

fjärrvärmeledning till de kommande lägenheterna. 

För frågor kopplade till detta, samt övriga frågor gällande energiförsörjning, vänligen 

kontakta: michael.gullberg@eon.se Tfn: 073‐071 26 89 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kontaktuppgifter vidarebefordras till byggaktör. 

7. Revideringar efter granskning 

Inga inkomna synpunkter har föranlett någon revidering i planhandlingarna.  
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Revideringar i planhandlingarna 

En redaktionell ändring har gjorts i plankartans 3D-sektion. Sektionen har  

kompletterats avseende mark som inte för bebyggas för att överenstämma med 

plankartan.  

Mindre redaktionella ändringar har gjorts i planbeskrivningen i form av mindre 

språkliga justeringar. 

8. Berörda med synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda under planprocessen 

Nedan nämnda har under samråd och granskning , lämnat synpunkter på 

planförslaget som helt eller delvis inte blivit tillgodosedda. De ska därför underrättas 

om godkännande av planen och tidpunkt för fullmäktiges antagande: 

 Trafikverket 

 Lantmäteriet 

 Storstockholms brandförsvar 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Björn Stafbom  Kristofer Uddén                      

Planeringschef Mark- och exploateringschef    

 

 

Anna Dahlberg   

Planarkitekt   

 


