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2. Sammanfattning 

Synpunkter på planförslaget har, under samrådet, inkommit från Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Lantmäteriet, Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting, 
Polismyndigheten i Stockholms län, Trafikverket, Storstockholms brandförsvar, 
Norrvatten och närboende. 

Inkomna synpunkter från myndigheter gäller önskemål om förtydliganden i 
planbeskrivning och på plankarta avseende information i grundkartan, 
genomförandefrågor, konsekvenser, risk, MKN vatten, trygghet och buller.  

Inkomna synpunkter från ledningsägare gäller upplysningar om befintliga ledningar 
och vad som gäller vid utbyggnad i närheten av dessa. 

Inkomna yttranden från närboende gäller oro för konsekvenser av föreslagen 
bebyggelse avseende siktförhållanden, insyn, skugga samt påverkan på BRF 
Vikingens innergård.  

Med anledning av inkomna synpunkter har planhandlingarna förtydligats och 
kompletterats i delar där förvaltningen bedömt det nödvändigt.  Utöver 
kompletteringar med anledning av inkomna synpunkter har plankartan kompletterats 
med ett g-område (gemensamhetsanläggning) för att möjliggöra åtkomst till 
fastigheterna Vallentuna Prästgård 1:87 och Vallentuna Prästgård 1:129 samt till 
befintliga parkeringsplatser inom fastigheten Vallentuna Prästgård 1:87. Plankartan 
har även kompletterats med ett område för bostäder inom fastigheten Vallentuna 
Prästgård 1:87 då det inte längre är aktuellt med så stort område för allmän plats som 
är reglerat i gällande plan S710507. Bestämmelse om högsta tillåna byggnadsarea har 
justerats och kompletteras för att möjliggöra att innergård kan underbyggas med 
garage, att tillgängliga trapphus kan ordnas samt att balkonger mot innergård kan 
placeras lägre än 3 meter över mark. 

 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: 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Norrvatten 

Kulturnämnden Eon Värme Sverige AB 

Fritidsnämnden Elverket Vallentuna AB 

Barn- och ungdomsnämnden Vattenfall Eldistribution 

Socialnämnden Roslagsvatten AB 

Utbildningsnämnden Skanova Nätplanering Stockholm 

  

Myndigheter: Föreningar: 

Länsstyrelsen i Stockholms län Friluftsfrämjandet 

Lantmäterimyndigheten Stockholms län Vallentuna Naturskyddsförening 

Landstingsstyrelsens förvaltning 
  

Polismyndigheten i Stockholms län Närboende: 

Storstockholms brandförsvar Fastighetsägare  fastighetsförteckning  

Trafikverket Boende inom berörda fastigheter  

4. Samrådets upplägg 

Planförslaget var utsänd för samråd mellan 27 juni och 18 augusti 2017. Samtliga 
remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om samrådet och var handlingarna 
fanns tillgängliga för granskning. Länsstyrelsen och Lantmäteriet och fick även 
planhandlingarna.  

Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida, 
samhällsbyggnadsförvaltningen Tuna Torg 2 samt på Kulturhuset  i Vallentuna. 

Kungörelse var införd i SVD, DN och lokaltidningen Mitt i samt på kommunens 
anslagstavla . 
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5. Yttranden utan synpunkter  

Yttranden utan synpunkter har inkommit från:  

Vattenfall Eldistribution AB 

6. Yttranden med synpunkter 

6.1 Närboende  

6.1.1 Närboende Skördevägen 5(KS 2016.550-11) 

Genom att bygga ett bostadskomplex på Gärdesvägen tar man bort utsikten för 
många befintliga lägenheter på Skördevägen. I vårt fall på Skördevägen 5. Luftigheten 
och utsikten mot kyrkan var avgörande när vi köpte lägenheten. Ändringen i 
detaljplanen innebär att hela utsikten försvinner och en instängd innegård blir 
resultatet med utsikt mot ett hustak. Förtätningen innebär en betydande olägenhet.  
Byggnadshöjden är alltför hög.  Hänsyn behöver tas till de boende, bostäderna på 
Skördevägen kommer att sjunka i värde. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Vallentuna växer och bostäderna behöver bli fler. Vallentuna kommuns översiktsplan 
redovisar ambitionen att utveckla Vallentuna framförallt längs med Roslagsbanan och 
att förtäta i områden med god kollektivtrafikförsörjning. Ett program för centrala 
Vallentuna har tagits fram för att förtydliga översiktsplanens intentioner där aktuellt 
område pekas ut för ny bebyggelse. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att aktuellt planområde ligger i ett mycket 
kollektivtrafiknära läge där man som boende får räkna med ytterligare förtätning nära 
befintlig bebyggelse. Att fastighetsägaren till marken inom planområdet under en 
längre tid har låtit området vara obebyggd innebär inte att man som närboende kan 
bortse från att förändringar kan ske. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen exploatering, vad gäller höjd, 
placering och volym, är lämplig på platsen med hänsyn till förhållandena på platsen 
och i området. Planområdet ligger i ett område där det är en blandning av olika 
hustyper i olika storlekar. I programmet anges att ny bebyggelse i centrala delar kan 
komma att bli  högre än befintlig bebyggelse. Planförslaget möjliggör en effektiv 
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markanvändning i ett kollektivtrafiknära läge samtidigt som siktlinjer i landskapet  
mot kyrkan i viktiga stråk kan bibehållas.  

Föreslagen komplettering av bostads- och centrumbebyggelse innebär en allmän 
värdeutveckling av fastigheterna i centrum som normalt gynnar även ägarna till 
angränsande fastigheter. Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 
väger samhällets intressen över eventuella enskilda bostäder eller fastigheter som 
minskar i värde. Sådana värdeförändringar medför inte rätt till ersättning. 

6.1.2 Närboende BRF Vikingen (KS 2016.550-14) 

Vi som bor i fastigheten Prästgård en 1:87 , har synpunkter på det planerade bygget 
som skall uppföras på Gärdesvägen & Centralvägen. 

1. Det planerade bygget blir alldeles för högt, högre än tre våningar som alltid har 
varit bestämt att gälla i Vallentuna.  

2. Då det blir högt kommer det att skugga och försämra ljusförhållandena i första 
hand de lägenheter som finns på Skördevägen 13, 11 och 9. De höga och kompakta 
huskropparna gör att vi boende här kommer att uppleva oss instängda. 

3. Enligt ritningen så kommer den byggnaden på Centralvägen att ligga närmare än 
4,5 meter från tomtgränsen till Prästgården 1.:87. Och detta är för nära enligt 
Vallentuna kommuns egna riktlinjer.  

4. V¡ kräver att Vårvägen kommer att finnas kvar. 

 5. V¡ kräver att BRF Vikingens uppväxta, vackra träd skall inte skadas. Stora lövträd 
är bra för miljön, rensar föroreningar i luften, bra för fågellivet och ger skönhet och 
trivsel för de kringboende. I Vallentuna Centrum har alldeles för många stora friska 
träd sågats ned. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Vallentuna växer och bostäderna behöver bli fler. Vallentuna kommuns översiktsplan 
redovisar ambitionen att utveckla Vallentuna framförallt längs med Roslagsbanan och 
att förtäta i områden med god kollektivtrafikförsörjning. Ett program för centrala 
Vallentuna har tagits fram för att förtydliga översiktsplanens intentioner där aktuellt 
område pekas ut för ny bebyggelse. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att aktuellt planområde ligger i ett mycket 
kollektivtrafiknära läge där man som boende får räkna med yttrerligare förtätning 
nära befintlig bebyggelse. Att fastighetsägaren till marken inom planområdet under 
en längre tid har låtit området vara obebyggd innebär inte att man som närboende 
kan bortse från att förändringar kan ske. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen exploatering, vad gäller höjd, 
placering och volym, är lämplig på platsen med hänsyn till förhållandena på platsen 
och i området. Planområdet ligger i ett område där det är en blandning av olika 
hustyper i olika storlekar. I programmet anges att ny bebyggelse i centrala delar kan 
komma att bli  högre än befintlig bebyggelse. Planförslaget möjliggör en effektiv 
markanvändning i ett kollektivtrafiknära läge samtidigt som siktlinjer i landskapet  
mot kyrkan i viktiga stråk kan bibehållas.  

Kommunen har inga särskilda riktlinjer för hur nära tomtgräns byggnader får 
placeras i samband med planläggning. 

Planområdet omfattar endast kommunägd mark. Föreslagen kvartersmark avses att 
säljas till en exploatör. Detaljplanen ger ingen rätt för en framtida exploatör att ta ner 
träd eller i övrigt göra åverkan inne på BRF Vikingens fastighet.  Om så behöver ske 
krävs först ett avtal mellan framtida exploatör BRF och Vikingen. 

Förvaltningen bedömer att Vårvägen inte behöver finns kvar som allmän gata samt  
att bevarande av vägen inte bidrar till effektivt markutnyttjande. Angöring till BRF 
Vikingens fastighet kan ordnas även om Vårvägen som allmän gata utgår. Plankartan 
kompletteras med ett g-område (gemensamhetsanläggning) för att säkerställa 
åtkomst till fastigheterna Vallentuna Prästgård 1:87 och Vallentuna Prästgård 1:129 
samt till befintliga parkeringsplatser inom fastigheten Vallentuna Prästgård 1:87. 

Föreslagen exploatering kommer att innebära en förändring för närboende gällande 
utsikt, ljusförhållanden och viss ökad insyn. Dock bedömmer förvaltningen att 
föreslagen exploatering inte kommer att innebära en betydande olägenhet i lagens 
mening för närboende. Den planerade bebyggelsens höjd bedöms inte ha någon större 
betydelse för den negativa påverkan på befintlig bebyggelse. Avståndet mellan 
byggnaderna  är den aspekt som kan kan ha betydelse för negativ påverkan. I detta 
centrala läge bedöms, i en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, att 
olägenheterna är sådana som anses får accepteras. 

6.1.3 Närboende BRF Vikingen Skördevägen 5(KS 2016.550-
17, KS 2016.550-18) 

Först vill jag meddela att jag tycker inte att det presenterade förslaget är acceptabelt.  
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Huset som planeras att byggas på vårvägen anser jag kommer att skärma av den idag 
befintliga "luftigheten" som finns dels om man som boende i föreningen Vikingen 
tittar ut genom fönster eller från balkong men även om man som gående, cyklande etc 
kommer från Kyrkan och tittar i riktning mot centrum kommer hus skärma av och 
totalt ta bort den rymd som där ges idag med de stora grönområden mellan kyrkan 
och Brf vikingen. Då det i dag redan har byggts på samtliga tidigare grönområden i 
centrum så anser jag att detta ska bevaras. Bland annat för att bibehålla en anda av 
"landet" även centralt. Skulle gärna vilja se en ritning av hur bygget är planerat att se 
ut från kyrkan sett. 

 Läste i er skrivelse att den planerade nybyggnaden ska smälta in och passa med 
befintlig bebyggelse. Jag anser inte att detta förslag gör detta. Den bebyggelse som 
finns i närheten i dag är dels 3 vånings flerfamiljshus och villor. Det är inte 
acceptabelt att bygga ett 5‐ våningshus, vilket jag anser inte passar in i området. 

I dag är grönområdet på baksidan som tillhör Brf Vikingen inhägnat och det anser jag 
att det ska vara även i framtiden. Det är inte accepterat att dela vårt (brf vikingens) 
gemensamma grönområde med de boende i det eventuella bostadsområdet. De träd 
som idag finns utmed tomtgränsen anser jag ska vara kvar även i framtiden. 

Hur är det planerat att infarten till de garage och verksamheter som i dag finns i 
bottenplanet på baksidan av brf vikingens hus utmed centralvägen? Idag finns 
anslutning via vårvägen.  

Med en begränsad utsikt, minskat "eget" grönområde samt för tät bebyggelse anser 
jag att brf vikingens lägenheter kommer att förlora sitt attraktiva läge vilket också 
innebär sjunkande marknadsvärde vilket kommer att påverka samtliga oss som bor i 
denna förening. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Vallentuna växer och bostäderna behöver bli fler. Vallentuna kommuns översiktsplan 
redovisar ambitionen att utveckla Vallentuna framförallt längs med Roslagsbanan och 
att förtäta i områden med god kollektivtrafikförsörjning. Ett program för centrala 
Vallentuna har tagits fram för att förtydliga översiktsplanens intentioner där aktuellt 
område pekas ut för ny bebyggelse. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att aktuellt planområde ligger i ett mycket 
kollektivtrafiknära läge där man som boende får räkna med yttrerligare förtätning 
nära befintlig bebyggelse. Att fastighetsägaren till marken inom planområdet under 
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en längre tid har låtit området vara obebyggd innebär inte att man som närboende 
kan bortse från att förändringar kan ske. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen exploatering, vad gäller höjd, 
placering och volym, är lämplig på platsen med hänsyn till förhållandena på platsen 
och i området. Planområdet ligger i ett område där det är en blandning av olika 
hustyper i olika storlekar. I programmet anges att ny bebyggelse i centrala delar kan 
komma att bli  högre än befintlig bebyggelse. Planförslaget möjliggör en effektiv 
markanvändning i ett kollektivtrafiknära läge samtidigt som siktlinjer i landskapet  
mot kyrkan i viktiga stråk kan bibehållas.  

Kommunen har inga särskilda riktlinjer för hur nära tomtgräns byggnader får 
placeras i samband med planläggning. 

Planområdet omfattar endast kommunägd mark. Inga träd inom föreslagen 
kvartersmark, som i sin helhet idag ägs av kommunen och kommer att säljas till en 
exploatör, kommer att skyddas i planen. Behov av eventuella skyddsåtgärder under 
byggtiden gällande  BRF Vikningens träd samt eventuella överenskommelser om 
ersättning för skadade träd är en fråga att lösa mellan BRF Vikingen ochkommande 
exploatör. Planen förändrar inga förhållanden avseende BRF Vikingens möjligheter 
att nyttja sin fastighet och innegård. Planen förutsätter inte ett gemensamt 
utnyttjande av innegård. 

Vad gäller infart till garage och verksamheter på baksidan av BRF Vikingens hus 
kommer anslutning fortfarande kunna ske från Centralvägen och Gärdesvägen. 
Planen möjliggör att gemensamhetsanläggning för utfart kan ordnas.  

Föreslagen komplettering av bostads- och centrumbebyggelse innebär en allmän 
värdeutveckling av fastigheterna i centrum som normalt gynnar även ägarna till 
angränsande fastigheter. Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 
väger samhällets intressen över eventuella enskilda bostäder eller fastigheter som 
minskar i värde. Sådana värdeförändringar medför inte rätt till ersättning. 

6.1.4 Närboende BRF Vikingen (KS 2016.550-19) 

Jag vill berätta om min stora sorg som jag har burit sedan ett år tillbaka. Jag har bott 
20 år i Bostadsrättföreningen Vikingen, Prästgården 1:87. Jag vill på detta sätt få er 
som planerar och bestämmer att förstå och ta hänsyn till att hur till exempel detta 
byggprojekt påverkar vår brf och de enskilda människorna här. Jag tycker att vi som 
berörs så starkt av detta planerade byggnationen borde ha fått vara med att rösta i 
arkitekttävlingen som vi inte fått någon information om. 



Sidan 11 av 32 

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 

 

Under de senaste åren 

Först och främst har det byggts Trafikrondell, Överbyggnaden/bron över Upplands 
Väsbyvägen, Biblioteket Kulturhuset, ombyggnaden av torget och dubbelriktad trafik 
på Skördevägen i och med Skördetorget och infart från rondellen på Banvägen. Man 
har huggit ner stora friska träd i Centrum och flera affärer har försvunnit och vi kan 
inte tro att det är flera centrumbyggnader vi behöver. Därtill har det varit arbeten 
med Roslagsbanan och avstängningar halvårsvis som har försämrat för alla. 

Vi har bott i byggkaos flera år och därtill kommer bestående ökad buller av trafiken på 
Skördevägen nu och i framtiden. 

Många saker har blivit bra också som Kulturhus och Trafikrondell t ex 

Man kan alltså inte säga att Vallentuna kommun är skyldig till allt kaos som vi har fått 
uppleva här i centrum. Men att vilja bygga och täta på det planerade sättet är skymf 
för skattebetalare som har bott här sedan 50-talet. Det finns plats i Vallentuna och 
man behöverinte tränga ett så stort huskomplex på en så liten yta. I mitt tycke passar 
inte dessa murliknande stora hus i miljön runt kyrkan och Vallentunas karaktär som 
”Småstad”. Vi accepterar inte att bli instängda i detta planerade kvartersbygge (det 
första i sitt slag i Vallentuna?) Dessutom är de planerade husen alldeles för höga och 
instängdheten upplevs då ännu värre. Frågor om utfart/infart till Vikingens parkering 
vid Vårvägen återstår att lösa? 

Med den planerade byggnationen förstör man för 109 lägenheter i Vikingens 
bostadsrättsförening: utsikten mot kyrkan försvinner och vackra solnedgångar. Det är 
inte trevligt få andras fönster och balkonger framför sig där vi nu har våra vackra 
trädsilhuetter mot himlen. Vi är oroliga att våra träd kommer att skadas. Många 
lägenheter får sämre ljusförhållanden. Våra lägenheter kommer rasa i pris, då är det 
inte lätt att flytta och satsa på ett nytt boende.  

Synpunkter på miljön: 

P g a markförhållanden, lera, gammal sjöbotten och rasrisker. Man måste tänka på 
framtiden och klimatförändringar, översvämningar och varmare klimat. Dessa risker 
bör man ta hänsyn till när man bygger nytt; man skall inte bara tänka kortsiktigt för 
ekonomisk vinning utan planera så det kommer att fungera längre fram. 

Att bygga för bilar, viss mängd bilar per lägenhet är vansinnigt i alla fall centralt, det 
blir parkeringsproblem och trafikproblem. Alla bilägare åker iväg och handlar på 
andra orter och inte utnyttjar våra affärer som får slå igen så småningom. Om man 
skulle bygga centralt lägenheter utan parkeringsplatser för privatbilister (möjligtvis 
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bara för ett antal för bilpool) Då skulle Vallentuna kunna komma i framkanten och 
pröva nya tag och inte ta död på vårt fina centrum (som många små centrum före oss 
blivit). Det finns dock gott om allmänna kommunikationer i centrum för arbets-
pendlare. 

Synpunkter i korthet: 

• De planerade byggnader är för höga. Särskilt delen närmast Skördevägen 
13.11 och 9 är för nära och då blir de kompakta tråkiga väggar båda sidorna av 
lägenheterna, Kulturhusets gråa vägg på Skördevägens sida. Den nämnda 
delen skulle kunna tas bort och därmed få det luftigare. 

• Det skulle bli även luftigare och öppnare om man inte byggde på 
Centralvägen mot Kyrkan. 

• Vi vill ha Vårvägen kvar.Mycket av det gröna har försvunnit i centrum. Bygg 
inte bort den sista gröna remsan som är kvar. 

• Lövträden är viktiga, de kan rensa bort avgaser och rena luften och dämpa 
buller. 

PS. Vem, vilka namn kommer att stå i framtiden som ansvariga för dessa beslut om 
byggnationer som värsta fall kan leda fram till katastrofer t ex grundvattenproblem 
och ras. Finns det försäkringar som kan täcka liknande skador?  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Vallentuna växer och bostäderna behöver bli fler. Vallentuna kommuns översiktsplan 
redovisar ambitionen att utveckla Vallentuna framförallt längs med Roslagsbanan och 
att förtäta i områden med god kollektivtrafikförsörjning. Ett program för centrala 
Vallentuna har tagits fram för att förtydliga översiktsplanens intentioner där aktuellt 
område pekas ut för ny bebyggelse. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att aktuellt planområde ligger i ett mycket 
kollektivtrafiknära läge där man som boende får räkna med yttrerligare förtätning 
nära befintlig bebyggelse. Att fastighetsägaren till marken inom planområdet under 
en längre tid har låtit området vara obebyggd innebär inte att man som närboende 
kan bortse från att förändringar kan ske. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen exploatering, vad gäller höjd, 
placering och volym, är lämplig på platsen med hänsyn till förhållandena på platsen 
och i området. Planområdet ligger i ett område där det är en blandning av olika 
hustyper i olika storlekar. I programmet anges att ny bebyggelse i centrala delar kan 
komma att bli  högre än befintlig bebyggelse. Planförslaget möjliggör en effektiv 
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markanvändning i ett kollektivtrafiknära läge samtidigt som siktlinjer i landskapet  
mot kyrkan i viktiga stråk kan bibehållas.  

Planområdet omfattar endast kommunägd mark. Inga träd inom föreslagen 
kvartersmark, som i sin helhet idag ägs av kommunen och kommer att säljas till en 
exploatör, kommer att skyddas i planen. Behov av eventuella skyddsåtgärder under 
byggtiden gällande  BRF Vikningens träd samt eventuella överenskommelser om 
ersättning för skadade träd är en fråga att lösa mellan BRF Vikingen ochkommande 
exploatör.  

I förslag till detaljplan har hänsyn tagits till markförhållanden och framtida 
klimatförändringar. I förslaget ställs krav, genom bestämmelser i plankartan på 
byggteknik med hänsyn till detta. Exploatören ansvarar för ersättning av eventuella 
skador med anledning av byggnation på kvartersmark. 

Förvaltningen bedömer att Vårvägen inte behöver finns kvar som allmän gata samt  
att bevarande av vägen inte bidrar till effektivt markutnyttjande. Angöring till BRF 
Vikingens fastighet kan ordnas även om Vårvägen som allmän gata utgår. Plankartan 
kompletteras med ett g-område (gemensamhetsanläggning) för att säkerställa 
åtkomst till fastigheterna Vallentuna Prästgård 1:87 och Vallentuna Prästgård 1:129 
samt till befintliga parkeringsplatser inom fastigheten Vallentuna Prästgård 1:87. 

Föreslagen exploatering kommer att innebära en förändring för närboende gällande 
utsikt, ljusförhållanden och viss ökad insyn dock bedömmer förvaltningen att 
föreslagen exploatering inte kommer att innebära en betydande olägenhet i lagens 
mening för närboende. Den planerade bebyggelsens höjd bedöms inte ha någon större 
betydelse för den negativa påverkan på befintlig bebyggelse. Avståndet mellan 
byggnaderna  är den aspekt som kan kan ha betydelse för negativ påverkan. I detta 
centrala läge bedöms, i en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, att 
olägenheterna är sådana som anses får accepteras. 

Föreslagen komplettering av bostads- och centrumbebyggelse innebär en allmän 
värdeutveckling av fastigheterna i centrum som normalt gynnar även ägarna till 
angränsande fastigheter. Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 
väger samhällets intressen över eventuella enskilda bostäder eller fastigheter som 
minskar i värde. Sådana värdeförändringar medför inte rätt till ersättning. 

Planen bedöms inte medföra någon påverkan på grundvatten eller ras- och skredrisk. 
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6.1.5 Närboende BRF Vikingen Skördevägen 3(KS 2016.550-
22) 

Med bestört hjärta konstaterade jag Era planer, att bygga en eller fler 5 våningshus 
omkr. 100 lägenheter i vår ( BRF Vikingens grannskap. Gärdesvägen/ Centralvägen) 
alldeles närhet. Dessa som om det blir verklighet, kommer att medföra flera 
oåterkalleliga konsekvenser. 

Mina synpunkter kan man sammanfattas så här. 

1. Era expansionsplaner för nybyggda flerbostadshus i Vallentuna har inte med 
nödvändighet behöver ske i denna historisk miljö!! Det finns utmärkta fria 
områden kring Vallentuna, som inte hotar denna 1200 årige miljö! Med en ny 
boendebefolkning som naturligtvis bidrar meg nya vägar, 
PARKERINGSPLATSER, och ett ell. flera? nytt hus i 5 !!! våningar. 
 

2. Jag motsätter mig bestämt att i en sådan historiskt miljö och -med 
Vallentunas policy, att inte bygga högre hus än 3 våningar i Centrala stan. 
Som omedelbar granne, motsätter jag mig dessa planer! 
 

3. Bland radrna läser man även -om det behövs, kommer Ni också att  
tvångsexploatera mark. Detta kommer naturligtvis i fösta hand beröra BRF 
Vikingens mark, eftersom det är vi som gränsar till Vårvägen Gärdesvägen 
och Centralvägen. Och Ni kan inte komma förbi utan vår mark...man läser i 
ert brev enligt följande: "Dessa planer innebär, att mark ell. särskild rätt till 
mark, t.ex. allmän plats kan komma att tas i anspråk." 
 

4. Jag protesterar med bestämdhet, att Ni vill komma åt (förmodar jag) BRF 
Vikingens mark (egendom) med lag o. förordningar! 
 

5. Ni vill med andra ord bygga även 100 (eller fler) P platser. För några år sedan 
har vi blivit befriade av buller o. olägenheter, med en ny genomfartsväg (med 
hjälp av vår skattepengar!),- efter en mycket omfattande ombyggnad av den 
berömda sk. "Röda korset"! Detta resulterade en väsentligt mindre bullernivå 
framför vår huskroppar. Ni kommer med nya planer på parkeringsplatser för 
omkring 100 st (eller fler) bilar, med allt vad detta kommer att innebära. Var 
hade ni tänkt bygga P platser för så många lägenheter. Kanske ett nytt 5 vån. 
P hus?? 
 

6. Dessa nya huskroppar kommer att skumma BRF Vikingens omedelbara miljö. 
Och vissa lägre våningar i Vikingens huskroppar kommer att få begränsad 
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och "gråa " utsikter. Men den allra viktigaste, är att 1200 talskyrkan skall 
kunna dominera sitt "prästgård" som den har gjort i 800 år!! 
 

7. Jag protesterar med bestämdhet mot dessa "höga" 5 våningshus hus i denna 
miljö! 
 

8. Till sist: Har Ni tänkt på att det gäller även omvänt; att kunna se denna 
färgkombination av vår Vikingens gårdsfasader ( som kostade en hel del för 
BRF att designa!) och nu kommer den att bli skymda med era 5vån. Hus från 
kyrkans håll... 

Jag ber Er planerare och arkitekter inte alltid tänka på att visa vilka underbara alster 
ni kan åstadkomma med era Cad/Cam program..! Ta hänsyn till denna historiskt 
viktigt miljö som den faktiskt är! Och till de som finansierar detta projekt; låt inte 
girigheten bestämma över förnuft och ansvar!! 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Vallentuna växer och bostäderna behöver bli fler. Vallentuna kommuns översiktsplan 
redovisar ambitionen att utveckla Vallentuna framförallt längs med Roslagsbanan och 
att förtäta i områden med god kollektivtrafikförsörjning. Ett program för centrala 
Vallentuna har tagits fram för att förtydliga översiktsplanens intentioner där aktuellt 
område pekas ut för ny bebyggelse. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att aktuellt planområde ligger i ett mycket 
kollektivtrafiknära läge där man som boende får räkna med yttrerligare förtätning 
nära befintlig bebyggelse. Att fastighetsägaren till marken inom planområdet under 
en längre tid har låtit området vara obebyggd innebär inte att man som närboende 
kan bortse från att förändringar kan ske. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen exploatering, vad gäller höjd, 
placering och volym, är lämplig på platsen med hänsyn till förhållandena på platsen 
och i området. Planområdet ligger i ett område där det är en blandning av olika 
hustyper i olika storlekar. I programmet anges att ny bebyggelse i centrala delar kan 
komma att bli  högre än befintlig bebyggelse. Planförslaget möjliggör en effektiv 
markanvändning i ett kollektivtrafiknära läge samtidigt som siktlinjer i landskapet  
mot kyrkan i viktiga stråk kan bibehållas.  

Kommunen kan endast tvångsinlösa mark som behövs för allmän plats. 
Detaljplaneförslaget föreslår ingen ny allmän plats som inte varit allmän plats enligt 
tidigare planer. 
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Parkeringsplatser för de nya bostäderna avses att förläggas i garage under mark, 
under planerad kvartersmark. 

Föreslagen exploatering kommer att innebära en förändring för närboende gällande 
utsikt, ljusförhållanden och viss ökad insyn dock bedömmer förvaltningen att 
föreslagen exploatering inte kommer att innebära en betydande olägenhet i lagens 
mening för närboende. Den planerade bebyggelsens höjd bedöms inte ha någon större 
betydelse för den negativa påverkan på befintlig bebyggelse. Avståndet mellan 
byggnaderna  är den aspekt som kan kan ha betydelse för negativ påverkan. I detta 
centrala läge bedöms, i en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, att 
olägenheterna är sådana som anses får accepteras. 

6.1.6 Närboende Gärdesvägen 3 (KS 2016.550-23, KS 
2016.550-24) 

Vi välkomnar mer bebyggelse i anslutning till Vallentuna Centrum då vi tror att detta 
kommer ge en positiv påverkan på området som helhet. 

Dock anser vi att byggnadshöjden i givet förslag är för väl tilltagen, då denna kommer 
att påverka vår fastighet på ett negativt sätt. En utformning med lokaler i 
bottenvåning följt av 4 våningar bostäder, varav den sista som vindsvåning, kommer 
resultera i rejält ökad insyn på baksidan av huset som tidigare varit väl skyddat från 
insyn och därmed förlorad kvalitet och värde för vår fastighet. Dessutom speglar inte 
givet förslag befintlig bebyggelse längs Skördevägen volymmässigt, vilket skulle 
påverka områdets estetiska kvalitéer som helhet. 

Med detta som grund anser vi att en rimlig lösning skulle vara att sänka hushöjden 
med en våning, till lokaler i bottenplan följt av 3 våningar bostäder, vilket dessutom 
speglas i befintlig flerbostadshusbebyggelse på Skördevägen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Vallentuna växer och bostäderna behöver bli fler. Vallentuna kommuns översiktsplan 
redovisar ambitionen att utveckla Vallentuna framförallt längs med Roslagsbanan och 
att förtäta i områden med god kollektivtrafikförsörjning. Ett program för centrala 
Vallentuna har tagits fram för att förtydliga översiktsplanens intentioner där aktuellt 
område pekas ut för ny bebyggelse. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen exploatering, vad gäller höjd, 
placering och volym, är lämplig på platsen med hänsyn till förhållandena på platsen 
och i området. Planområdet ligger i ett område där det är en blandning av olika 
hustyper i olika storlekar. I programmet anges att ny bebyggelse i centrala delar kan 
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komma att bli  högre än befintlig bebyggelse. Planförslaget möjliggör en effektiv 
markanvändning i ett kollektivtrafiknära läge samtidigt som siktlinjer i landskapet  
mot kyrkan i viktiga stråk kan bibehållas.  

Föreslagen exploatering kommer att innebära en förändring för närboende gällande 
utsikt, ljusförhållanden och viss ökad insyn dock bedömmer förvaltningen att 
föreslagen exploatering inte kommer att innebära en betydande olägenhet i lagens 
mening för närboende. Den planerade bebyggelsens höjd bedöms inte ha någon större 
betydelse för den negativa påverkan på befintlig bebyggelse. Avståndet mellan 
byggnaderna  är den aspekt som kan kan ha betydelse för negativ påverkan. I detta 
centrala läge bedöms, i en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, att 
olägenheterna är sådana som anses får accepteras. 

6.1.7 Närboende Skördevägen 1(KS 2016.550-25) 

Vi vill framföra en överklagan om beslutet att anta detaljplanen för bostäderna som 
planeras byggas vid Gärdesvägen/Vårvägen i Vallentuna. 

Värt att nämna är att vi bor på Skördevägen 1, med utsikt mot detta planerade 
område, vilket utgör grunden till flera av våra synpunkter på att överhuvudtaget 
bygga på denna yta. 

Framförallt kommer bostäderna på Skördevägen förlora en del av det ljusinsläpp som 
finns idag i och med den fria utsikten som finns. Om man bygger fem våningar högt 
kommer solen under eftermiddag/kväll gå förlorad under sex månader om året. 

Men en sak som inte bara drabbar de boende på Skördevägen är förlusten av 
grönområden i centrum. När man för några år sedan byggde tunneln med en, vad det 
ser ut som, ekodukt ovanpå borde tanken ha varit att binda ihop de grönområden som 
finns mellan centrum och sjön idag. Ekodukter är mycket viktigt för djurlivet så att de 
kan förflytta sig mellan olika platser trots all bebyggelse. 

Vi anser även att risken finns att det kommer vara svårare för oss att sälja våran 
bostad under hela byggtiden och efter, men även att värdet kommer att minska i 
samband med förlorad utsikt, ljusinsläpp större delen av året och därmed en känsla 
av instängdhet. Är detta något som man i så fall kan få ersättning för? 

Om detta projekt mot mångas viljor ändå genomförs bör tanken med fler lokaler 
utvärderas. Tittar man i centrum idag så är det minst två tomma lokaler och de flesta 
lokaler är till mäklare, frisörer och pizzerior. Så behovet av lokaler förefaller inte vara 
så stort i Vallentuna centrum. Vad är planen med fler lokaler när man inte fyller de 
som redan finns? 
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Ett annat problem som kommer att uppstå i samband med det eventuella  
genomförandet är att mängden bilar kommer öka lika mycket som antalet bostäder, 
vart ska de ta vägen? För trots att målen är att uppnå ett bilfritt samhälle, är detta 
inget som kommer att ske under det närmsta decenniet. Vår förening har idag 
parkeringsmöjlighet även för de medlemmar som inte har valt att hyra en plats, detta 
kommer med fler bostäder i närheten inte att funka och påverkar även på så sätt oss. 

Vi är väl medvetna om behovet av att bygga centrumnära bostäder i och med 
Sverigeförhandlingen och liknande, men man behöver inte börja med det som förstör 
mest. Det finns mycket annan yta i Vallentuna i närhet till centrum som kan lämpa sig 
bättre. 

Vi hoppas att ni tar detta i beaktning vid beslut om fortsatt projektering. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Vallentuna växer och bostäderna behöver bli fler. Vallentuna kommuns översiktsplan 
redovisar ambitionen att utveckla Vallentuna framförallt längs med Roslagsbanan och 
att förtäta i områden med god kollektivtrafikförsörjning. Ett program för centrala 
Vallentuna har tagits fram för att förtydliga översiktsplanens intentioner där aktuellt 
område pekas ut för ny bebyggelse. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen exploatering, vad gäller höjd, 
placering och volym, är lämplig på platsen med hänsyn till förhållandena på platsen 
och i området. Planområdet ligger i ett område där det är en blandning av olika 
hustyper i olika storlekar. I programmet anges att ny bebyggelse i centrala delar kan 
komma att bli  högre än befintlig bebyggelse. Planförslaget möjliggör en effektiv 
markanvändning i ett kollektivtrafiknära läge samtidigt som siktlinjer i landskapet  
mot kyrkan i viktiga stråk kan bibehållas.  

Föreslagen exploatering kommer att innebära en förändring för närboende gällande 
utsikt, ljusförhållanden och viss ökad insyn dock bedömmer förvaltningen att 
föreslagen exploatering inte kommer att innebära en betydande olägenhet i lagens 
mening för närboende. Den planerade bebyggelsens höjd bedöms inte ha någon större 
betydelse för den negativa påverkan på befintlig bebyggelse. Avståndet mellan 
byggnaderna  är den aspekt som kan kan ha betydelse för negativ påverkan. I detta 
centrala läge bedöms, i en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, att 
olägenheterna är sådana som anses får accepteras. 

Planen möjliggör flexibel användning vilket innebär att bottenvåning kan användas 
både för bostadsändamål och centrumändamål efter behov. Idag finns tomma lokaler 
i centrum men i framtiden kan det finnas en annan efterfrågan. Det är svårt att få in 
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verksamhetslokaler i efterhand varför det måste planeras för verksamheter från 
början även om det kankse inte blir aktuellt med verksamheter förrän om några år. 

Parkeringsplatser för de nya bostäderna avses att förläggas i garage under mark, 
under planerad kvartersmark. All bostadsparkering förutsätts ordnas inom egen 
fastighet på kvartersmark. Antal parkeringar som föreningen har idag kommer inte 
att minska i och med föreslagen exploatering.  

Föreslagen komplettering av bostads- och centrumbebyggelse innebär en allmän 
värdeutveckling av fastigheterna i centrum som normalt gynnar även ägarna till 
angränsande fastigheter. Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 
väger samhällets intressen över eventuella enskilda bostäder eller fastigheter som 
minskar i värde. Sådana värdeförändringar medför inte rätt till ersättning. 

 

6.2 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag 
och föreningar  

6.2.8 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen bedömer, under nu kända förhållanden, att föreslagen utformning av 
planen riskerar att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken inte följs och att 
bebyggelsen kan bli olämplig med hänsyn till människors säkerhet. 

- Kommunen behöver i tillräcklig utsträckning visa vilka åtgärder som behövs 
och som kommer att vidtas för att MKN vatten ska följas. 

- En planbestämmelse behöver införas om att utrymning av byggnader ska 
kunna ske bort från Väsbyvägen. 

Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta 
uppplanen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas 
enligt 11 kap. 11 § PBL. 

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som 
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL. Utpekad berörd vattenförekomst 
är Vallentunasjön. En godtagbar beskrivning av förekomsten och miljökvalitets-
normerna (MKN) finns bland planhandlingarna.  
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Kommunen har dock inte bedömt hur en exploatering enligt planen kan påverka 
möjligheten att följa MKN i Vallentunasjön. I en sådan bedömning ingår att väga 
planens förväntade utsläpp av olika ämnen mot de miljöproblem som konstaterats i 
aktuell recipient. 

I planhandlingarna redovisas inte i tillräcklig utsträckning vilka åtgärder som behövs 
och som kommer att vidtas för att MKN vatten ska följas. 

Dagvattenhantering 

Ingen dagvattenutredning har tagits fram för planförslaget. Utifrån den information 
som finns om dagvattenhantering i förslaget kan några slutsatser inte dras angående 
exploateringens påverkan på utsläpp av föroreningar, risker för översvämning och 
konstruktionernas lämpliga placering. Pga sättningsrisker iplanområdet konstaterar 
kommunen att infiltration av dagvatten är viktig för att inte sänka grundvattennivån, 
som ligger cirka 2 meter under markytan. Det nämns även att planen kommer att 
möjliggöra garagebyggen under bostadshusen på kvartersmark. För att säkerställa en 
god dagvattenhantering inom planområdet behöver kommunen beskriva vilket 
åtgärdsbehov som finns och när möjligt bestämma placering i plankartan med hjälp 
av planbestämmelser. Möjligen kan det finnas ett behov för rening av dagvattnet. 
Vidare bör det klargöras hur dagvattenflöde och föroreningsbelastning förändras i och 
med planens genomförande. Vid sådana beräkningar bör en klimatfaktor användas 
för att ta hänsyn till den ökade regnintensitet som ett förändrat klimat innebär. 

Hälsa och säkerhet 

Enligt framtagen riskbedömning är det minst 36 meter mellan Väsbyvägen och 
planerad bebyggelse. Där framkommer det även att sociodukten skapar en 
nivåskillnad mot den planerade bebyggelsen och enligt riskbedömningen verkar den 
riskminskande eftersom tunga gaser och vätskor hindras från att röra sig mot 
planområdet. Ovanstående information bör framgå även i planbeskrivningen. Det 
skulle vara positivt om höjdkurvor markeras på plankartan för att tydliggöra att 
vägbanan ligger lägre än bebyggelsen. Riskreducerande åtgärder har föreslagits i 
planbeskrivningen och Länsstyrelsen anser att följande behöver regleras med 
planbestämmelse; utrymning av byggnader ska kunna ske bort från Väsbyvägen. 
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Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning och en miljökonsekvensbeskriv-
ning behöver därför inte upprättas.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

En dagvattenutredning har tagits fram inför granskning. Enligt utredning bedöms de 
ökade flödena av dagvatten, som ett genomförande av planen innebär, kunna 
fördröjas och renas inom planområdet genom lösningar inom kvartersmark samt 
genom  anläggningar som integreras i gatumiljön, innan det släpps till befintligt 
dagvattennät. För denna hantering bedöms inget utrymme behöva reserveras i 
detaljplanen. Verksamhetsområde för dagvatten kommer att utvidgas och omfatta 
aktuellt planområde. Vallentunavatten AB är VA-huvudman och kommer att på 
samma sätt som för spillvatten att ansvara för att dagvatten leds bort och vid behov 
renas innan utsläpp till recepient. VA-huvudmannen genomför löpande de åtgärder 
som krävs för att klara ökade miljökrav eller ökad kapacitet för tillkommande 
bebyggelse.  

Ingen MKN påverkas inom planområdet.  

Angående hälsa och säkerhet. Planbeskrivningen kompletteras så att det förtydligas 
att sociodukten bidrar till minskad risk för planerad bebyggelse. 

Angående hälsa och säkerhet. I grundkartan framgår vägskärning som visar att 
vägbana ligger lägre än planerad bebyggelse. Planbeskrivningen kompletteras med en 
flygbild för att förtydliga detta ytterligare. Planbeskrivningen förtydligas även 
avseende topografins betydelse i området med hänsyn till risk. Införande av 
bestämmelse rörande utrymningsvägar avser kommunen inte att göra då en sådan 
bestämmelse bedöms sakna lagstöd enligt 4 kap Plan- och bygglagen. 
Utrymningsvägar hanteras i samband med bygglov. 

6.2.9 Lantmäteriet 

Grundkartan  

Redovisningen av fastighetsgränser samt befintliga rättigheter är otydlig. X-
koordinater är redovisade på kartan, dock saknas Y-koordinater. Grundkartan måste 
uppdateras med detta.  

Plankartan med bestämmelser  
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Grund- samt Plankartan saknar datum för senaste uppdatering. Grundkartan bör ej 
vara äldre än 3 månader.  

Ledningsrätt som infördes i fastighetsregistret 2017-08-01 liksom tidigare 
ledningsrätt berör planområdet. För att befintliga ledningsrätter ska vara kvar inom 
kvartersmark samt för tillkommande ledningsrätter rekommenderar Lantmäteriet att 
u-områden läggs ut.  

Den sektionsindelade bilden är tydlig och bra. Det bör dock förtydligas huruvida detta 
är en del av plankartan eller om den utgör en illustration. Det bör även förtydligas vad 
som avses med de olika bestämmelserna inom denna. 

Planbeskrivning  

Då genomförandetiden för plan 0115-P08/1006 pågår och planen delvis kommer 
ändras bör de ekonomiska konsekvenserna av detta lyftas i konsekvensbeskrivningen. 
Det måste även lyftas tydligare på vilken grund detaljplanen ändras.  

Stycke 7.2.4 tar upp angöring samt parkeringsfrågan. Även här bör förtydligande om 
genomförande samt avgränsning upprättas. Det bör även framgå av texten mot vilka 
gator körbar utfart inte får anordnas.  

Vad gäller parkeringsavtalen med BRF vikingen bör de ekonomiska konsekvenserna 
av en uppsägning lyftas samt eventuell uppsägningstid. Hela detta stycke måste 
utvecklas.  

Det framkommer att exploatören kan komma att få kostnader för ombyggnationer 
eller höjdförändringar av nuvarande gator för att anpassa detta till planerad 
bebyggelse. Samtidigt framkommer att gatorna ska vara allmän platsmark. Detta 
stycke måste utvecklas.  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen bör förbättras  

Planbeskrivning  

Det köpeavtal som ska upprättas verkar ha en karaktär av exploateringsavtal. 
Frågorna bör separeras och två avtal bör upprättas. För det fall exploateringsavtal 
tecknas finns sedan 2015 regler för hur detta ska redovisas i planhandlingen. Enligt 
PBL krävs en utförlig beskrivning av exploateringsavtalen, dess huvudsakliga innehåll 
samt konsekvenserna av att planen genomförs med hjälp av ett så-dant avtal. Se 4 kap 
33 § samt 5 kap 13 § PBL, Lantmäteriet handbok samt Boverkets hemsida.  
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Av punkt 7.4.3 Gemensamhetsanläggningar framkommer att det kan uppkomma ett 
ökat behov av gemensamhetsanläggningar. Detta bör utvecklas. Av planbeskrivning 
anges att man avser ersätta de parkeringsplatser som finns idag med 
parkeringsplatser i garaget. Detta bör då vara en gemensamhetsanläggning för att 
kunna säkerställa att en fördelning av parkeringsplatser kan ske.  

Planbeskrivningen tar även upp eventuell 3D-fastighetsbildning. Utförlig beskrivning 
av genomförandet avseende 3D-fastighetsbildning saknas och genomförande-
beskrivningen bör kompletteras med avseende på detta. Viktiga frågor att reda ut och 
ha med är bland annat fastighetssamverkan, bildande av servitut och gemensam-
hetsanläggningar, ersättnings- och teknikfrågor.  

Det noteras att fastigheten Vallentuna Prästgård 1:70 är belägen närmare 
planområdet än de 70 meter som anges i planbeskrivningen under punkten 6.7.1, 
Markföroreningar. Det noteras även att avståndet mellan Väsbyvägen och planerad 
bebyggelse är närmare än de 75 meter som Länsstyrelsen rekommenderar enligt 
punkten 7.6.5, Farligt gods. Konsekvenserna av detta bör lyftas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Angående synpunkter på grundkarta och plankarta: I grundkarta framgår 
fastighetsgränser och befintiga rättigheter. Inför granskning kommer både X- och Y-
koordinater framgå av grundkartan och grundkartan kommer inte vara äldre än tre 
månader. Inför granskning kommer uppdateringsdatum framgå på plankartan i 
teckenförklaringen för grundkartan. Inför granskning kommer plankartan få ett nytt 
upprättandedatum. 

Inga ledningsrätter förutsätts ligga inom föreslagen kvartersmark. Ledningsrätt som 
hänvisas till i yttrandet ligger inom föreslagen allmän plats. 

Den sektionsindelade bilden är en kompletterande principillustartion till plankartan. 
En sektionslinje kommer att föras in på plankartan för att förtydliga var sektionen är 
tagen. Bestämmelsernas innebörd framgår av planbestämmelserna. 

Angående synpunkter på planbeskrivningen: Av planbeskrivningen framgår på vilken 
grund detaljplanen med pågående genomförandetid ändras samt att enda berörda av 
ändringen är kommunen. Ändringen innebär endast att balkonger från föreslagen ny 
bebyggelse tillåts kraga ut över allmän plats, gata. Inga ekonomiska konsekvenser 
bedöms uppkomma på grund av ändringen. 

Angående förtydligande om genomförande och avgränsning. Avgränsning framgår av 
plankartan och förklaras i planbeskrivning i text. Kommunen anser att text är 
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tillräckligt tydlig. Hela kvartersmarken får underbyggas med garage och utfart får ske 
till samtliga omgivande gator. Dock får utfart inte anordnas var som helst mot dessa 
gator. Plankartan visar längs vilka sträckor körbar utfart inte får ordnas och texten 
motiverar varför utfart inte får anordnas på dessa sträckor. 

Genomförandefrågor rörande rörande parkering och angöring framgår i 
planbeskrivningens genomförandedel och konsekvenser framgår under avsnitt som 
rör konsekvenser. Text förtydligas avseende ekonomiska konsekvenser. 

Vad gäller synpunter angående exploateringsavtal föreligger inget sådant då 
kommunen äger marken (PBL 1:4). 

Angående övriga synpunkter rörande genomförandefrågor i planbeskrivningen: 
Planbeskrivningen har förtydligats i delar som bedömts relevanta. 

6.2.10 Trafikverket 

Riksintresse för kommunikationer  

Planområdet ligger nära Roslagsbanan som är ett riksintresse. Enligt 
riksintressepreciseringen för Roslagsbanan (2015-01-04) berörs inte planområdet av 
dimensionerande bullerkurvor.  

Riksintresset för luftfarten kan påverkas av objekt högre än 20 m över marknivån. 
LFV saknas på sändlistan. LFV måste ges tillfälle att yttra sig över alla planer och 
objekt som omfattar objekt med denna höjd och högre. På plankartan framgår inga 
markhöjder. Om markhöjden är lägre än ca 10 m över nollplanet (RH2000) behöver 
LFV på detaljplaneförslaget på remiss och verkets synpunkter tas hänsyn till i nästa 
skede.  

Statlig väg och buller  

Trafikverket är väghållare för väg 268, Väsbyvägen. Den är överdäckad på en sträcka 
och överdäckningen ingår delvis i planområdet. En vägplan togs fram i samband med 
ombyggnaden. Förslaget innebär inga ändringar som innebär konflikt med vägplanen. 
Den del av överdäckning som ingår i planområdet föreslås för parkändamål.  

Enligt bullerutredningen får en del av planområdet ljudnivåer som överstiger gällande 
riktvärden för trafik. Bullerberäkningarna baseras på år 2030 men borde enligt 
Trafikverket baseras på basprognos 2040. Väg 268 beräknas då få en ÅDT på 12500-
15500 och ha en andel tung trafik om 7 %. I bullerutredningen har det räknats på en 
högre andel tung trafik och något lägre för biltrafiken. Skillnaden blir troligen 
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marginell om bullerutredningen skulle revideras. Trafikverket ser därför inget behov 
av detta. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Angående riksintresse för kommunikationer: I granskningsskedet kommer Swedavia 
att höras som remissinstans. 

Angående statlig väg och buller: Förvaltningen delar Trafikverkets bedömning att 
bullerutredning inte behöver uppdateras. 

6.2.11 Polisen 

Polismyndigheten önskar att ett brottsförebyggande tänkande finns med i detta tidiga 
skede av planering. Vi önskar också att det i den slutgiltiga planbeskrivningen av 
området bör få finnas med ett stycke som upptar det brottsförebyggande/trygg- 
hetsrelaterade tänkandet. Kanske i form av en rubrik av typen "Bebyggelseinriktade 
hinder mot brott". 

Att begå brott underlättas av: 

• enkel och direkt tillgänglighet till objektet 
• säkra och varierade flyktvägar 
• ostörd "arbetsmiljö" där man varken syns eller hörs 
• obefolkade - eller överbefolkade - platser 
• anonymitet och diffust ansvar för miljön 
• dåligt underhållen miljö 

lnom kriminologin finns något som kallas beslutsteorin. Enkelt uttryckt tar denna 
upp fyra olika inriktningar på hur vi kan bekämpa brottslighet: 

• öka upptäcktsrisken  
• försvåra genomförandet av brott  
• minska utbytet av brott  
• försvåra bortförklaringar 

Under byggtiden är det viktigt att byggområdet upplevs som städat och ompysslat. 
När det är långa byggtider finns det risk för att platsen kommer att upplevas som en 
plats som inte är kontrollerad. Det kan vara tillfälliga brister i överblickbarhet. 
Belysningen kan vara ogenomtänkt. Detta sammantaget kan göra att området under 
byggtiden inte upplevs som en trygg plats att vara nära. Detta är också en orsak till att 
brottsligheten kan öka i detta område under byggtiden. 
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Vi som er polis, i Lokalpolisområde Täby, ställer oss självklart till ert förfogande om 
ni önskar få ytterligare synpunkter vad gäller trygghet och brottsförebyggande 
åtgärder. Polismyndigheten önskar, i ett senare skede, även ha en brottsförebyggande 
dialog med utsedd byggherre. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Planen skapar förutsättningar för att utforma området på ett sådant sätt som är 
brottförebyggande. Förslag och synpunkter om brottsförebyggande och trygghets-
skapande åtgärder noteras och ska i det fortsatta arbetet om möjligt beaktas. 
Yttrandet vidarebefordras till exploatören och till kommunens bygglovavdelning för 
beaktande i samband med planens genomförande.   

Informationen om brottsförebyggande åtgärder är viktig men bedöms vara lämpligare 
att informera om på annat sätt än i planbeskrivningen så att samtliga kommun-
invånare och byggherrar får del av informationen.  

6.2.12 Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting 

Trafikförvaltningen är positiv till exploatering i detta kollektivtrafiknära läge. 

Planområdet ligger cirka 9o meter från Roslagsbanan, vilken utgör den huvudsakliga 
kollektivtrafikförsörjningen för stora delar av nordost. Roslagsbanan har pekats ut 
som riksintresse för kommunikationer, vilket bland annat innebär att den skall 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen. I planhandlingarna konstaterar kommunen att bullerutredningen visar 
att området inte påverkas av trafikbuller från Roslagsbanan. En beskrivning av 
verksamheten behöver ändå inkluderas i planbeskrivningen, exempelvis avseende 
trafik och underhåll nattetid. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Planbeskrivningen kompletteras så att  det framgår att Roslagsbanan inte bedöms 
bidra till att rekommenderade bullervärden överskrids inom aktuellt 
explaoteringsområde. Förvaltningen bedömer i övrigt att planbeskrivningen 
tillräckligt beskriver de förutsättningar och konsekvenser som närheten till 
Roslagsbanan innebär för att bedöma platsens lämplighet för bebyggelse. 
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6.2.13 Storstockholms brandförsvar 

Detta yttrande behandlar hantering av olycksrisker samt möjlighet till 
räddningsinsatser. Olycksrisker samt möjlighet till räddningsinsats ska beaktas i 
planprocessen för att tillgodose krav på hänsyn till människors hälsa och säkerhet 
samt risken för olyckor, enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Olycksrisker är 
dessutom att betrakta som en olägenhet enligt miljöbalken (SFS 1998:808) och ska 
beaktas i behovsbedömningar för planer och program samt eventuella 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). 

Hantering av olycksrisker 

SSBF har inga egentliga synpunkter på planförslaget. I planbeskrivningen anges 
Väsbyvägen som en sekundär transportled för farligt gods. SSBF har inte kännedom 
om några andra riskobjekt eller riskkällor med sådan påverkan på planområdet att de 
behöver utredas vidare i planarbetet. 

I riskutredning ”Farligt gods Väsbyvägen” SWECO 2016-12-22, reduceras 
sannolikheten för olycka med transport av gas jämfört med transport av vätskor. 
Hänvisning görs till utländska studier. SSBF anser att dessa samband och slutsatser 
måste beskrivas tydligare och verifieras. SSBF förordar att de riskreducerande 
åtgärderna som förslås i planbeskrivningen skrivs in i planbestämmelserna och 
genomförs. 

Möjlighet till räddningsinsatser 

Möjligheten till att utföra räddningsinsatser ska uppmärksammas i det fortsatta 
planarbetet. Om räddningstjänstens stegutrustning är en förutsättning för 
nödutrymning krävs framkomlighet och uppställningsplatser för räddningstjänstens 
bärbara stegutrustning och för dess höjdfordon/maskinstege. Detta är speciellt viktigt 
vid enkelsidiga lägenheter. Utrymning med bärbara stegar kan genomföras till och 
med 11 meter ovan mark. Motsvarande höjdmått för höjdfordon/maskinstege är 23 
meter. 

Då räddningstjänstens bärbara stegar används vid utrymning ska avstånd mellan 
brandfordon och uppställningsplats för stege inte överskrida 50 meter. 
Stegutrustning ska kunna bäras i lätt terräng. Stolpar, luftledningar, träd m.m. får 
inte förhindra eller försvåra möjligheten att manövrera stegar och höjdfordon vid 
insats. Detta gäller även över ett längre tidsperspektiv. Vägledningsdokumnt ”VL 
2014 09 Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning” bifogas. 
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Tillgång till brandvatten ska säkerställas med konventionellt brandpostsystem enligt 
Vav P76 och P83. Detta innebär bland annat att maximalt avstånd mellan 
brandposter får vara 150 meter. Avstånd mellan uppställningsplats för brandfordon 
och närmaste brandpost får inte vara längre än 75 meter. Vägledningsdokument ”VL 
2014-12 Brandvattenförsörjning” bifogas. 

Övrigt 

SSBF rekommenderar fortsatt samverkan kring riskfrågorna om det finns osäkerhet i 
hur ovanstående yttrande ska beaktas i resterande del av planprocessen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Angående hantering av olycksrisker. Förvaltningen bedömer, i likhet med 
Länsstyrelsens yttrande, att en komplettering av utredning inte behövs. Samtliga 
föreslagna riskreducerande åtgärder bedöms inte vara lämpliga att införa som 
planbestämmelser. Endast bestämmelser rörande riskreducerande åtgärder som 
bedöms ha lagstöd förs in som planbestämmelser på plankartan. I övrigt hanteras 
riskreducerande åtgärder i samband med genomförandet av planen. 

Angående möjligheten till att underlätta räddningsinsatser. Planen skapar 
förutsättningar för att bebygga området på ett sådant sätt som möjliggör 
framkomlighet för brandförsvarets bilar vid en eventuell brand. Tillgänglighet till 
befintliga brandgator förändras inte i planförslaget. Information om hur 
brandförsvarets arbete kan underlättas vid en eventuell brand, genom utformning av 
området och placering av brandposter bör beaktas i samband med genomförandet av 
planen. Yttrandet vidarebefordras till exploatören, Roslagsvatten och till kommunens 
bygglovavdelning som ansvarar för beaktande av ovanstående i samband med planens 
genomförande.   

6.2.14 Norrvatten 

Norrvatten har en huvudvattenledning i södra delen av planområdet 

Ledningen redovisas på bifogad kartbild.Att placera byggnader i närheten av 
Norrvattens huvudledningar innebär en risk. Vid ett ledningsbrott kan stora 
vattenmängder komma att strömma ut med avsevärd kraft. Detta beroende på 
ledningarnas stora dimension, det höga vattentrycket och det faktum att det tar tid att 
stänga av en skadad ledning. Av säkerhetsskäl bör därfår inga byggnader anläggas 
inom 10 m från huvudvattenledning, utan att behovet av skadebyggande åtgärder 
utreds.  
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När projektering påbörjas av kommande anläggningar, vägar och byggnader mm 
inom eller intillledningsrättsområdet, skall Norrvatten kontaktas. 

Generellt gäller att huvudvattenledning ej får utsättas för vibrationer eller 
belastningar av arbetsmaskiner och transportfordon utan att förstärkningsåtgärder 
vidtas för ledningen. 

Förändring genom uppfyllnad eller nedschaktning av nuvarande markprofil f'ar ej ske 
utan Norrvattens godkännande. 

För arbeten som berör huvudvattenledningen enligt ovan erfordras avtal med 
Norrvatten om utförandet samt ett godkännande av bygghandlingar och ritningar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Ledning som åsyftas i yttrandet ligger i befintlig gata som i planen föreslås bekräftas 
som allmän plats, GATA. Informationen noteras och hanteras i samband med 
genomförandet av planen. Planbeskrivningens genomförandedel kompletteras så att 
information inför genomförande framgår. 

6.3 Övriga 

6.3.15  Kommuninvånare (KS 2016.550)-12 

Bostadsbristen behöver onekligen minska. Det är därför positivt med tilltänkta "ca 
100 bostäder" (m m). 

Den s k utnyttjandegraden avses bli bestämd av bl a nockhöjd. 

Planområdet är centralt. Det är nära det speciella området med Vallentuna kyrka och 
Mathiasgården m m. Den tilltåinkta bebyggelsen måste uppenbarligen anpassas till 
och respektera intresset av att låta kyrkan m m också framöver vara de speciella 
inslag, som de utgör i centralorten. Därför bör övervägas att inte godta ny bebyggelse 
nära väg 268 och inte heller med för hög "nock". Den senare bör vara lägre än 
befintlig flervåningsbebyggelse i grannskapet. 

Dessa synpunkter lämnar jag utan attvara sakägare. - Däremot har sakägare hört av 
sig med önskemål om hjälp i ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
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Förvaltningen bedömer att föreslagen nockhöjd är lämplig på platsen. Siktlinjer i 
viktiga stråk upprätthålls. Kyrkans som speciellt inslag i centralorten bedöms inte 
påverkas.  

7. Revideringar efter samråd 

Revideringar i plankartan 

Med anledning av inkomna synpunker har följande revidering gjorts i plankartan: 

• Plankartan kompletteras med en sektionslinje A-A för att tydliggöra var 
sektionsutsnitt för principillustration är tagen 

• Grundkartan kompletteras med Y-koordinater och uppdateras inför 
granskning. 

Utöver dessa revideringar har även följande revideringar gjorts: 

• Plankartan har kompletterats med ett g-område (gemensamhetsanläggning) 
som ansluter till Gärdesvägen för att möjliggöra åtkomst till fastigheterna 
Vallentuna Prästgård 1:87, Vallentuna Prästgård 1:129 och befintliga 
parkeringsplatser inom fastigheten Vallentuna Prästgård 1:87.  

• Plankartan har kompletterats med ett område för bostäder inom fastigheten 
Vallentuna Prästgård 1:87, i anslutning till Gärdesvägen då det inte längre är 
aktuellt med så stort område för allmän plats som är reglerat i gällande plan 
S710507. 

• Bestämmelse om högsta tillåna byggnadsarea har justerats och kompletterats 
för att möjliggöra att innergård kan underbyggas med garage, att tillgängliga 
trapphus kan ordnas samt att balkonger mot innergård kan placeras lägre än 
3 meter över mark.  

• Principillustration har uppdaterats efter ändringar i plankartan 

Revideringar i planbeskrivningen 

Med anledning av inkomna synpunker har följande revidering gjorts i 
planbeskrivningen: 

• Planbeskrivningen har kompletterats med information rörande risk och 
hantering av dagvatten. 

• Planbeskrivningen har förtydligats i avsnitt om parkering och buller. 
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• Planbeskrivningen har förtydligats i avsnitt om genomförandefrågor och 
konsekvenser rörande parkering och angöring. 

Utöver dessa revideringar har även följande revideringar gjorts: 

• Planbeskrivningen har kompletterats gällande övriga ändringar i plankartan. 

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:  

Närboende KS 2016.550-11 

Närboende KS 2016.550-14 

Närboende KS 2016.550-17 

Närboende KS 2016.550-18 

Närboende KS 2016.550-19 

Närboende KS 2016.550-22 

Närboende KS 2016.550-23 

Närboende KS 2016.550-24 

Närboende KS 2016.550-25 

Kommuninvånare KS 2016.550-12 

Lantmäteriet i Stockholms län 

Storstockholms brandförsvar 

Länsstyrelsen i Stockholms län  

Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting 

Polismyndigheten i Stockholms län 



Sidan 32 av 32 

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 

 

Storstockholms brandförsvar 

Norrvatten   

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Björn Stafbom  Anna Dahlberg Olle Nordberg 
Planeringschef Planarkitekt  Tf exploateringschef 
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