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§ 60
Detaljplan för Ormsta Stensta - Samråd (KS 2014.428)

Beslut
Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutar att sända ut detaljplan för Ormsta 
Stensta på samråd, omfattande fastigheterna Ormsta, 1:33, 1:34, 1:35, 1:36, 1:38, 1:41, 1:126, 
1:127, 1:128, 1:249, 1:252, 1:253, 1:254, 1:255, 1:256, 1:264 och 1:959. Del av fastigheten 
Ubby 1:26, del av fastigheterna Ormsta 1:18, 1:39, 1:40, 1:48, 1:714 samt del av Vallentuna 
Veda 1:1 på samråd enligt 5 kap 6§ plan- och bygglagen 2010:900, PBL i dess lydelse innan 
den 1 januari 2015.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i 4 kap 34§ PBL eller 6 kap 11§ Miljöbalken.

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i norra Vallentuna centralort, 
Ormsta. Detaljplanen innebär att friliggande småhus, rad-, par- och kedjehus kan uppföras. 
Vidare möjliggör detaljplanen för vårdboende/äldreboende, förskola samt gruppboende för 
personer med särskilda behov. Detaljplanen säkerställer yta för fornlämningar (gravfält) i 
planområdets nordvästra del. Detaljplanen säkerställer också så att karaktärsdragen av det 
kulturhistoriskt intressanta torpet Nyborg bevaras. Detaljplanen medför att befintliga in- 
utfarter till Lindholmsvägen stängs. Sammantaget bedöms planområdet rymma cirka 320 
bostäder, vilket inkluderar cirka 60 lägenheter för äldreboende/vård. Detaljplanen innebär att 
planområdet ansluts till det allmänna VA- nätet. Planområdet ska rena dagvatten från 
exploaterade områden söder om aktuellt planområde. Ett plangenomförande innebär att en 
cirkulationsplats anläggs på Lindholmsvägen. Vidare säkerställer detaljplanen så att 
förbättrings- och breddningsåtgärder kan genomföras längs Lindholmsvägen. Marken inom 
detaljplaneområdet är idag i huvudsak oexploaterad.

Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande

I samband med upprättande av detaljplan föreslås uttag av gatukostnader enligt Plan- och 
bygglagen 6 kap 24 §.
Yrkanden 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att näringslivs- och planutskott beslutar att sända ut 
detaljplan för Ormsta Stensta på samråd, omfattande fastigheterna Ormsta, 1:33, 1:34, 1:35, 
1:36, 1:38, 1:41, 1:126, 1:127, 1:128, 1:249, 1:252, 1:253, 1:254, 1:255, 1:256, 1:264 och 
1:959. Del av fastigheten Ubby 1:26, del av fastigheterna Ormsta 1:18, 1:39, 1:40, 1:48, 1:714 
samt del av Vallentuna Veda 1:1 på samråd enligt 5 kap 6§ plan- och bygglagen 2010:900, 
PBL i dess lydelse innan den 1 januari 2015.
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Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i 4 kap 34§ PBL eller 6 kap 11§ Miljöbalken.
Beslutsgång 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2018-05-14, samrådsbeslut
2. Plankarta Stensta - Ormsta blad2
3. Plankarta Stensta - Ormsta blad1
4. Planbeskrivning Ormsta Stensta

Expedieras till 
Akten
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