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2. Sammanfattning 

Synpunkter på planförslaget har, under granskningen, inkommit från Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Lantmäteriet, Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, 
Trafikverket, Skanova och närboende. 

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

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.   

Plankartan har kompletterats med två nya planbestämmelser. En avser 
dagvattenhantering inom allmän plats, vilken anger att infiltrationsanläggningar och 
fördröjningsmagasin får integreras i gatuutformningen. Den andra avser risk, vilken 
anger att utrymningsvägar ska finnas i riktning bort från väg där farligt gods 
transporteras. I övrigt har komplettering med anledning av ovan samt mindre 
revideringar ändringar gjorts i planbeskrivningen. 

Genomförda revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning. 

 FAKTA Utlåtande   

 Utlåtandet redovisar inkomna yttranden tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Yttrandena återges 
och citeras endast i väsentliga delar. Yttrandena är offentliga 
handlingar och finns tillgängliga i sin helhet på kommunen.  
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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. Granskningens upplägg 

Planförslaget var utsänd för granskning mellan 1 mars och 23 mars 2018. 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. 
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5. Yttranden utan synpunkter  

Yttranden utan synpunkter har inkommit från:  

• Norrvatten 
• Eon 
• Storstockholms brandförsvar 

6. Yttranden med synpunkter 

6.1 Närboende  

6.1.1 Närboende Skördevägen 1 (KS 2016.550-37) 

Jag bor på Skördevägen och kan inte förstå hur man kan bygga ett flerbostadsradus 
på Vallentuna‐Prästsgård 1:63 på denna lilla gräsplätt. Dessutom ska det tydligen bli 
resaturang, affärer mm. Det går ju inte runt för de vi har här i kommunen. 

Vi som bor här på Skördevägen ser kyrkan, gamla vackra träd, en ro för själen men 
allt sådant vill kommunen ta bort. Jag opponerar mot detta o många med mig. 

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. 

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 
verksamhetslokaler i efterhand varför det måste planeras för verksamheter från 
början även om det kankse inte blir aktuellt med verksamheter förrän om några år. 
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6.1.2 Närboende Skördevägen 13 (KS 2016.550-41) 

Jag kan konstatera att jag helt är emot denna byggnad som jag anser innebär: 

‐ alldeles för hög, 15 meter efter vad jag hört 
‐ fördärvar en vacker utsikt upp mot kyrkan 
‐ alldeles för nära oss som bor i början på vårvägen 
‐ sista gröna platsen i centrala Vallentuna 
‐ en kraftig ökning av trafik i vårt närområde 
‐ en värdeminskning vid försäljning under byggtiden 
‐ störande byggbuller under 2 år som det är beräknat att pågå 
 
Framför allt höjden och att utsikten försvinner är det som jag är mest emot. 
 

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 
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. 
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6.1.3 Närboende Skördevägen 5 (KS 2016.550-42) 

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. Att göra en förtätning inom detta område 
innebär en total estetisk försämring. 

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 
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. 
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6.1.4 Närboende Skördevägen 7 (KS 2016.550-43) 

Härmed skickar jag våra skrivelser angående planerade byggnationen för 
Gärdesvägen Omfattande del av fastigheterna Vallentuna-Prästgård 1:69 och 
Vallentuna-Prästgård 1:163 i Vallentuna kommun för säkerhets skull så våra 
synpunkter kommer med. 

 
Dessa skrivelser har vi redan skickat en gång till Plansamrådet. Jag bifogar en 
skrivelse från brf Vikingen, fastigheten Prästgården 1:87. Det bifogades underskrifter i 
original: 

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. 

 
Den andra bilagan är mina personliga funderingar och överklagan: 
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. 

Under de senaste åren 
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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 
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 
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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 
markanvändning i ett kollektivtrafiknära läge samtidigt som siktlinjer i landskapet  
mot kyrkan i viktiga stråk kan bibehållas.  
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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. 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.  

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. 

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. 

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 (KS 2016.550-47) 

Med anledning av den tänkta bebyggelsen på Gärdesvägen Prästgård 1:69 så anser jag 
att förslaget på byggnad inte är anpassad till detta område. 

Om man har för avsikt att ta bort alla grönområden i Vallentuna Centrum, så borde 
man ändå se till att nybyggnationen anpassas efter tidigare byggnader, ett lite mer 
estetiskt tänk i och med att det på angränsande tomter består av 50-60-tals 
byggnader. Därför borde man se till att det nya bygget anpassas efter detta och 
absolut inte vara högre än tre våningar. 

Vi måste försöka att ha kvar lite av det gamla i centrum - vi behöver inte se ut som 
övriga kommuner runt om i Stockholm - att bygga detta hus förstör helhetsbilden. Det 
finns även ett förslag - som jag har uppfattat det - med att ha butikslokaler i 
bottenplan vilket troligtvis inte är optimalt. Det ligger väldigt "off" från övriga butiker 
på torget och tittar man på vad som hänt med Vallentuna Centrum så stänger den ena 
butiken efter den andra. Så något vidare underlag finns nog inte för detta. 

Om det kommer att byggas på nämda tomt, så är ett förslag att bottenplanet inhyser 
lägenheter med tillhörande uteplats. 

Vad jag vill säga med denna skrivelse är att - om det ska byggas på denna lilla plätt - 
var vänlig se över förslag på byggnad. Det måste harmonisera med de tidigare äldre 
byggnaderna. 

 
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.  

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.  

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 
verksamhetslokaler i efterhand varför det måste planeras för verksamheter från 
början även om det kankse inte blir aktuellt med verksamheter förrän om några år. 

6.1.6 Närboende Skördevägen 5 (KS 2016.550-49/50) 

Först vill jag meddela att jag tycker inte att det presenterade förslaget är acceptabelt 
och anser inte att dessa planerade bostadshus ska byggas på området kring 
Gärdesvägen och Vårvägen. 

1) 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 behålla en anda av "landet" även 
centralt. Skulle gärna vilja se en ritning av hur bygget är planerat att se ut från 
kyrkan sett. Jag har studerat den ritning som finns uppsatt på Bibloteket 
samt som lagts upp på kommunens hemsida men finner det svårt att där 
utläsa placeringen av själva bostadshusen. 
 

2) 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.  
 

3) 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 nya 
bostadsområdet. De träd som idag finns utmed tomtgränsen anser jag ska 
vara kvar även i framtiden. 
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4) 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.  
 

5) Med en begränsad utsikt och i vissa fall avsaknad av utsikt, minskat 
grönområde samt alldeles 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 
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.  

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. 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. 
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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.  

Planen anger att byggnader ska placeras utmed gata med fasad i gräns mot gata. 

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. 

6.1.7 Närboende Skördevägen 1 (KS 2016.550-52) 

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. Djurlivet är mycket viktigt i 
en naturnära kommun som Vallentuna och på den aktuella platsen lever fåglar, 
kaniner/harar och andra djur.  

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 aktuellt planområde ligger i ett mycket 
kollektivtrafiknära läge där man som boende får räkna med yttrerligare förtätning 
nära befintlig bebyggelse. 

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. 
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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 
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. 

6.1.8 Närboende Skördevägen 11 (KS 2016.550-53) 

Har bott på adressen i 15 år och trivts väldigt bra, tills kommunen bestämde sig för att 
bygga kulturhuset i parken utanför mina enda fönster åt det hållet. Det ända jag ser 
från mina fönster är en grå vägg och känner mig intstängd från den sidan av 
lägenheten. 

Men fick ändå vara glad över att vi i huset har kvar utsikten och frihetskänslan ut mot 
sjön och kyrkan. 

Att man nu planerar att även bygga på den sidan innebär att jag/vi inte kommer få in 
någon sol alls på dygnets alla 24 timmar, vilket inte känns ok. Har dessutom sett 
detaljplanen som visar att vi kommer få en vägg framför våra enda fönster åt det 
hållet också som då också gör att vi inte får någon som helst utsikt från någon delav 
våra hem. 

Har även haft flera mäklare på besök som har värderat min lägenhet, men menar att 
priset kommer att gå ner pga byggandet. 

Vallentuna är en stor kommun med stora grönområden och andra tänkbara ytor att 
bygga på. Varför måste man bygga på dom få grönområden som ligger just i centrum? 

Har två barn som jag brukar spela fotboll blåsa bubblor mm på ytan. Barnen älskar att 
gå ut på ballkongen då kyrklockorna spelar för att lyssna och titta. Eller för att bara 
sitta på ballkongen med en glass i solnedgången. 

All eran iver om att få bygga just på den platsen och dollar tecken i ögonen gör att ni 
förstör för så otroligt många vuxna och barn som verkligen trivs där. Hade ni själva 
bott på adressen hade ni brytt er, har själv pratat med en från kommunen som först sa 
att han inte hade med bygget att göra men sa sen att han var involverad i detta. 
Frågade då honom hur han själv hade reagerat om han hade bott på adressen eller om 
man byggde två väggar precis utanför hans fönster där han bor nu, vilket han 
självklart inte hade velat och hade bestridit detta.  
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Hoppas kommunen och alla inblandade verkligen tänker om ang detta och försöker 
finna en ny plats självklart, men där det inte drabbar andra boenden. 

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. 

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 ersättnin 

6.1.9 Närboende (KS 2016.550-55) 

Jag skriver detta med anledning av det framtida nybygget på Gärdesvägen i centrala 
Vallentuna. Planen att bygga så mycket som 100 nya lägenheter på området anser jag 
vara ett mycket olämpligt projekt. 

Förutom att utsikten från de redan existerande lägenheterna blir fullständigt förstörd 
så är även dessa lägenheter ett stort misstag rent estetiskt. 
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Att lokalisera detta nya fyravåningshus så nära de befintliga 50-60 tals byggnaderna 
blir en estetisk röra. Förfärligt! Dags att tänka om. 

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.  

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. 
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6.2 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag 
och föreningar  

6.2.10 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

I dagvattenutredningen (Sweco 2018-01-25) konstateras att det för hela planområdet 
föreligger fördröjnings- och reningsbehov av dagvatten. Förslag till dagvattenåtgärder 
finns i områden längs gatan och vid torget. Utredningen visar också att åtgärderna i 
planområdet är nödvändiga för att undvika  översvämningsproblem utanför 
planområdet. 

Länsstyrelsen anser att det saknas uppgifter som styrker slutsatserna i 
dagvattenutredningen angående eventuella påverkan på vattenkvalitet i 
Vallentunasjön. Det saknas uppgifter om föroreningarnas halter och mängder före 
och efter exploateringen. Förslag till dagvattenåtgärder är baserat på behovet att 
fördröja vatten och enligt Länsstyrelsen saknas en tydlig återkoppling till behovet av 
att samtidigt rena dagvattnet. Vissa av åtgärderna i utredningen gör enligt 
Länsstyrelsen det möjligt att rena dagvatten, men eftersom skillnaderna i reningsgrad 
för olika föreningar mellan föreslagna åtgärder varierar kan inte total 
reningskapacitet bedömas förrän slutligt val av åtgärder har gjorts. 

Under rubriken Dagvatten i planbeskrivningen står att ”(a)vtal om hantering av 
dagvatten förutsätts tecknas mellan exploatören och Vallentunavatten. Markreservat 
bedöms inte behövas.” Utöver detta finns det ingenting som visar på att tillräckligt 
med dagvattenåtgärder säkerställs. 

På befintligt underlag går det inte att bedöma planens eventuella påverkan på 
möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna i Vallentunasjön. Kommunen behöver 
tydligare visa hur tillräckligt med fördröjande och renande dagvattenåtgärder 
kommer att säkerställas, i första hand inom planområdet.  

Länsstyrelsen konstaterar också att det saknas planbestämmelser om 
dagvattenrelaterade frågor i plankartan, vilket kan behöva tillföras beroende på val av 
åtgärder. 

Säkerhet 

Länsstyrelsen bedömer att utrymningsvägar kan regleras bort från en viss riktning, 
eller i en viss riktning. Att säkerställa utrymningsvägar bort från riskkälla är en 
riskreducerande åtgärd som kan vara betydelsefull och som är kostnadseffektiv. Själva 
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detaljprojekteringen sker under bygglov. Länsstyrelsen anser att planbestämmelse om 
att utrymningsvägar ska finnas i riktning bort från väg där farligt gods transporteras, 
ska vara införd till antagande av planförslaget. 

Vattenverksamhet 

I planbeskrivningen nämns eventuellt behov av en grundvattensänkning i 
planområdet. Länsstyrelsen vill informera om att detta kan vara en anmälnings eller 
tillståndspliktig vattenverksamhet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Planen är en flexibel plan. Kvartersmarken kan bebyggas på olika sätt beroende på 
vilken exploatör som kommer att bebygga marken. Även om kommunen haft en 
tävling och tror sig veta hur marken kommer att bebyggas så är det ingen garant att 
det blir exakt så eller det är den aktör som kommer att bebygga kvatersmarken. Den 
aktör som kommunen har för avsikt att sälja marken till, som vann kommunens 
markanvisningstävling, har tagit fram en dagvattenutredning som baseras på det 
vinnande förslaget i tävlingen. Utredningen visar att övervägande del av dagvatten 
som genereras inom kvartersmark när marken är bebyggd, kan renas och fördröjas 
inom kvartersmark innan det släpps till allmän anläggning inom allmän plats. 
Utredningen biläggs planhandlingarna. 

Som framgår av utredningen för allmän plats kommer förändring av befintlig 
situation inom allmän plats vara marginell. Den tillkommande mängden av flöden 
och halter, till följd av ett genomförande av planen, härrör till byggnationen inom 
kvartersmark som till övervägande del kan fördröjas och renas inom kvartersmark. 
Ett flertal åtgärder kan genomföras inom allmän plats för att fördröja de ökade 
flöderna till följd av ett genomförande av planen. Åtgärderna har även renande effekt. 
Utgångspunkt är att välja lösningar som förbättrar MKN för Vallentunasjön. Därtill 
planeras en våtmarkspark i nära anslutning till planområdet i syfte att skapa en bättre 
situation gällande hantering av dagvatten för hela centrala Vallentuna.  

Plankartan kompletteras med en bestämmelse som anger att 
infiltrationsanläggningar och fördröjningsmagasin får integreras i gatuutformningen. 

Plankartan kompletteras med en bestämmelse om att utrymningsvägar ska finnas i 
riktning bort från väg där farligt gods transporteras om än kommunen bedömmer att 
det är en bestämmelse som saknar lagstöd. 

Kommunen noterar informationen och informerar berörda. 
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6.2.11 Lantmäteriet 

Planbeskrivning : 

Det framkommer att exploatören kan komma att stå för kostnader i samband med 
genomförandet av allmän platsmark. Detta stycke måste utvecklas. Skrivning avseende 
eventuellt inlösen i avsnitt 8.7.3 måste förtydligas.  

Genomförandetiden för plan 0115-P08/1006 pågår och planen kommer delvis 
kommer ändras. Det bör lyftas tydligare på vilken grund detaljplanen ändras, då det 
kan ifrågasättas om balkong över allmän plats kan utgöra ett allmänt intresse.  

Det noteras att utfartsmöjligheterna är begränsade vilket kommer påverka eventuell 
fastighetsbildning inom planområdet.  

Vad gäller parkeringsavtalen med BRF vikingen bör de ekonomiska konsekvenserna 
av en uppsägning lyftas.  

Det köpeavtal som ska upprättas verkar ha en karaktär av exploateringsavtal. 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 sådant avtal. Se 4 kap 33 § samt 5 kap 13 § PBL, Lantmäteriet handbok samt 
Boverkets hemsida.  

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 (6.6.2). Stycket bör utvecklas.  

Planbeskrivningen tar även upp eventuell 3D-fastighetsbildning. 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 
gemensamhetsanläggningar, ersättnings- och teknikfrågor.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kompletteringar avseende kostnader för genomförandet har införts i 
planbeskrivningen.  

Förvaltningen bedömer att planbeskrivningen i övrigt tillräckligt beskriver de 
förutsättningar och konsekvenser som planförslaget innebär och som är erforderliga 
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för detaljplanens genomförande. Eftersom detaljplanen ska vara flexibel och 
möjligöra olika sätt att bebygga planområdet kan en mer detaljerad redovisning av 
genomförandet medföra att det blir felaktigt beskrivet. 

6.2.12 Trafikverket 

I samrådet framförde Trafikverket att bullerberäkningarna baseras på år 2030 men 
borde baseras på basprognos 2040. Trafikverket anser att en motivering till varför 
2030-progosen valdes i stället för basprognosen 2040 ska föras in i 
planbeskrivningen.  

Planområdet ligger inte inom det som enligt riksintressepreciseringen innebär 
influensområde för buller vilket också konstateras i bullerutredningen. Trots detta så 
anser Trafikverket att Roslagsbanans verksamhet behöver beskrivas på ett tydligare 
sätt i planbeskrivningen framförallt vad gäller trafik och underhåll nattetid.  

Under samrådet framförde dessutom Trafikverket att LFV saknades på sändlistan 
vilket också bemöttes i samrådsredogörelsen. I och med att riksintresset för luftfarten 
innebär att LFV måste ges tillfälle att yttra sig över planer och objekt som omfattar 
objekt över denna höjd och högre. Trafikverket ser fortfarande inte att LFV fått tagit 
del av handlingarna vilket gör att synpunkten kvarstår.  

I granskningsskedet så har en våning under mark tillkommit. Trafikverket vill 
poängtera vikten av att denna våning och dess grundläggning samt övriga 
markarbeten inte bidrar till att skapa sättningar eller på annat sätt påverkar den 
statliga infrastrukturen i området. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Angående statlig väg och buller: Förvaltningen bedömer att det är förenat med stor 
osäkerhet att använda 2040 som prognosår eftersom det är svårt att veta hur 
vägbeläggning, fordon m.m. ser ut så långt fram i tiden. Normalt har kommunerna 
endast underlag för att göra prognoser som sträcker sig till 2030. För längre tider än 
så tenderar osäkerheten bli väldigt stor. Förvaltningen delar Trafikverkets bedömning 
att bullerutredning inte behöver uppdateras. 

LFV har hörts i granskningen via Länsstyrelsen. LFV har ingen erinran mot förslaget. 
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6.2.13 Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting 

Trafikförvaltningen har ingen erinran mot föreslagen detaljplan men ser gärna att en 
tydligare beskrivning av verksamheten ändå inkluderas i planbeskrivningen, 
exempelvis avseende trafik och underhåll nattetid. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Förvaltningen bedömer att planbeskrivningen tillräckligt beskriver de förutsättningar 
och konsekvenser som närheten till Roslagsbanan innebär för att bedöma platsens 
lämplighet för bebyggelse. 

6.2.14 Eon 

E.ON Värme i Stockholm har som det har noterats i underlagen ledningar för 
fjärrvärme i närområdet. T .ex är både BFR Prästgården & BRF Vikingen anslutna till 
fjärrvärmenätet. Vi undersöker gärna möjligheten att ansluta kunden. 

För intresse av anslutning av fjärrvärme i kontakta christian.lundholm@eon.se Tfn: 
072 524 51 83. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kontaktuppgifter vidarebefordras till exploatör. 

6.2.15 Skanova 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad 
Skanova karta DP Gärdesvägen Vallentuna.  

Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele-anläggningar 
i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flytt och att detta registreras på planen.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommunen är medvetna om att det finns befintliga ledningar i området som kommer 
att behöva flyttas när planen genomförs. Ansvaret för utförandet och fördelning av 
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kostnaderna för detta kommer att klaras ut i samband med att detaljprojektering sker 
av ledningsnät, allmän plats och kvarterets utbyggnad. 

7. Revideringar efter granskning 

Revideringar i plankartan 

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

• En bestämmelse avseende dagvattenhantering inom allmän plats har införts 
på plankartan. Bestämmelsen anger att infiltrationsanläggningar och 
fördröjningsmagasin får integreras i gatuutformningen.  

• En bestämmelse avseende risk inom kvartersmark har infört på plankartan. 
Bestämmelselsen anger att utrymningsvägar ska finnas i riktning bort från 
väg där farligt gods transporteras. 

Revideringar i planbeskrivningen 

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

• Planbeskrivningen har kompletterats med förklarande text gällande nya 
bestämmelser i plankartan avseende risk och dagvatten 

• Planbeskrivningen har förtydligats och kompletterats i avsnitt rörande avtal 
och ekonomiska konsekvenser. 
 

8. Berörda med synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda under planprocessen 

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

Närboende KS 2016.550-11/närboende KS 2016.550-42 

Närboende KS 2016.550-14 

Närboende KS 2016.550-17/närboende KS 2016.550-49 
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Närboende KS 2016.550-18/närboende KS 2016.550-50 

Närboende KS 2016.550-19/närboende KS 2016.550-43 

Närboende KS 2016.550-22 

Närboende KS 2016.550-23 

Närboende KS 2016.550-24 

Närboende KS 2016.550-25/närboende KS 2016.550-52 

Kommuninvånare KS 2016.550-12 

Närboende KS 2016.550-37 

Närboende KS 2016.550-41 

Närboende KS 2016.550-47 

Närboende KS 2016.550-53 

Närboende KS 2016.550-55 

Lantmäteriet i Stockholms län 

Storstockholms brandförsvar 

Länsstyrelsen i Stockholms län  

Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting 

Polismyndigheten i Stockholms län 

Storstockholms brandförsvar 

Norrvatten   
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Björn Stafbom  Kristofer Uddén                      
Planeringschef Mark- och exploateringschef    

 

 
Anna Dahlberg   
Planarkitekt   
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