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1.  Inledning 

1.1 Planhandlingar 

1.1.1 Handlingar 

 Plankarta med planbestämmelser 1:1000 (A1) 

 Planbeskrivning 

 Behovsbedömning 

 Fastighetsförteckning 

1.1.2 Övrigt underlag 

 PM Geotekniska förhållanden och skredriskbedömning. Daterad 2016-04-25. 

Upprättad av GeoMind KB.  

 Detaljprojektering gång-och cykelväg Lindholmsvägen (preliminär handling). 

Daterad 2017-01-05. Upprättad av Bjerking AB 

 Trafikbullerutredning Slumsta 1:108 & 1:09, Lindholmen. Daterad 2016-10-

04. Upprättad av Magenta Akustik AB.  

 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Nya Småhus i Slumsta. SAU-rapport 
2016:17  

1.2 Planprocessen 

1.2.1 Planuppdrag 

Planbesked lämnades 2013-12-12. Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 

beslutade 2016-08-16 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att detaljplanelägga Lindholmen-Strömgården omfattande 

fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 samt del av fastighet Slumsta 1:31. 

Näringslivs- och planutskottet beslutade att processen för detaljplanen ska bedrivas 

med standardförfarande enligt Plan-och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse 

efter den 1 januari 2015. 

1.2.2 Handläggning 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL (2010:900) i dess lydelse 

efter den 1 januari 2015.  

Detaljplaneprocessens standardförfarande kan tillämpas om förslaget till detaljplan: 

 Är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande 

 Inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse 

 Inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
 

I det aktuella ärendet bedöms kriterierna för standardförfarande vara uppfyllda. När 

kommunen genomfört samrådet kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter som 

kommit in. Vid standardförfarandet är det tillräckligt att kommunen redovisar 
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synpunkter från samrådet i granskningsutlåtandet tillsammans med de synpunkter 

som har kommit fram under granskningen. 

 

1.2.3 Preliminär tidplan 

 Samrådsbeslut  Augusti 2018 

 Beslut om granskning  Första kvartalet 2019 

 Antagande (KF)   Tredje kvartalet 2019 

1.3 Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med planen är att pröva möjligheten till en utbyggnad av bostäder i norra delen 

av Lindholmen med närhet till service, kollektivtrafik och natur. Planen innebär att 

radhus, parhus och friliggande småhus kan uppföras i den östra delen av 

planområdet. Tillfart till planområdet sker via den befintliga infarten till Orkesta 

idrottsplats. Bebyggelsen ska utgöra ett hänsynsfullt tillskott med avseende på 

områdets kulturmiljö och platsens förutsättningar. Syftet är även att möjliggöra för en 

komplettering av gång- och cykelvägen längs med Lindholmsvägen.  

1.4 Plandata 

1.4.1 Läge och areal 

Planområdet ligger i norra delen av Lindholmen direkt söder om Orkesta idrotssplats 

och utgör på så sätt en del av entrén till Lindholmen för den som kommer norrifrån. 

Planområdet omfattar fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108 och 1:109 samt del av 

fastigheten Slumsta 1:31, Slumsta 1:3 och Slumsta 1:38. Befintlig infart till Orkesta 

idrottsplats i norr ligger inom planområdet. Planområdet är uppdelat i två 

delområden som ligger på ömse sidor om Lindholmsvägen. Planområdet omfattar 

totalt cirka 1,2 hektar. 

 

Samråd Underrättelse Granskning Utlåtande Antagande Lagakraft
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Figur 1. Planområdets avgränsning (vit streckad linje) 

1.4.2 Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 och del av Slumsta 

1:38 och 1:3, vilka är privatägda, samt del av 1:31 som är kommunägd.  

1.5 Kommunala ställningstagande 

1.5.1 Översiktsplan 2012 - 2030 

Aktuella fastigheter gränsar till utpekat område för förtätning och utveckling av 

blandad bebyggelse i kommunens Översiktsplan 2012–2030. I översiktsplanen anges 

att Lindholmen ska förtätas och byggas ut för att skapa bättre underlag för en 

utvecklad service och högre turtäthet på Roslagsbanan.  

1.5.2 Fördjupad översiktsplan för Norra Vallentuna och 
Lindholmen, granskningshandling  

Ett förslag till Fördjupad översiktsplan (FÖP) är framtagen och har varit på 

granskning under perioden november 2017 till januari 2018. Tidshorisonten för den 
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fördjupade översiktsplanen är år 2035, vilket innebär att det är till dess utbyggnad 

uppskattas vara genomförd. I Lindholmen föreslås cirka 300 nya bostäder.  

Enligt FÖP:en bör nytillkommande bebyggelse främst utgöras av småhus. För att 

främja hållbart resande är det fördelaktigt att bygga tätare närmare stationen i 

Lindholmen.  

Förtätning längre bort än 300 meter från stationen bör ske med stor hänsyn till 

omgivande miljöer. Tomtstorlekarna längre bort än 300 meter från stationen bör 

enligt FÖP:en inte understiga 800 kvadratmeter om platsens beskaffenhet och 

karaktären på omgivande bebyggelse inte kan motivera mindre tomtstorlek. 

Trädgårdsstadens principer bör tillämpas där det är möjligt vid både ny exploatering 

och förtätning. 

Inom området med mycket höga kulturhistoriska kvaliteter är det viktigt att 

kompletteringar tar hänsyn till skala och karaktär. 

Figur 2: Utsnitt från FÖP, delområde Lindholmen.  

Detaljplanen möjliggör för mindre tomtstorlekar än vad som anges i riktlinjerna för 

Lindholmen. Planområdets läge och regleringen av den tillkommande bebyggelsen för 

 

 



 

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR LINDHOLMEN – STRÖMGÅRDEN 

KS 2016.280 

 

11 

att minimera påverkan på landskapet innebär att påverkansgraden bedöms som liten. 

I områdena direkt söder om planområdet finns bebyggelse med mindre 

tomtstorlekar. I pågående detaljplan (Lindholmen – Uppsäter) direkt sydöst om 

planområdet möjliggörs också mindre tomter.  

1.5.3 Detaljplaner 

Området och angränsande fastigheter omfattas inte av någon gällande detaljplan.  

1.5.4 Bostadsbyggnadsprognos 2017 - 2026 

I bostadsbyggnadsprognosen redovisas 5 småhus med större tomter i aktuellt 

område. I hela Lindholmen redovisas totalt 295 bostäder, främst småhus med större 

tomter, under perioden. 

2.  Förutsättningar  

2.1 Nationella intressen och förordnanden 

2.1.1 Riksintressen 

Riksintresseområdet Markim-Orkesta, K 74 ligger nordväst om planområdet, strax 

väster om Lindholmsvägen. Riksintresseområdet omfattar socknarnas centrala delar 

med medeltida kyrkor som är omgivna av byar och gårdar med förhistoriskt ursprung 

och dess historiska inägor. Området utgör slättbygd och bär tydlig prägel av aktivt 

jordbruk med djurhållning som är förhållandevis småskalig. Riksintresseområdet 

berörs inte. 

2.1.2 Miljökvalitetsnormer 

Luft 

Gränsvärdena för PM10 och kvävedioxid (NO2) enligt gällande MKN överskrids inte i 

kommunen eller i planområdet idag. Se dokument Kartläggning av kvävedioxid och 

partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och 

Sandviken kommun LVF2011:19. 

Vatten 

Lindholmen-Strömgården ligger inom Husaåns avinningsområde och avrinner 

därmed till vattenförekomsten Husaån. Husaån har idag måttlig ekologisk status och 

god kemisk status, utan överallt överskridanden ämnen som kvicksilver och 

bromerade flamskyddsmedel (PBDE). Recipienten har problem med övergödning 

från bland annat jordbruk och dagvatten. Miljökvalitetsnormen innebär att god status 

ska vara nådd till år 2021, men där Husaån har en tidsfrist till 2027 eftersom det tar 

tid att genomföra åtgärder och få effekt av dessa.    
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Detaljplanen medför tillkommande hårdgjorda ytor och därmed ökade 

dagvattenflöden som behöver renas innan de når vattenförekomsten för att inte 

försämra status.  

Vallentuna kommun ingår i Oxunda vattensamverkan vilket innebär att Oxundaåns 

dagvattenpolicy gäller för planområdet. Inom planområdet finns inget skyddsområde 

för vattentäkt. 

2.2 Stads- och landskapsbild 

2.2.1 Bebyggelse  

På fastigheten Slumsta 1:13 finns ett bostadshus och på fastigheten Slumsta 1:109 

finns mindre förrådsbyggnader. Fastigheten Slumsta 1:108 är obebyggd. Angränsande 

till planområdet i norr ligger Orkesta idrottsplats med tillhörande byggnader 

(kommunägd mark). I övrigt utgörs kringliggande bebyggelse av småhusbebyggelse, 

främst villor. Nordväst om planområdet ligger Orkesta hembygdsgård.  

 

Figur 3. Befintligt bostadshus inom planområdet (fastigheten Slumsta 1:13) 

 

 

 



 

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR LINDHOLMEN – STRÖMGÅRDEN 

KS 2016.280 

 

13 

2.2.2 Grönstruktur och friytor 

Fastigheten Slumsta 1:13 utgörs av tomtmark. Övriga delar av planområdet består av 

öppna gräsytor och blandad vegetation, främst lövskog med inslag av barrträd, samt 

sly. Inom planområdet finns en enkel grusbelagd infartsväg som leder fram till 

bostadsfastigheten. Planområdet används inte som rekreationsområde.  

Planområdet ligger i en grönskande omgivning och nära områden för rekreation. I  

det förslag till markanvändning som presenteras i FÖP för Norra Vallentuna och 

Lindholmen beskrivs en grönstruktur som omsluter de nya utbyggnadsområdena. 

Grönstrukturen utgörs av dels en övergripande grönstruktur som syftar till att binda 

samman olika utbyggnadsområden i FÖP:en och skapa kopplingar mellan dessa och 

de större naturområdena utanför planområdet. Grönstrukturen runt Lindholmen 

kopplar samman Rösjökilen och Angarnskilen.  

Utöver den övergripande strukturen finns också inom Lindholmen och de andra 

bebyggelseområdena i FÖP:en en mer finmaskig grönstruktur som med gröna länkar 

och korridorer är utformad för att hänga samman med den övergripande strukturen. 

FÖP Norra Vallentuna och Lindholmen pekar ut en sådan grön koppling norr om 

planområdet.  

 

Figur 4. Bild från norra delen av planområdet 
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Figur 5. Bild från södra delen av planområdet 

2.2.3 Terräng 

Planområdet sluttar mot norr. Marknivån varierar från +30,0 m ö h i söder till +21,0 

m ö h i norr. Planområdet är mest kuperat i de nordöstra delarna. 

2.3 Naturmiljö 

Området är inte utpekat som något värdefullt naturområde och det finns inga 

klassade naturvärden.  

Planområdet ligger i närheten av en grön koppling norr om Lindholmen (utpekad i 

FÖP Norra Vallentuna och Lindholmen) som bland annat fyller en funktion som 

ekologiskt spridningssamband. Grönstrukturen runt Lindholmen kopplar samman 

Rösjökilen och Angarnskilen.  

2.4 Kulturmiljö 

Området är utpekat med mycket höga kulturhistoriska kvaliteter i Vallentunas 

kulturmiljöprogram, och utgör en del av Orkesta socken. Socknen bär till övervägande 

del en tydlig agrar prägel och präglas också av den rika förekomsten av förhistoriska 

lämningar. 

På stenåldern låg området under vatten och under bronsåldern vad den en del av 

fastlandet. Historiska gårdslägen finns i närheten av detaljplaneområdet. 

Lindholmens stationssamhälle med bostadsbebyggelse är till största delen 

tillkommen under senare delen av 1900-talet. På häradskartan från 1901–06 är 
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planområdet skogsmark men på en ekonomisk karta från 1952 finns två byggnader 

inom området utritade, vilket motsvarar de två som finns där idag. 

Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är mycket känsliga. Förändringar ska 

hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden som till exempel markanvändning 

och bebyggelsemönster.  

Nytillkommen bebyggelse bör utgöra ett hänsynsfullt tillskott med avseende på 

landskapsbilden, med de stora öppna ytorna norr om planområdet och mot 

Orkestahållet och höjningen i landskapet som planområdet utgör. Området är trolig 

att ha utgjort ett impediment som det tidigare har byggts på, vilket stöds av flera 

lämningar i området.   

2.4.1 Fornlämningar 

En mindre del av fastigheten Slumsta 1:109 ligger inom ett fornlämningsområde som 

utgörs av ett gravfält. RAÄ-nummer Orkesta 106:1. På fastigheten Slumsta 1:108 finns 

en fornlämningsliknande lämning. Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk 

lämning. RAÄ-nummer Orkesta 105:1.  

Länsstyrelsen beslutade 2016-03-08 om arkeologisk utredning etapp 2 enligt 2 kap. 11 

§ i Kulturmiljölagen (1988:950) samt avgränsande utredning av RAÄ-nr Orkesta 58:1 

och 106:1. Den arkeologiska utredningen genomfördes av Societas Archaeologica 

Upsaliensis våren 2016.  

En möjlig grav, objekt 394, påträffades invid gränsen till grannfastigheten Slumsta 

1:106. Objektet kan inte uteslutas vara en grav tillhörande gravfältet. Den nuvarande 

gränsen för gravfältet kan enligt utredningen flyttas närmare objekt 394. 

 

Figur 6. Objekt 394 med ytterkanten markerad i rött.  
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Det som tolkas vara Orkesta 105:1 påträffades fem meter sydost om den plats den 

ursprungliga registreringen ligger på och kunde efter framrensning konstateras vara 

en naturlig samling stenar. 

Utredningsområdet var för övrigt tomt på fornlämningar. 

Länsstyrelsen bedömer att inga ytterligare arkeologiska åtgärder krävs och att det för 

större delen av planområdet inte finns några hinder ur fornlämningssynpunkt för den 

planerade exploateringen. Området närmast gravfältet RAÄ-nummer Orkesta 106:1 är 

att betrakta som fornlämningsområde. Området bör inte ingå i tomtmark utan bör 

avsättas till naturmark.  

Kommunen bedömer dock att området kan planläggas med användningen B. 

Området säkerställs genom s.k. prickmark; Marken får inte förses med byggnad. 

Utöver det gäller utökad lovplikt för plank, mur, friggebod och attefallshus som inte 

bör tillåta inom området intill Orkesta 106:1. Bedömningen är att planens 

genomförande inte kommer att påverka det intilliggande fornlämningsområde 

negativt.   

 

Figur 7. Kartan visar riksintresse för kulturmiljövård, Markim-Orkesta, K 74, 

fornlämningsområden samt övriga kulturhistoriska lämningar (Källa: Länsstyrelsen 

Stockholm). Blå markering visar planområdets ungefärliga läge.  

Riksintresse för 

kulturmiljövård, Markim-

Orkesta K 74 

RAÄ Orkesta 106:1 
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2.5 Geotekniska förhållanden 

2.5.1 Berggrund och jordarter 

 

Figur 8. Utdrag ur jordartskartan, gränser mellan områden är ungefärliga. Rött: berg, 

gult: lera-silt, blått: morän. Planområdet markerat med blå streckad linje.  

Merparten av området består av berg. En övergripande bedömning av de geotekniska 

förhållandena och risken för skred har genomförts våren 2016. Enligt denna består de 

ytliga jordlagren av mulljord som underlagras av morän på berg. Inom huvuddelen av 

området förekommer berg i dagen eller strax under humusjorden. I markytan 

förekommer rikligt med block och sten, vilket är vanligt i moränmark. Vid syn på 

plats konstaterades att det inte förekommer lera i den omfattning som kartan ovan 

redovisar. Orsaken till detta är att SGU jordartskarta tagits fram med översiktliga 

underlagskartor och fältkontroller som medför en relativt dålig geografisk 

noggrannhet när det gäller att studera enskilda mindre fastigheter. 
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2.6 Hydrologiska förhållanden 

2.6.1 Grundvattenförhållanden 

Grundvattnet följer bergets nivå och rinner huvudsakligen av ner mot idrottsplatsen i 

norr, samt i mindre omfattning mot öster och väster.  

2.7 Gator och trafik 

2.7.1 Kollektivtrafik 

Roslagsbanan passerar cirka 300 meter öster om planområdet och stationen i 

Lindholmen ligger cirka 800 meter söder om planområdet. Lindholmsvägen 

trafikeras med buss. Närmaste hållplats ligger cirka 350 meter söder om 

planområdet. 

2.7.2 Gång och cykel 

Det finns ingen befintlig gång- och cykelväg längs med de delar av Lindholmsvägen 

som ingår i planområdet. Längre norr- och söderut finns gång- och cykelväg parallellt 

med Lindholmsvägen. 

   

Figur 9. Gång- och cykelväg saknas idag längs med Lindholmsvägen 
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2.7.3 Vägtrafik 

Lindholmsvägen, väg 950, är en statlig väg. Lindholmsvägen har en skyltad hastighet 

på 50 km/h och trafikmängderna är uppmätta till ÅDT (årsmedeldygnstrafik) 2476 

fordon (mätår 2017). Idag finns två anslutningar till Lindholmsvägen. En infart i norr 

för att angöra Orkesta idrottsplats samt en infart söder om denna för att angöra 

bostadsfastigheten Slumsta 1:13.  

Enligt 47 § väglagen får byggnader inte uppföras inom ett avstånd av tolv meter från 

ett vägområde utan länsstyrelsens tillstånd.  

 

Figur 10. Befintlig infart till Orkesta idrottsplats samt Orkesta bygdegård 

2.7.4 Parkering 

Parkering ska dimensioneras i enlighet med Vallentuna kommuns parkeringsnorm, 

antagen 16 januari 2012 (under revidering). Parkeringsnormen är baserad på en 

zonindelning där närhet och turtäthet till kollektivtrafik och service är avgörande för 

att minska behovet av att använda bil.  

Kommunens parkeringsnormer för bostäder anger för småhus inom zon 2, som 

aktuellt planområde ligger inom, 2 parkeringsplatser per lägenhet med 

besöksparkering inräknad. 
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2.8 Service 

2.8.1 Offentlig service 

Service med två förskolor och skola (Gustav Vasaskolan, F-6) samt affär ligger cirka 

100-200 meter sydväst om planområdet. Orkesta idrottsplats ligger i direkt 

anslutning till planområdet.  

2.9 Hälsa och säkerhet 

2.9.1 Markföroreningar 

Inom planområdet finns inga kända markföroreningar.  

2.9.2 Ras- och skredrisk 

Enligt kommunens översiktliga kartläggning av områden med risk för ras och skred 

finns det risk för skred i delar av planområdet. I den kompletterande bedömningen av 

mark- och jordförhållandena som genomfördes våren 2016 konstateras dock att 

markförhållandena är av sådan karaktär att risk för skred inte förekommer i de 

utpekade delarna av planområdet. 

2.9.3 Radon 

Radonmätning finns från fastigheten Slumsta 1:13. Denna mätning visade på 60bq 

årsmedel, vilket är inom de accepterade värdena (mellan 0-200 bq). Radon kan 

finnas trots närliggande acceptabla värden och acceptabla värden ska säkerställas i 

genomförandeskede. 

2.9.4 Buller 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Lindholmsvägen och tidigare i 

planprocessen har en bullerutredning tagits fram (Trafikbullerutredning Slumsta 

1:108 & 1:09, Lindholmen. Daterad 2016-10-04. Upprättad av Magenta Akustik AB). 

Bullerutredningen behöver uppdateras inför granskningsskedet eftersom flera 

förutsättningar har förändrats (placering av ny bebyggelse, gällande riktvärden enligt 

förordningen, skyltad hastighet, trafikmängder samt prognosår) 

Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller:  
 
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, 
och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första 
stycket punkt 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. 
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Om 60 dBA ändå överskrids vid fasad bör minst hälften av bostadsrummen i en 
bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 
fasaden, och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Om 70 dBA 
maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån inte överskridas med mer än 10 dBA 
maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
 

Bullerutredningen är gjord utifrån ett tidigare förslag för utbyggnad där bostadshus 

ligger placerade närmre Lindholmsvägen än i nu liggande planförslag (som minst 

cirka 6 meter jämfört med som minst 12 meter för huvudbyggnad och 9 meter för 

komplementbyggnader).  

Genomförd utredning visar att de fasader som vetter mot Lindholmsvägen vid 

prognostiserade ljudnivåer för 2030 uppvisar ljudnivåer på uppemot 65 dBA 

ekvivalent ljudnivå, se figur 11 nedan. På byggnadernas kortsidor sjunker dock 

ljudnivån snart till nivåer omkring 60 dBA ekvivalent ljudnivå.  

Utredningen redovisar maximala ljudnivåer vid fasader, figur 12 nedan. Maximala 

ljudnivåer nattetid är 4 dBA lägre än i redovisad figur. 

En uppdatering av bullerutredningen kommer göras, men baserat på att större 

avstånd hålls mellan Lindholmsvägen och bebyggelse i liggande planförslag bedöms 

bullerriktvärdena kunna hållas.  

 

Figur 11. Ekvivalent ljudnivå, prognos 2030.  
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Figur 12. Maximal ljudnivå, prognos 2030.  

2.9.5 Farligt gods 

Planområdet ligger inte i närheten av transportväg för farligt gods eller i närheten av 

sådana verksamheter som är klassade som riskobjekt som kräver skyddsavstånd eller 

särskild riskanalys i planarbetet. 
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3.  Planförslag 

 

Figur 13. Förslag ny bebyggelse (Strombro Building Workshop AB, 20171215). Mindre 

justeringar har genomförts av förslaget.  

Planområdet avses byggas ut med en blandning av rad- och parhus samt fristående 

bostadshus på höjden ovanför IP. Bostadshusen uppförs i en eller två våningar och 

placeras centrerade kring gemensamma gårdsplaner. 19 bostadshus möjliggörs 

inklusive befintligt bostadshus på platsen.  

Bebyggelsen ska utformas för att knyta an till områdets kulturmiljö, och ska 

omsorgsfullt inpassas i terrängen.  

3.1 Bebyggelseområden / Kvartersmark 

3.1.1 B, Bostäder 

Planen möjliggör för uppförande av bostäder, B. Befintligt bostadshus på fastigheten 

Slumsta 1:13 avses vara kvar. Kvartersmarken för B omfattar på plankartan 9 809 m2.  

3.1.2 Utnyttjandegrad 

Planen möjliggör uppförande av radhus (f1) parhus (f2) samt friliggande småhus (f3), 

totalt cirka 19 bostäder inklusive befintligt bostadshus på fastigheten Slumsta 1:13. 

För befintligt bostadshus reglerar planen befintliga förhållanden; största tillåtna 

sammanlagda byggnadsarea är 200 m2. Byggnadsarea omfattar den ytan byggnaderna 

upptar på marken. 

För den tillkommande bebyggelsen reglerar planförslaget att radhus får uppföras till 

en största byggnadsarea på 80 m2 per bostadsenhet. Där parhus eller fristående 

bostadshus avses medges en största byggnadsarea på 145 m2 per bostadsenhet.  

Inom områden med s.k. korsmark möjliggör planen uppförande av carport/garage 

samt minder komplementbyggnader. Största tillåtna byggnadsarea för carport/garage 
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är 130 m2. Även mindre komplementbyggnader får uppföras inom korsmarken. 

Största tillåtna byggnadsarea för övriga komplementbyggnader är 20 m2.  

 

 

Figur 14. Illustrationskarta (Strombro Building Workshop AB, 20171215). Mindre 

justeringar har genomförts av förslaget.  

3.1.3 Placering och utformning  

För att anpassa den tillkommande bebyggelsen till befintlig bebyggelse i anslutning 

till planområdet säkerställer planen att de tillkommande bostadshusen uppförs i en 

eller två våningar. Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnader regleras som en 

plushöjd för att säkerställa bebyggelsens anpassning till befintlig terräng. I princip 

medges envåningshusen uppföras med en nockhöjd på som mest 6,5 meter och 

tvåvåningshusen uppförs med en nockhöjd på som mest 9 meter. För komplement-

byggnader är högsta tillåtna nockhöjd 4,5 meter. 

Planen reglerar takutformningen och endast sadeltak med en takvinkel mellan 32-38 

grader medges. De takmaterial som tillåts är matta material; taktegel och valsad plåt. 

Komplementbyggnader tillåts var vegetationsbeklädda.  

Planen reglerar fasadutformningen och endast röd locklistpanel medges inom 

planområdet. 



 

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR LINDHOLMEN – STRÖMGÅRDEN 

KS 2016.280 

 

25 

Med hänsyn till avstånd till grannar samt för att erhålla en luftighet i bebyggelsen och 

stärka karaktär av villabebyggelse ska huvudbyggnader placeras minst 4 meter från 

fastighetsgräns till granne. Parhus och radhus får sammanbyggas i fastighetsgräns.  

Planen föreslår att komplementbyggnader kan placeras 9 meter från 

Lindholmsvägen; inom det byggnadsfria avståndet på tolv meter. Byggnaderna ska 

endast nyttjas som carport/garage/förråd och placeringen bedöms inte påverka 

trafiksäkerheten eller möjligheten till drift och underhåll av vägen. Tillstånd krävs 

från länsstyrelsen. Ansökan bör ske inför granskningsskedet.  

3.1.4 Utfartförbud 

Planen säkerställer genom utfartsförbud att inga nya tillfarter kan anordnas till 

Lindholmsvägen. Den tillkommande bebyggelsen samt befintlig bostadsfastighet ska 

angöras via befintlig infart till idrottsplatsen i norr. Förändring av befintlig tillfart 

kräver tillstånd från väghållaren; Trafikverket.  

3.2 Gator och trafik / Allmän platsmark 

3.2.1 Gator 

Den tillkommande bebyggelsen ska angöras via den befintliga infarten till 

idrottsplatsen. Befintlig infart samt kvartersgata in i bostadsområdet regleras som 

allmän platsmark GATA. Eftersom Lindholmsvägen är statlig väg kan ändrad utfart 

innebära att ansökan om ändrad utfart behöver sökas. 

Befintlig anslutning till Lindholmsvägen från fastigheten Slumsta 1:109 stängs. Även 

befintlig bostadsbebyggelse ska angöras via infarten till idrottsplatsen.  

Gatan ska ges en körbanebredd på 5,5 meter, vilket medger att två bilar kan mötas. 

Gatan förses med trottoar, belysning och ytor för upplag av snö.  

Gatan utformas med så kallad t-vändplan för att ge vändmöjlighet för sopbil och 

andra större driftfordon.  

 

Figur 15. Sektion allmän gata inom planområdet  
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3.2.2 Gång och cykel 

Detaljplanen möjliggör för en 

kompletterande gång- och cykelväg 

längs med Lindholmsvägen. 

Detaljplanen är uppdelad i två 

delområden för att möjliggöra gång- 

och cykelvägen. I planen säkerställs 

området närmast Lindholmsvägen som 

allmän platsmark CYKEL.  

Detaljplanen innebär att gång- och 

cykelvägen längs med Lindholmsvägen 

blir sammanhängande och komplett. 

Det medför förbättrad tillgänglighet till 

viktiga målpunkter så som affär, 

busshållplats, skola, förskola i 

Lindholmen samt bättre koppling med 

idrottsplats och bygdegård.  

Två nya passager över Lindholmsvägen 

kommer också att genomföras. En 

passage norr om infarten till 

idrottsplatsen och planområdet och en 

passage strax norr om infarten till 

fastigheten Slumsta 1:38. Passagerna 

regleras dock inte i detaljplanen och 

utformningen av dessa kommer att 

utredas vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Utsnitt från 

detaljprojekteringen av gång- och 

cykelvägen längs med Lindholmsvägen 

bägge sidor (preliminär handling 2017-01-

05, Bjerking AB). Röd streckad linje visar 

gc-vägens sträckning. Röd markering 

visar passage över Lindholmsvägen. 
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3.3 Fastighetsindelning 

3.3.1 Gemensamhetsanläggningar 

Inom kvartersmarken bör en gemensamhetsanläggning bildas för att tillgodose 

förvaltningen av de gemensamma ytorna t.ex. gemensamma angöringsgator och 

gårdsplaner. Gemensamhetsanläggning ska anläggas för avfallshantering.  

I plankartan möjliggörs plats för gemensamhetsanläggning med g1, men 

gemensamhetsanläggnings slutliga avgränsning och omfattning kommer att prövas i 

en lantmäteriförrättning. 

3.4 Teknisk försörjning 

3.4.1 Dagvatten 

Planområdet ligger inte inom Roslagsvattens verksamhetsområde för dagvatten. 

Verksamhetsområdet ska inte utökas utan dagvattenhanteringen ska lösas lokalt. 

Dagvattnet ska fördröjas och omhändertas lokalt inom planområdet.  

Vallentuna kommun ingår i Oxunda Vattensamverkan. Tillsammans med de andra 

kommunerna i vattensamverkan har Oxunda dagvattenpolicy tagits fram som är 

antagen och gäller hela kommunen, även för avrinningsområden mot Husaån. Enligt 

denna ska dagvatten renas och fördröjas inom planområdet innan det når recipienten. 

Lindholmen-Strömgården ligger inom Husaåns avrinningsområde och avrinner 

därmed till vattenförekomsten Husaån. Husaån har idag måttlig ekologisk status och 

god kemisk status, utan överallt överskridanden ämnen som kvicksilver och 

bromerade flamskyddsmedel (PBDE). Recipienten har problem med övergödning 

från bland annat jordbruk och dagvatten. Miljökvalitetsnormen innebär att god status 

ska vara nådd till år 2021, men där Husaån har en tidsfrist till 2027 eftersom det tar 

tid att genomföra åtgärder och få effekt av dessa.    

Detaljplanen medför tillkommande hårdgjorda ytor och därmed ökade dagvatten-

flöden som behöver renas innan de når vattenförekomsten för att inte försämra 

möjligheten att nå miljökvalitetsnormen.  

Inför detaljplanens granskningsskede avses en dagvattenutredning tas fram. Detta för 

att visa på utformning av dagvattensystemet (kvantitet, rening, avrinningsfaktor och 

återkomsttid), höjdsättning av tomterna samt i vilket punkt dagvattnet går ut från 

planområdet.  

Inom planområdet består marken till stora delar av relativt ytligt berg varför 

förutsättningarna för naturlig infiltration är begränsade. Fördröjning av dagvatten 

från kvartersmark är därför tänkt att ske med hjälp av ett eller flera magasin som 

anläggs på kvartersmark. Ytor för dessa medges inom gemensamma gårdar mellan 

husen, markerade med g1 i plankartan. Åtgärder för fördröjning och rening ska dock 

studeras närmre i kommande dagvattenutredning.  

Planen medger att komplementbyggnader, t.ex. gemensamma garage/carports kan 

uppföras med vegetationsbeklädda tak.  
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Dagvatten från allmän plats gata kan ledas norrut och samlas upp i dike, tex. 

krossdike norr om planområdet. Åtgärder för fördröjning och rening ska dock 

studeras närmre i kommande dagvattenutredning. 

Extremregn kommer avledas på markytan och höjdsättning kommer studeras inför 

planens granskningsskede i samband med projektering av gata. Området ska 

höjdsättas för att ytliga avrinningsvägar skapas och för att minimera påverkan på 

bebyggelse.  

3.4.2 Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inte inom Roslagsvattens verksamhetsområde för vatten och 

spillvatten. 

Planområdet ska anslutas till det allmänna nätet avseende vatten och spillvatten. 

Anslutning kommer att ske i norr och det kommer att krävas en allmän pumpstation 

utanför planområdet för att få ut spillvattnet. Pumpstationen kommer ges en 

placering öster om planområdet.  

3.4.3 Värme 

Planområdet är ej anslutet till fjärrvärme. Miljövänlig uppvärmning förespråkas. 

Energiförbrukningen kan minska genom extra isolering, ökad täthet och 

värmeåtervinningssystem. För bebyggelse som inte kan anslutas till fjärrvärme är det 

viktigt att bygga energieffektivt och utnyttja t.ex. solvärme och bergvärme. 

Vattenburna system bör alltid installeras vid nybyggnad. 

3.4.4 El 

Elledningar distribueras av Elverket. Befintlig nätstation, som ligger söder om 

planområdet, har kapacitet för att ansluta den tillkommande bebyggelsen inom 

planområdet.  

Kabelnätet är klent och behöver förstärkas för att klara tillkommande laster. Ny kabel 

bör förläggas i den nya gång- och cykelvägen. Eventuellt kan det komma att krävas 

förstärkning på sträckan mellan nätstationen och nya gång- och cykelvägen.  

Befintliga luftledningar inom planområdet ska markförläggas.  

3.4.5 Avfallshantering 

Området ska ha gemensam avfallshantering. Enligt Riktlinjer för avfallshantering i 

Vallentuna kommun bör avståndet mellan fastigheternas entréer och avfallsbehållare 

inte överstiga 50 m. Avfallsbehållarna bör placeras på en strategisk plats där 

störningar för de boende undviks, exempelvis gällande buller, lukt samt hälso- och 

olycksrisker. Avfallsbehållarna ska placeras inom gemensamhetsytorna, i direkt 

anslutning till gatan. Gatan och t-vändplan uppfyller kraven i riktlinjerna avseende 

bredd och möjligheten av vända.  
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3.5 Hälsa och säkerhet  

3.5.1 Grundläggning 

Förekommande jordar innebär inga geotekniska problem ur stabilitet eller bärighet. 

Den befintliga siltiga moränjorden är dock tjälskjutande och ska inte användas som 

underlag för grundläggning eller återfyllning mot byggnad.  

Vid detaljprojektering av byggnadernas placering ska grundläggning utformas med 

hänsyn till bergnivåer och bergets lutning. Plansprängning kan erfordras om del av 

byggnad hamnar i starkt sidolutande berg. 

3.5.2 Hantering av ras- och skredrisk 

Markförhållandena är av sådan karaktär att risk för skred inte förekommer. 

Byggnader kan grundläggas utan särskilda förstärkningsåtgärder förutom att 

förekomst av siltig jord ska beaktas samt att kraftigt sidolutande berg kan medföra 

behov av plansprängning. 

3.5.3 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. 

3.5.4 Hantering av buller 

En revidering av genomförd bullerutredning kommer att göras inför detaljplanens 

granskningsskede. Denna väntas kunna ge närmre rekommendationer om eventuella 

åtgärder för att hantera bullernivåer på planområdet.  

3.1 Administrativa bestämmelser 

3.1.1 Genomförandetid 

Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år från den dag detaljplanen vunnit laga 
kraft. 

3.1.2 Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats; GATA och CYKEL. 

3.1.3 Utökad lovplikt  

I planområdets sydöstra hörn gäller a1, utökad lovplikt för plank, mur, friggebod och 

attefallshus som inte bör tillåtas inom området intill Orkesta 106:1. 
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3.1.4 Gemensamhetsanläggning 

De områden som är planlagda med s.k. korsmark kommer att nyttjas gemensamt 

(gemensamma angöringsgator, avfallshantering och gårdsplaner). Planen möjliggör 

bildande av gemensamhetsanläggning och områdena regleras med bestämmelsen g1 

(Markreservat för gemensamhetsanläggning) . 

3.2 Organisatoriska frågor 

3.2.1 Tidplan för genomförande 

Detaljplanen bedöms vinna laga kraft 3:e kvartalet 2019. Därefter kan genomförandet 

av planen påbörjas.  

Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år från den dag detaljplanen vunnit laga 

kraft. Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att 

genomföras. Under genomförandetiden finns en garanterad rätt att bygga enligt 

planen. Som huvudregel får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda 

fastighetsägares vilja under genomförandetiden. Efter genomförandetiden fortsätter 

detaljplanen att gälla och ge byggrätt som tidigare tills kommunen ändrar eller 

upphäver detaljplanen.  

Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har 

fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada de lider.   

3.2.2 Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats; GATA och CYKEL. Kommunalt 

huvudmannaskap innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och 

iordningställande samt ansvarar för den framtida driften inom allmän platsmark. 

3.2.3 Ansvarsfördelning 

Exploatören ansvarar för anläggande och uppförande av samtliga anläggningar och 

byggnader på kvartersmark för bostadsändamål. Det gäller grov markplanering, 

uppförande av bostadshus och eventuella komplementbyggnader, anläggande av 

gator, utfarter, anläggning av system för omhändertagande av dagvatten samt 

utbyggnad av ledningar för övrig teknisk försörjning inom kvartersmark. 

Exploatören/fastighetsägarna ansvarar för avledande av dagvattnet inom 

kvartersmark. Om befintliga ledningar för el- och tele behöver flyttas ska detta ske i 

samråd med ledningsrättsinnehavaren. 

Kommunen ansvarar för anläggande och uppförande av allmän platsmark, (GATA och 

CYKEL). 

Alla kostnader för sanering, utbyggnad av bebyggelse och infrastruktur inom 

kvartersmark avsedd för bostadsändamål bekostas av exploatören. 

Kommunen ansvarar för framtida drift inom allmän platsmark (GATA och CYKEL).  

Roslagslagsvatten AB är huvudman för allmänna vatten- och spillvattenanläggningar.  
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Trafikverket är väghållare för Lindholmsvägens (väg 950) vägområde.   

Elverket AB ansvarar för elnätet.  

Skanova ansvarar för telenätet.  

3.2.4 Avtal 

Ett planavtal har träffats mellan kommunen och exploatören. Planavtalet reglerar hur 

kostnader och åtaganden fördelas mellan kommunen och exploatören under 

planarbetet fram till planen vinner laga kraft.  

För att reglera kostnader och ansvar som är kopplade till genomförandet av 

byggnationen inom planområdet kommer ett exploateringsavtal träffas mellan 

Vallentuna kommun och exploatören. Exploateringsavtalet reglerar hur kostnader 

och ansvar ska fördelas mellan Vallentuna kommun och exploatören.  

Med anledning Sverigeförhandlingen medfinansierar Vallentuna kommun utbyggnad 

av Roslagsbanan till City via Odenplan. Av kommunens riktlinjer för 

exploateringsavtal följer att kommunen genom avtal med exploatören ska förhandla 

om en medfinansieringsersättning som delfinansiering av transportutbyggnaden. 

Riktlinjerna för exploateringsavtal är antagna i enlighet med gällande lag 6 kap. 39-

42§§ Plan- och Bygglagen (2010:900)(PBL). Exploateringsavtalet reglerar att 

exploatören ska betala medfinansieringsersättning.    

Exploatören ansvarar för och bekostar all bebyggelse och alla anläggningar på 

kvartersmark för bostadsändamål inom planområdet. Exploatören bekostar största 

delen av kostnaden för allmän platsmark, GATA. Exploatören ansvarar för och 

bekostar åtgärder för avledande av dagvatten inom kvartersmark, god gemensam 

avfallshantering och VA-anslutning. 

Markupplåtelseavtal ska vid behov tecknas mellan ledningsägarna och 

fastighetsägarna/exploatören för nedläggning av erforderliga ledningar inom 

kvartersmark, exempelvis vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt 

elledningar.  

3.3 Tillståndsfrågor 

Anläggande av dagvattenanläggning kräver anmälan enligt miljöbalken.  

Eftersom Lindholmsvägen är statlig väg kan ändrad utfart innebära att ansökan om 

ändrad utfart behöver sökas. 

Planen föreslår att komplementbyggnader/carport kan placeras 9 meter från 

Lindholmsvägen; inom det byggnadsfria avståndet på tolv meter. Tillstånd krävs från 

länsstyrelsen. Ansökan bör ske inför granskningsskedet.  
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3.4 Fastighetsrättsliga frågor 

3.4.1 Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning i enlighet med planförslaget kan ske när detaljplanen vunnit laga 

kraft. Kostnader för lantmäteriförrättning för nybildning av fastigheter genom till 

exempel avstyckning belastar fastighetsägaren. Kostnaden är bland annat beroende 

av tidsåtgången för förrättningen. Lantmäteriförrättningar söks hos Lantmäteriet i 

Stockholms län. 

Exploatören svarar för att ansöka om lantmäteriförrättning för eventuella 

avstyckningar av bostadsfastigheter inom kvartersmarken. Detsamma gäller  

inrättande av gemensamhetsanläggningar för gemensamma ytor och övriga 

anläggningar på kvartersmark. En eller flera samfällighetsföreningar kan komma att 

bildas för förvaltning av gemensamhetsanläggningarna. 

3.5 Ekonomiska frågor 

3.5.1 Planekonomi 

Exploatören står för kostnaderna för framtagandet av detaljplanen.  

3.5.2 Gatukostnader 

Exploatörerna står för del av kostnaderna för utbyggnad av allmän platsmark, GATA. 

Exploatören bekostar och utför utbyggnaden av gata inom kvartersmark.  

Kommunen bekostar och utför utbyggnad av gång- och cykelväg.  

3.5.3 Anläggningsavgift för VA 

Vid genomförandet av detaljplanen kommer fastighetsägarna inom planområdet att 

ansluta till allmänt verksamhetsområde för VA. Fastighetsägare ska erlägga 

ersättning till Roslagsvatten AB för dennes del i de allmänna VA-huvud-

anläggningarna i enlighet med Vallentuna kommuns gällande VA-taxa. Eftersom 

planområdet är beläget utanför Roslagsvatten AB:s verksamhetsområde kommer 

anläggandet och framdragande av VA-ledningar till planområdet samt uppförandet av 

pumphus öster om planområdet på kommunal mark bekostas av projektet. 

3.6 Tekniska frågor 

3.6.1 Tekniska utredningar 

Exploatören ansvarar för kompletterande tekniska undersökningar, dokumentationer 

och kontroller som behövs för planens genomförande.  
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4.  Konsekvenser 

4.1 Behovsbedömning 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska, enligt 6 kap miljöbalken upprättas om en 

detaljplan medger betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med 

naturresurser. Parallellt med upprättandet av samrådsförslag för aktuell detaljplan 

har en behovsbedömning beträffande betydande miljöpåverkan gjorts. I denna 

bedöms behov av att upprätta miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte föreligga.  

Miljökonsekvenserna av ett genomförande av planförslaget bedöms som ringa. 

Planförslaget påverkar inga skyddsvärda områden eller jordbruksmark. Planens 

genomförande innebär inte att risk för människors hälsa föreligger. Påverkan på 

miljökvalitetsnorm för luft bedöms vara försumbar. Planområdet är litet men 

dagvattnet behöver hanteras inom planområdet. Dagvattenfrågan behöver utredas i 

detalj efter samråd så att miljökvalitetsnormer för vatten inte överskrids. En 

dagvattenutredning behöver tas fram för att visa på utformning av dagvattensystemet, 

höjdsättning av tomterna samt i vilket punkt dagvattnet går ut från planområdet. 

Grundvattensituationen behöver klargöras. Även bullerfrågan behöver studeras 

närmare och eventuella åtgärder krävs för att skapa en god boendemiljö. 

Bullerutredningen behöver uppdateras. I det fortsatta arbetet behöver kulturmiljö 

beaktas och antikvarisk kompetens behöver kontinuerligt medverka i utformningen 

för att säkerställa att påverkan blir minimal. 

4.2 Miljökonsekvenser  

4.2.1 Riksintressen  

Planområdet ligger intill område med riksintresse för Kulturmiljövården. Ingen 

påverkan på riksintresset. 

4.2.2 Miljökvalitetsnormer 

Detaljplanens påverkan på MKN luft bedöms som försumbar. 

Liten påverkan på vattenförekomsten Husaån om inte dagvattenlösningar kan 

säkerställa rening/fördröjning. En dagvattenutredning kommer tas fram inför 

detaljplanens granskningsskede för att säkerställa fördröjning och rening inom 

planområdet.  

4.2.3 Natur- och vattenområden 

Inga vattenområden tas i anspråk. 

Planområdet ligger i närheten av en grön koppling norr om Lindholmen (utpekad i 

FÖP Norra Vallentuna och Lindholmen). Planen innebär troligtvis viss påverkan på 

spridningen eftersom andelen hårdgjord yta ökar vilket därmed kan påverka växtlivet 

och den biologiska mångfalden inom området. Dock ingen tydlig påverkan på 

spridningskorridoren. 
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4.2.4 Stads- och landskapsbild 

Föreslagen exploatering är liten och påverkan bedöms som liten. Den tillkommande 

bebyggelsen anpassas till befintlig karaktär med småhus.  

4.2.5 Kulturhistoriskt värdefull miljö 

Området är utpekat med mycket höga kulturhistoriska kvaliteter i Vallentunas 

kulturmiljöprogram. Bedömningen är att planens genomförande inte kommer att 

medföra negativ påverkan på kulturhistorisk värdefull miljö. 

4.2.6 Hälsa och säkerhet 

Bedömningen är att det är möjligt att klara bullerkraven. Genomförd bullerutredning 

kommer uppdateras inför granskningsskedet.  

Planområdet påverkas inte av transporter med farligt gods. Inga kända 

markföroreningar förekommer inom eller nära planområdet. Radonmätning inom 

planområdet visar på 60bq årsmedel, vilket är inom de accepterade värdena (mellan 

0-200 bq). 

4.3 Ekonomiska konsekvenser 

4.3.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Ett genomförande av planen innebär för kommunen kostnader för anläggande av 

gång- och cykelväg samt skötsel och underhåll av allmän platsmark (CYKEL och 

GATA). 

4.3.2 Ekonomiska konsekvenser för berörda fastighetsägare 

Ett genomförande av planen innebär för exploatören försäljningsintäkter vid 

avyttrande av bostadstomter. Det innebär också genomförandekostnader för 

uppförande av byggnader, utbyggnad av ny infrastruktur däribland allmän plats 

GATA, eventuell flytt av befintlig infrastuktur, fastighetsbildningsåtgärder kostnad för 

anläggandet och framdragande av VA-ledningar till planområdet samt uppförandet av 

pumphus samt anslutningsavgifter för till exempel vatten och spillvatten, el med 

mera. 

4.4 Fastighetskonsekvenser 

4.4.1 Fastighetsbildning och fastighetskonsekvenser 

Mindre delar av fastigheterna Slumsta 1:38, Slumsta 1:13, Slumsta 1:109 samt 

Slumsta 1:108 utgör allmän platsmark CYKEL i detaljplanen och avses genom 

fastighetsreglering överföras till kommunens fastighet Lindholmen 5:1. 

 



 

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR LINDHOLMEN – STRÖMGÅRDEN 

KS 2016.280 

 

35 

Slumsta 1:38 Avstår cirka 21 m2. Markanvändning: CYKEL 

Slumsta 1:13  Avstår cirka 45 m2. Markanvändning: CYKEL 

Slumsta 1:109 Avstår cirka 29 m2. Markanvändning: CYKEL 

Slumsta 1:108 Avstår cirka 27 m2. Markanvändning: CYKEL 

Delar av fastigheterna Slumsta 1:109 och Slumsta 1:108 utgör allmän platsmark GATA 

i detaljplanen och avses genom fastighetsreglering överföras till kommunens fastighet 

Lindholmen 5:1.  

Slumsta 1:109 Avstår cirka 506 m2. Markanvändning: GATA 

Slumsta 1:108 Avstår cirka 17 m2 (Markanvändning: GATA) samt cirka 

31 m2 (Markanvändning CYKEL) 

Delar av kommunens fastighet Slumsta 1:31 planläggs för B och GATA. Området som 

planläggs för B avses genom fastighetsreglering överföras till Slumsta 1:109. Området 

som planläggs för GATA avses överföras till kommunens fastighet Lindholmen 5:1. 

Slumsta 1:31  Avstår cirka 878 m2. (Markanvändning: B) samt cirka 

680 m2 (Markanvändning GATA) 

De marköverföringar som kommunen och exploatören kommer överens om i 

exploateringsavtalet kommer att genomföras genom lantmäteriförrättningar när 

detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Exploatören svarar för att ansöka om lantmäteriförrättning för eventuella 

avstyckningar av bostadsfastigheter inom hela planområdet. Detsamma gäller 

inrättande av gemensamhetsanläggningar för gemensamma ytor och övriga 

anläggningar på kvartersmark. En eller flera samfällighetsföreningar kan komma att 

bildas för förvaltning av gemensamhetsanläggningarna. 

5.  Medverkande 

I planarbetet har följande personer medverkat; Anna Magnusson planarkitekt (Sweco 

Architects AB), Therése Larsson Seglert, planarkitekt (Sweco Architects AB), Ola 

Magnusson planarkitekt, Camilla Petersson exploateringsingenjör, Beatrice Matsson 

exploateringsingenjör, Christina Holmström miljöplanerare, Malin Wängdahl 

miljöplanerare, Christina Vendel Roslagsvatten AB VA-ingenjör, Vendy Lymeus 

Roslagsvatten AB VA-ingenjör, Irena Juric, trafikplanerare, Anders Dagsberg 

landskapsarkitekt och Isa Lindqvist kommunantikvarie. 
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