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2. Sammanfattning 

 
Synpunkter på planförslaget har, under samrådet, inkommit från Naturskydds-

föreningen, Hyregästföreningen, Brandförsvaret, Trafikverket, Eon, Länstyrelsen, 

Lantmäteriet och sakägare. Inkomna synpunkter från myndigheter och föreningar 

delges i sin helhet och gäller bland annat närheten till Hövdingaparken, värdefulla 

tallar, hantering av dagvatten, trottoar längs Mörbyvägen, fastighetsstorlek samt 

exploateringsavtalet.   

Inkomna yttranden från sakägare och närboende gäller den föreslagana höjden på 

byggnaderna, kulturhistoriska värden samt dagvatten.  

Synpunkterna som inkommit har föranlett att bestämmelse för byggnadshöjd har 

tillkommit i två olika höjder, att ytterligare en nockhöjd har tillkommit samt utökat 

område för prickmark vid nordvästra hörnet av fastigheten Vallentuna-Mörby 1:115.  

 FAKTA Samrådsredogörelse   

 Samrådsredogörelsen 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.  
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3. Remissinstanser 

Nämnder: Ledningsägare och företag: 

Kulturnämnden Eon Värme Sverige AB 

Fritidsnämnden Elverket Vallentuna AB 

Barn- och ungdomsnämnden Roslagsvatten 

Socialnämnden Skanova Nätplanering Stockholm 

Utbildningsnämnden  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Föreningar: 

 Hyresgästföreningen Nordost 

Myndigheter: Vallentuna Naturskyddsföreningen 

Länsstyrelsen i Stockholms län  

Lantmäterimyndigheten Stockholms län Närboende: 

Polismyndigheten i Stockholms län Sakägare enligt fastighetsförteckning 

Storstockholms brandförsvar  

Trafikverket  

4. Samrådets upplägg 

Förslag på detaljplan var utsänd för samråd mellan 19 maj och 16 juni 2017. Samtliga 

remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om samrådet och var handlingarna 

fanns tillgängliga för granskning. Länsstyrelsen och Lantmäteriet fick även plan-

handlingarna skickade till sig.  

Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida och på 

Kulturhuset  i Vallentuna. 

Kungörelse var införd i SVD och DN samt i Vallentuna Nyheter. 
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5. Yttranden utan synpunkter  

Yttranden utan synpunkter har inkommit från:  

 Trafikverket 
 Länsstyrelsen 

6. Yttranden med synpunkter 

6.1 Närboende  

6.1.1 Sakägare (KS 2015.214)-35, Fastighetsägaren till 
Vallentuna-Mörby 1:63, Vallentuna-Mörby 1:64, Vallentuna-
Mörby 1:65, Vallentuna-Mörby 1:316 och Vallentuna- Mörby 
1:317. 

Kulturhistorisk värde – En stensträng löper in på del av fastighet Vallentuna-Mörby 

1:297 norr om Fornminnesvägen. I en skiss från dagvattenhanteringen från Geosigma 

(figur 5:1) syns en vändplan på del av fastighet Vallentuna-Mörby 1:297. I det förslaget 

skisseras på en vändplan för tyngre fordon. Denna vändplan skulle enligt vår 

bedömning kraftigt skära in i den bevarade stensträngen och förstöra kulturhistoriska 

värden. Stensträngen måste för att bevaras ha avgörande grönstråk närmast för att 

framhäva sin särart. 

Dagvatten - Fastigheten Vallentuna-Mörby 1:65 är idag särskilt utsatt för dagvatten 

pga av sitt läge. När nu fastigheten Vallentuna-Mörby 1:115 bebyggs och en större 

hårdgjord yta enligt detaljplanen skall anläggas mitt emot infarten till Vallentuna-

Mörby 1:65 finns risk att dessa problem ökar. Detta bör särskilt uppmärksammas vid 

omhändertagande av dagvatten. Möjligheten att förskjuta infarterna i förhållande till 

varandra bör beaktas. 

Husens höjd - I den gamla detaljplanen fick man inte bygga högre en två våningar för 

planområdet. Detta rimmar väl med intilliggande friliggande enplansvillor från 50-

talet (står 60tal i planförslaget). När man byggde brf Rickebyhöjden var förmodligen 

höjdnormen tre våningar. Denna höjd känns också idag vara bättre anpassad till den 

närliggande bebyggelsen. När nu detaljplanen föreslår sex våningshus, en våning högre 

än vad dagens höjdnorm stipulerar, förstörs närmiljön avsevärt för befintliga 

intilliggande låga friliggande villor. Vallentuna-Mörby 1:64 är särskilt utsatt och 

kommer enligt solstudien ha sin framsida till stora delar i skugga en väsentlig del av 
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året. När även det tidigare arrendet tas i anspråk för vägbygge blir olägenheten 

väsentlig.  

Det är vår absoluta mening att höjden på husen måste sänkas betydligt och att hänsyn 

skall tas till den karaktär av småskaligt villakvarter som de befintliga området har. 

Husen bör anpassas till området och inte dominera det. I - Underlag för betydande 

miljöpåverkan - bör påverkansgraden lör aspekten - Landskaps och stadsbild för 

Struktur ändras till påverkansgrad 2 - betydande. 

Vi anser också att man måste ta större hänsyn till områdets kulturhistoriska värden och 

ifrågasätter starkt den påverkan som den föreslagna ändringen av detaljplanen för 

Rickebyhöjden kommer att medföra. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kulturhistoriska värden – Vad gäller bild från Geosigmas dagvattenutredning så är 

bilden inaktuell. Tidigare utreddes möjligheten till vändplan för större fordon inom 

Fornminnesvägen. Den lösning som i dagläget förespråkas är en vändplan i slutet av 

fornminnesvägen (dvs. den östra änden) för persontrafik vilket innebär en mindre 

svängradie. Tyngre trafik hanteras inom fastigheten Vallentuna-Mörby 1:115.  Bilden i 

utredningen kommer att uppdateras till granskningshandlingen. Detta påverkar inte 

resultatet av dagvattenutredningen utan det är enbart felaktig bakgrundsmaterial i 

kartan som ska justeras.  

Angående fornlämningar i området har Länsstyrelsen under planprocessen beslutat 

om att en arkeologisk utredning ska genomföras. Så har gjorts under 2016 och 

Länsstyrelsens bedömning, utifrån den arkeologiska rapport som tagits fram, är att 

planområdets utbredning och omfattning är acceptabel så som presenterat i 

samrådsförslaget. Området får inte utvidgas österut och gränsen mellan fastigheten 

Vallentuna-Mörby 1:115 och Hövdingaparken blir viktig att hålla.  Kommunen har detta 

att bevaka under framtagandet av detaljplanen. Exploatören måste kunna presentera 

en genomförandestrategi för byggskedet utifrån dessa förut-sättningar.  Om 

markingrepp planeras i anslutning till fornlämningar måste tillstånd sökas hos 

Länsstyrelsen.  

Dagvatten - 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 

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 
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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.  

Husets höjd – under planprocessens gång har en avvägning gjorts kring lämplig höjd 

för byggnation inom detaljplanen. Arbete har skett parallellt med programhandling för 

centrala Vallentuna och ställningstaganden kring höjder har noga stämts av mot 

programarbetet. Det är viktigt att den nya bebyggelsen inte upplevs för i 

anspråktagande utan tar hänsyn till befintlig bebyggelse. Samtidigt ligger det i 

kommunens intresse att tillskapa fler bostäder i bra kommunikationslägen. Genom att 

ställa krav på att bebyggelsens högsta våning blir ett indraget plan kommer bebyggelsen 

att upplevas som fyra respektive femvåningshus från gatunivå. 

Solstudien visar att vid vår- och höstdagsjämning kommer de planerade husen att 

skugga ett av de befintliga husens, norr om Fornminnesvägen, nedre fasad. 

Skuggningen kommer vara mellan klockan 11:30 till 15.30 med ett avbrott i skuggning 

vid 14:00. Höjderna har studerats vidare och med utgångspunkt i den solstudie som 

tagits fram har högsta nockhöjden och högsta byggnadshöjden över nollplan preciserad 

för varje huskropp för sig. Detta betyder att byggnaden närmast Mörbyvägen kan bli 

maximalt fyra våningar med indragna femte våning och huset närmast 

Hövdingaparken kan bli maximalt fem våningar med indragen sjätte våning. 

Planbeskrivningen har reviderats och förtydligats under rubriken Placering och 

utformning och Stads och landskapsbild. 

6.2 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag 
och föreningar  

6.2.2 Naturskyddsföreningen  

Naturskyddsföreningen Vallentuna har inget att anföra gällande ovanstående 

detaljplan. Vi utgår från att rekommendationerna gällande omhändertagande av 

dagvatten följs vid planeringen och genomförandet. Andelen hårdgjord mark kommer 

att öka drastiskt och det är mycket viktigt att dagvattnet tas om hand på ett sätt som 

skonar Vallentunasjön från att ta emot ytterligare mängder förorenat dagvatten.  

Vi vill gärna ta tillfället i akt att framföra vår uppskattning av att mark som denna, som 

redan är tagen i anspråk för bostäder och vägar, exploateras, i motsats till att mark som 
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är av vikt för både naturvård och friluftsliv liksom människors behov av tätortsnära 

skogar detaljplaneras för byggande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Planen ger förutsättningar till att omhändertagandet av dagvatten kan utföras som 

förslaget redovisar. 

6.2.3 Hyresgästföreningen 

Hyresgästförening Fornminnet, Fornminnesvägen 10, Vallentuna, ser positivt på 

nybygge på den i dag risiga tomten i vår närhet.  

Planen ser ut att ge ett bra boende für nya hyresgäster i Vallentuna. 

Vi anser att miljön i området är oerhört viktig i dag och för våra efterlevande i 

framtiden: 

- Viktigt att de stora kraftfulla tallar som växer på tomten bevaras. 

- Viktigt att Hövdingaparken inte påverkas under byggtiden eller för framtiden. 

- En trottoar bör anläggas på Mörbyvägens östra sida förbi den aktuella tomten. 

- Belysningen kring fastigheten vid Mörbyvägen och Fornminnesvägen är under 

all kritik och bör åtgärdas i samband med nybygget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Utvalda tallarna skyddas genom planbestämelse träd och n samt att egenskaps-

bestämmelsen prickmark har tillkommit på plankartan vid träden. De utvalda tallarna 

skall skyddas under byggtiden genom att exempelvis spontning sker vid uppförande av 

ny bebyggelse, vid eventuella överträdelser in på tallarnas buffertzon resulterar det i 

vite. Detta regleras genom avtal. 

Spontning ska ske under byggtid mot Hövdingaparken för att säkerhetsställa att inga 

shaktmassor hamnar inom parkens gränser. Om överträdelse sker resulterar det i vite. 

Ett stängsel ska anordnas för att skydda parken som ligger i direkt anslutning till aktuell 

fastighet. 

En trottoar planeras på båda sidorna av Mörbyvägen längs med fastighet Vallentuna-

Mörby 1:115. 

Belysningen kring fastigheten vid Mörbyvägen och Fornminnesvägen ses över och 

kompletteras vid behov. Detta arbete sker parallellt med genomförandet av planen 
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genom kommunens kontinuerliga arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom 

befintligt vägnät. Vallentuna kommun har ett Belysningsprogram för allmän plats-

mark. Programmet bör även tillämpas för övrig mark. 

6.2.4 E.ON 

E.ON Värme har idag fjärrvärmeledningar i Mörbyvägen (nämns även i underlagen). 

Om behov av flytt av dessa ledningar uppstår bekostas det av exploatören. Vi hjälper 

gärna till att lösa värmebehovet till de nya fastigheterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Synpunktenöverlämnas till exploatör. 

6.2.5  Lantmäteriet 

Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att ändring av ovanstående detaljplan har 

vunnit laga kraft, är såvitt LM uppfattar, att med stöd av  detaljplanen genomföra 

avstyckning. 

Exploateringsavtalet – Under punkten 5.4.2 Exploateringsavtalet står det 

”…anläggningar vilka byggs om som en konsekvens av den planen…”.  

Bör dessa delar framgå? Punkten berör inte heller eventuella markupplåtelser, men 

längre ne under punkten 5.5.2 framgår att kommunen kan behöva tillfällig nyttjande-

rätter, bör dessa nämnas under punkten med exploateringsavtal?  

Övrigt – Fastigheten Vallentuna-Mörby 1:115 är enligt GeoVy bebyggd med ett hus mitt 

på fasithgheten, men på plankartan finns ingen byggnad. Om det finns en byggnad på 

fasitgheten nu vid planläggning bör den även framgå av planen. 

Fastighetsägaren till Vallentuna-Mörby 1:115 är inte den som anges i planen sid. 22, 

Hökerum, utan istället Vallentuna Fornminnet AB. 

Det finns ingen minsta tomtstorlek angiven för eventuell avstyckning, men det står om 

avstyckning som exempel på sid 23 i genomförandebeskrivning. Kommer det att bli 

problem med att avgöra om fastigheten kan avstyckas och i hur många fastighter? 

Illustrationen som visar två huvudbyggnaden, till synes på samma fastighet, är inte 

bindande.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
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Exploateringsavtalet – Kommunen vill genom skrivningen klargöra att det är den 

kostnad för kvalitétshöjning/ändring av befintlig allmän plats som är en konsekvens av 

den nya detaljplanen som kommunen har rätt att samt finner det skäligt att ta ut av 

Exploatören i form av en exploateringsavgift.  Storleken på avgiften regleras i avtal med 

Exploatören.  

Kommunen kommer förtydliga att tillfälliga nyttjanderätter om dessa bedöms nöd-

vändiga regler i exploateringsavtalet, under avsnitt 5.4.2 

Övrigt – Rivning av nämnda byggnad har skett. Rivningslov har sökts av Exploatören 

och beviljats under våren 2017.  

Justering av fastighetsägaren ska göras på sid 22 i planbeskrivningen. Det är 

Vallentuna Fornminnet AB som är lagfaren ägare till fastigheten. Hökerum Bygg AB 

representerar fastighetsägaren.  

Gällande att reglera en minsta tomtstorlek genom bestämmelse i plankartan så har 

Kommunen ingen avsikt att reglera detta. Som projektet ser ut idag och kopplat till 

aktuell Exploatör är avsikten att ingen avstyckning ska ske utan att hela projektet ska 

utgöra samma fastighet. Om annan än nu aktuell Exploatör vill genomföra någonting 

annat i framtiden så kan avstyckning bli aktuell. I det fallet får Lantmäteriet genom sin 

lämplighetsprövning avgöra vad som är skäligt för det hypotetiska fallet.  

6.2.6 Brandförsvaret  

Yttrande i plansamråd om del av Rickebyhöjd omfattande fastigheterna 

Vallentuna‐Mörby 1:115 och del av Vallentuna –Mörby 1:297, i Vallentuna 

kommun. DNR: KS 2015.214 

Storstockholms brandförsvar(SSBF) har fått möjlighet att yttra sig om detta ärende. 
SSBF gör följande kommentarer: 
 

Hantering av risker. 

SSBF känner inte till några riskkällor med sådan inverkan på planområdet att de 
behöver utredas vidare i planarbetet. 
 
Möjlighet till insats. 

Räddningstjänstens möjlighet till insats ska uppmärksammas i det fortsatta 

planarbetet. SSBF gör bedömningen, enligt tillgängligt underlag, att nödutrymning 

förutsätter räddningstjänstens medverkan. SSBF har möjlighet att assistera med 

bärbara stegar från fönster där karmunderstycke är beläget högst 11 meter ovan mark. 

Höjdmåttet 11m meter gäller även mellan mark och balkongräckets överkant. 
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Motsvarande höjdmått för maskinstege är 23 meter ovan mark. I båda fall krävs 

uppställningsplatser för respektive stegutrustning. (Se vägledningsdokument ”VL 

2014‐09 Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning”). 

Tillgången till brandvatten, inom planområdet, ska säkerställas med konventionellt 

brandbrandpostsystem enligt Vav P76 och P83. Detta innebär bl.a. att maximalt 

avstånd mellan brandposter är 150 meter och avstånd mellan uppställningsplats för 

brandfordon och närmaste brandpost är högst 75 meter. (Se ”VL 2014‐12 

Brandvattenförsörjning”) 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Planen ger förutsättningar till det. 

7. Revideringar efter samråd 

Revideringar i plankartan 

 Regleringen av fasadliv har tagits bort. 

 Två olika byggnadsshöjder över nollplan har tillkommit. 

 Två olika nockhöjder över nollplan har tillkommit. 

 Utökning av prickmark över utvalda tallar som ska bevaras har 

tillkommit.  

 Prickmark har lagts till i mitten av plankartan med bestämelse att marken 

skall vara hållbar för fordon bilar för avfallshantering samt att marken får 

underbyggas med garage.  

 Reglering angående balkong har tillkommit. 
 Byggnadsarean har fått två bestämmelsen. e1 står för byggnadsarea 

exklusive balkong och e2 reglerar att ytterligare 50 m² får byggads som 

balkong. 

 Villkor för lov har ersatt med villkor för startbesked. 

 Startbesked får inte ges för bygglov förrän sanering till mindre känslig 

markanvndning ahr kommit till stånd.  

Revideringar i planbeskrivningen 

 Komplettering och förtydligande har gjorts under exploateringsavtal. 

 Rättelse av fastighetsägare på sida 22 har gjorts. 
 Villkor för lov har ersatt med villkor för startbesked. 
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 Utöver detta har en del redaktionella ändringar samt förtydliganden 

gjorts i plan- och genomförandebeskrivning. 

 

8. Berörda med synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda under planprocessen 

Nedan nämnda har under samråd, lämnat synpunkter på planförslaget som helt eller 
delvis inte blivit tillgodosedda. De ska därför underrättas om godkännande av planen 
och tidpunkt för fullmäktiges antagande:  

Gemensamma yttrandet från fastighetsägarna norr om Fornminnesvägen. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Björn Stafbom    Nynke de Jong

    Sofi Tillander 

Planeringschef  Planarkitekt 

 


