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FAKTA Vad är en detaljplan? 

En detaljplan är ett instrument för kommunen att förverkliga den lokala bebyggelsepolitiken. En detaljplan 
bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur byggnader, anläggningar och tomter får utformas inom 
ett visst område, det vill säga hur miljön avses förändras eller bevaras. 

Kommunen har genom lagstadgat planmonopol, ensamrätt att utforma och anta planer inom sin geografiska 
gräns. I Vallentuna kommun handläggs planer av Samhällsbyggnadsförvaltningen och antas av 
Kommunfullmäktige. Processen för att ta fram en detaljplan och vad en detaljplan ska och får reglera anges i 
Plan- och bygglagen. 

En detaljplan består alltid av en plankarta med tillhörande planbeskrivning. Det är plankartan som reglerar 
markanvändningen och bebyggelsen. Plankartan är juridiskt bindande i efterföljande bygglovprövningar och 
fastighetsregleringar. Planbeskrivningen är till för att förklara bakgrund, syfte, bestämmelser och genomförande 
samt konsekvenser av ett genomförande av detaljplanen. 
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Samråd Under 
rättelse Granskning Utlåtande Antagande Lagakraft 

Handlingar 
• Plankarta, skala 1:1000 (A3)
• Planbeskrivning
• Behovsbedömning
• Fastighetsförteckning

Planprocessen 
Planuppdrag 

Planbesked lämnades 2014-10-09. Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 
gav 2016-08-16, planavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för 
Lindholmen – Uppsäter. Efter beslut om planuppdrag gjorde kommunen 
ställningstagandet att också inkludera del av Mörbytorpsvägen (fastighet Slumsta 
S:5), del av fastighet Lindholmen 5:1 samt del av fastighet Lindholmen 5:88. Efter 
samrådet beslutade dock styrgruppen att planområdet inte ska bestå av allmän plats 
och dessa delar har tagits bort inför granskning. 

Handläggning 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900). 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. 

Samråd genomfördes under perioden 6 september till 9 oktober 2017. Synpunkterna 
från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse. Granskning genomfördes 
under perioden 13 september till 4 oktober 2018. Synpunkterna har sammanställts i 
ett utlåtande. 

Preliminär tidplan 

• Samrådsbeslut Augusti 2017 
• Beslut om granskning Tredje kvartalet 2018 
• Antagande (KF) Första kvartalet 2019 
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1. Inledning

1.1 Planhandlingar 
• Plankarta med planbestämmelser 1:1000 (A3)
• Planbeskrivning
• Behovsbedömning
• Fastighetsförteckning

1.2 Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med planen är att pröva möjligheten till en utbyggnad av bostäder i norra delen 
av Lindholmen. Planen innebär att fyra parhus eller fem friliggande småhus kan 
uppföras. Tillfart till planområdet sker från Mörbytorpsvägen. 

1.3 Plandata 

1.3.1 Läge, areal, markägoförhållanden 

Planområdet ligger i norra delen av Lindholmen, cirka 600 meter norr om 
Lindholmen station. Planområdet omfattar fastigheten Slumsta 1:14 (cirka 3 260 m2). 
Fastigheten är i privat ägo. 

Figur 1. Planområdets läge (röd markering) i norra Lindholmen. Blå markering visar 
stationsläget. 
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Figur 2. Planområdets avgränsning (röd streckad linje). Källa: www.google.se/map. 

1.4 Kommunala ställningstagande 

1.4.1 Översiktsplan 2040 och Fördjupad översiktsplan Norra 
Vallentuna och Lindholmen 

I den kommunomfattande översiktsplanen, Översiktsplan 2040, antagen 2018-08- 
27, anges att i Lindholmen ska ny tillkommande bebyggelse huvudsakligen utgöras av 
småhus med tätare bebyggelse närmare stationen. Närmast stationen är 
utgångspunkten flerbostadshus och verksamheter. 

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Norra Vallentuna och Lindholmen vann laga 
kraft 2018-07-14. I fördjupningen föreslås cirka 250 - 300 nya bostäder i Lindholmen. 
Nytillkommen bebyggelse utgörs främst av småhus. För att främja hållbart resande är 
det fördelaktigt att bygga lite tätare närmare stationen i Lindholmen. I FÖP:en 
föreslås följande riktlinjer för utbyggnad i Lindholmen: 

• Flerfamiljshus i kvarter på fastigheter närmast stationen.
• Förtätning genom avstyckning lämplig inom 300 meter från stationen.
• Tomtstorlek längre bort än 300 meter från stationen bör inte understiga

800 m2.
• I Mörbytorp bör tomtstorleken vara minst 1200 m2.

Detaljplanen möjliggör för mindre fastighetsstorlekar än vad som anges i riktlinjerna 
för Lindholmen. Planområdets läge samt att den tillkommande bebyggelsen inte 
kommer att vara exponerad i landskapet innebär att påverkansgraden bedöms som 
liten. De fastighetsstorlekar som föreslås i planen är att jämföra med de 
detaljplanelagda fastigheterna direkt söder om aktuellt planområde. 

8 
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Detaljplanen anger färre bostäder än vad som angavs i planbeskedet. I planbeskedet 
anges nio småhus. Planen möjliggör uppförande av fyra parhus eller fem friliggande 
småhus. Eftersom beslut om planbesked tillstyrktes innan beslut om fördjupad 
översiktsplan samt att påverkansgraden på övriga intressen bedöms som låg görs 
bedömningen att avsteg kan göras från intentionerna i FÖP:en. 

 

1.4.2 Detaljplaner 

Planområdet omfattas inte av någon gällande detaljplan. Områdena söder om 
Mörbytorpsvägen är planlagda för bostäder. 

 

Figur 3. Gällande detaljplan (D 94 11 21-2) söder om planområdet. 
 
 
 

Figur 4. Gällande detaljplan (D 97 06 04) söder om planområdet. 
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1.4.3 Bostadsbyggnadsprognos 2017 - 2026 

I BBP17A redovisas 10 småhus i grupp (<1000 m2) i området Lindholmen-Uppsäter. I 
hela Lindholmen redovisas totalt 295 bostäder, främst småhus med större tomter, 
under perioden 2017 till 2026. 

 

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. Området utgör slättbygd och bär tydlig prägel av aktivt 
jordbruk med djurhållning som är förhållandevis småskalig. 

 

2.1.2 Miljökvalitetsnormer 

Vatten 
 

Planområdet ingår i Åkerströmmens avrinningsområde och huvudrecipient är 
Garnsviken. Vattenförekomsten Garnsviken (SE660018-163987) uppnår måttlig 
ekologisk status. Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status. Ämne som inte 
uppnår god kemisk status i vattenförekomsten är kvicksilver. Den ekologiska statusen 
beror främst på förekomst av växtplankton - näringsämnespåverkan. För den kemiska 
statusen är det kvicksilver som gör att god kemisk status inte uppnås. God ekologisk 
status anses inte kunna nås till år 2021 och kvalitetskravet har därför satts till 2027. 

 
Vallentuna kommun ingår i Oxunda vattensamverkan vilket innebär att Oxundaåns 
dagvattenpolicy gäller för planområdet. Enligt policyn ska LOD tillämpas inom 
kvartersmark. Dagvatten från planområdet ska renas och fördröjas innan det släpps 
till allmänna ledningar. 

 
Inom planområdet finns inget skyddsområde för vattentäkt. 

 
Luft 

 
Enligt förordningen om miljökvalitetsnormer har regeringen meddelat 
miljökvalitetsnormer för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxid, bly, bensen, 
kolmonoxid, ozon och luftpartiklar (PM10). Den planerade bebyggelsen kommer inte 
att leda till att gränsvärdena överskrids i närområdet eller i Vallentuna kommun i 
övrigt. 
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Omgivningsbuller 
 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller gäller främst större kommuner med fler 
än 100 000 invånare. Mindre kommuner omfattas av bullernormen i de områden som 
störs av buller 

• från större vägar (över 3 miljoner fordon/år) 
• större järnvägar (30 000 tåg/år) samt 
• större civila flygplatser (över 50 000 flygrörelser/år) 

 
Aktuellt område omfattas inte av miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller. 

 
 

2.2 Stads- och landskapsbild 
 

2.2.1 Bebyggelse 

Fastigheten Slumsta 1:14 är obebyggd. På de angränsande fastigheterna finns 
friliggande småhus som är uppförda i 1 - 2 plan. Merparten av bebyggelsen i 
anslutning till planområdet är uppförd med träfasad och sadeltak. Den senast 
tillkomna bebyggelsen nordväst om fastigheten är uppförd med putsfasad. 

 
 

Figur 5. Bilderna visar delar av den befintliga bebyggelsen i anslutning till planområdet. 
 
 

2.3 Naturmiljö 
 

2.3.1 Grönstruktur och friytor 
 

Planområdet sluttar mot Mörbytorpsvägen i söder. Marknivån varierar från +31 
meter över havet i norr till +25 meter över havet i söder. Planområdet utgörs av en 
befintlig bostadsfastighet som i huvudsak består av öppna ytor med gräs och sly samt 
mindre partier med berg i dagen. I ytterkanterna finns enstaka träd, både barrträd 
och lövträd. Planområdet används inte som rekreationsområde. Området är inte 
utpekat som något värdefullt naturområde eller grönstråk och det finns inga klassade 
naturvärden. 

 
 
 

11 



   D20190208   

  
 

Figur 6. Bilder från planområdets norra och södra delar. 
 
 

2.3.2 Berggrund och jordarter 

Merparten av området består av morän. En mindre del i norr består av berg. 
 
 

Figur 7. Utdrag ur jordartskartan, gränser mellan områden är ungefärliga. Rött: berg, gult: 
lera-silt, blått: morän. Planområdet markerat med svart streckad linje. 

 
 

2.4 Kulturmiljö 
Planområdet ligger inom utpekat område med mycket höga kulturhistoriska värden. 
Det innebär att kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är mycket känsliga och 
sårbara. Även små förändringar kan minska möjligheten att utläsa och förstå 
områdets historia. Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande 
förhållanden som till exempel markanvändning och bebyggelsemönster. Fastigheten 
omfattas av utvecklingsområden för bebyggelse i befintlig översiktsplan (ÖP). 
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Riksintresse för kulturmiljövård, 
Markim-Orkesta K 74 

RAÄ Orkesta 106:1 

Norr om fastigheten Slumsta 1:14 ligger ett fornlämningsområde som utgörs av ett 
gravfält. RAÄ-nummer Orkesta 106:1. Avståndet mellan planområdet och 
fornlämningsområdet bedöms som tillräckligt för att inte påverka 
fornlämningsområdet och någon arkeologisk undersökning krävs inte. Fornlämningar 
är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950) och får inte täckas eller genom 
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändras eller skadas (2 kap 6 §). Om en 
fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet avbrytas kring 
den fornlämning som berörs. Den som leder arbetet ska anmäla förhållandet till 
länsstyrelsen (kulturmiljölagen 1988:950). 

 

Figur 8. Kartan visar riksintresse för kulturmiljövård, Markim-Orkesta, K 74, 
fornlämningsområden samt övriga kulturhistoriska lämningar i norra Lindholmen (Källa: 
Länsstyrelsen Stockholm). Blå markering visar planområdets ungefärliga läge. 
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2.5 Gator, trafik och parkering 
Planområdet gränsar till Mörbytorpsvägen. Vägen är enskild (ej delen närmast 
Lindholmsvägen) och förvaltas av en samfällighetsförening. Mörbytorpsvägen 
ansluter till Lindholmsvägen (väg 950) i väster. Det finns ingen gång- och cykelvägen 
längs med Mörbytorpsvägen. Längs med Lindholmsvägen, som ligger direkt väster 
om planområdet, ska en gång- och cykelväg anläggas. 

 

Figur 9. Mörbytorpsvägen 
 

Parkering ska dimensioneras i enlighet med Vallentuna kommuns gällande 
parkeringsnorm. 

 
 

2.6 Service 
Service med två förskolor och skola (Gustav Vasaskolan, F-6) samt mataffär ligger ca 
100 - 150 meter sydväst om planområdet. Orkesta idrottsplats ligger ca 250 meter 
norr om planområdet. 

 
Roslagsbanan passerar ca 200 meter öster om planområdet och Lindholmen station 
ligger ca 600 meter söder om planområdet. Lindholmsvägen trafikeras med buss. 
Närmste hållplats ligger strax söder om planområdet. 

 
 

2.7 Hälsa och säkerhet 
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. 

 
Planområdet är inte utsatt för något buller från trafik på Mörbytorpsvägen och ligger 
inte heller i närheten av verksamheter som innebär bullerstörningar. 
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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. 

3. Planförslag

3.1 Bebyggelseområden / Kvartersmark 

3.1.1 B, Bostäder – Bostäder 

Planen möjliggör för uppförande av B Bostäder. Kvartersmarken omfattar 3 260 m2. 

Gemensam gata inom kvartersmark bör ha en minsta körbanebredd om 4,5 meter. 

3.1.2 Utnyttjandegrad 

Planen möjliggör för uppförande av fyra parhus eller fem friliggande småhus. Max en 
huvudbyggnad är tillåten per fastighet. 

Vid uppförande av parhus är minsta tillåtna fastighetsstorlek 400 m2 för parhus och 
största tillåtna byggnadsarea är 90 m2 (per bostadsenhet) för huvudbyggnad och 20 
m2 för komplementbyggnad. 

Vid uppförande av friliggande småhus är minsta tillåtna fastighetsstorlek 600 m2 och 
största tillåtna byggnadsarea är 120 m2 för huvudbyggnad och 20 m2 för 
komplementbyggnad. 

Komplementbyggnad får inte inredas som bostad. 

3.1.3 Placering och utformning 

Vid uppförande av friliggande småhus ska huvudbyggnader placeras minst 4,5 meter 
från fastighetsgräns. Planen säkerställer genom s.k. prickmark ett bebyggelseavstånd 
på 4,5 meter till intilliggande befintliga bostadsfastigheter. 

Vid uppförande av parhus får huvudbyggnad sammanbyggas i fastighetsgräns, dock ej 
i fastighetsgräns som sammanfaller med planområdesgräns. 

Komplementbyggnader får sammanbyggas i fastighetsgräns, dock ej i fastighetsgräns 
som sammanfaller med planområdesgräns. Komplementbyggnad får sammanbyggas 
med huvudbyggnad. 

För att anpassa den tillkommande bebyggelsen till befintlig bebyggelse i anslutning 
till planområdet säkerställer planen att högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnader 
är 7,5 meter. För komplementbyggnader är högsta tillåtna nockhöjd 4,5 meter. 

3.2 Gator och trafik 
Tillfart till planområdet sker från Mörbytorpsvägen. 
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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. Exempelvis VA, gata och område för 
avfallshantering. 

 
Gemensamhetsanläggningens avgränsning och omfattning kommer att prövas i en 
lantmäteriförrättning. 

 
 

3.4 Teknisk försörjning 
 

3.4.1 Vatten och spillvatten 

Planområdet ska anslutas till det allmänna VA-nätet. Det finns idag en 
anslutningspunkt för VA vid Mörbytorpsvägen, och ledningar kommer kunna dras 
vidare längs med nya gata. 

 
Då den allmänna VA-anläggningen är utbyggd och förbindelsepunkt till respektive 
fastighet är meddelad, debiterar Roslagsvatten fastigheterna enligt vid tillfället 
gällande VA-taxa. Spillvatten ska i huvudsak lösas med självfallssystem. 

 
 

3.4.2 Dagvatten 

Planen medför tillkommande hårdgjorda ytor och därmed ökade dagvattenflöden. För 
att inte riskera att försämra möjligheten att nå MKN måste dagvattnet renas innan 
det når vattenförekomsten Garnsviken. Planområdet omges av skogs- och 
jordbruksmark och förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvattnet 
(LOD) är goda. Jordarna inom planområdet är generellt relativt genomsläppliga och 
lämpliga för infiltration och fördröjning utifrån jordartskartan. 

 
Enligt riktlinjer från Oxundaåns dagvattenpolicy ska så stor del som möjligt av den 
totala nederbörden infiltreras lokalt. Inom enskild fastighet kommer dagvatten att så 
långt som möjligt att fördröjas. Detta sker genom att vatten från hårdgjorda ytor och 
tak inom tomter samt dräneringsvatten avleds till ytor där vattnet kan infiltrera, till 
exempel gräs- och planteringsytor. Infiltrationsytor skapas vid stuprörutkastare. Med 
beaktande av detaljplanens storlek och fastigheternas tänkta storlek är detaljplanen 
flexibel och flera dagvattenlösningar kan tänkas. Säkerställande av hantering av 
dagvatten sker i exploateringsavtal med exploatören. 
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Figur 10. Kartan redovisar befintliga dagvattenledningar (gröna streck). Planområdet 
markerat med blått. 

 
 

3.4.3 Elförsörjning 

Elledningar distribueras av Elverket. Markförlagda ledningar ligger i 
Mörbytorpsvägen och söder om vägen finns en nätstation. Befintligt nät och befintlig 
nätstation söder om planområdet har kapacitet för att ansluta den tillkommande 
bebyggelsen inom planområdet. 

 
 

3.4.4 Avfall 

Avfallshanteringen ska lösas gemensamt i anslutning till Mörbytorpsvägen. Vid 
bygglovsprövning ska yta för gemensamhetsanläggning, avfallshantering, säkerställas. 

 
 

3.4.5 Brandpost 

I enlighet med vägledningsdokumentet ”VL 2015‐12 Brandvattenförsörjning” finns 
befintlig brandpost inom 50 meters avstånd från fastighetsgräns till Slumsta 1:14. 
Hela fastigheten nås inom 150 meter från brandposten. Mörbytorpsvägen har en 
tillräcklig vägbredd för att fungera som uppställningsplats. 
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3.5 Hälsa och säkerhet 
Ingen geoteknisk undersökning har genomförts. 

 
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. 

 

3.1 Administrativa bestämmelser 
Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år från den dag detaljplanen vunnit laga 
kraft. 
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4. Genomförande 
 

4.1 Organisatoriska frågor 
 

4.1.1 Tidplan för genomförande 

Detaljplanen bedöms kunna vinna laga kraft första 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. 

 
 

4.1.2 Ansvarsfördelning 
 

Exploatören ansvarar för anläggande och uppförande av samtliga anläggningar och 
byggnader på kvartersmark för bostadsändamål. Det gäller exempelvis 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 dagvatten 
inom kvartersmark. Om befintliga ledningar för el- och tele behöver flyttas ska detta 
ske i samråd med ledningsrättsinnehavaren. 

 
Alla kostnader för sanering, utbyggnad av bebyggelse och infrastruktur inom 
kvartersmark avsedd för bostadsändamål bekostas av exploatören. 

 
Roslagslagsvatten AB är huvudman för allmänna vatten- och spillvattenanläggningar. 

Elverket AB ansvarar för elnätet. 

Skanova ansvarar för telenätet. 
 
 

4.1.3 Avtal 

Ett planavtal har tecknats 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 har ett exploateringsavtal träffats mellan Vallentuna 
kommun och exploatören, Lilla Mörby Fastighets AB. Exploateringsavtalet reglerar 
hur kostnader och ansvar ska fördelas mellan Vallentuna kommun och exploatören. 
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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). Exploateringsavtalet reglerar att exploatören ska 
betala medfinansieringsersättning 

 
Exploatören ansvarar för och bekostar all bebyggelse och alla anläggningar på 
kvartersmark för bostadsändamål inom fastigheten Slumsta 1:14. 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. 

 

4.1.1 Fastighetsbildning 
 

Fastighetsbildning i enlighet med planförslaget kan ske när detaljplanen vunnit laga 
kraft. Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för 
de fastighetsbildningsåtgärder som krävs för genomförandet av detaljplanen inom 
kvartersmark. Det kan gälla avstyckningar av bostadsfastigheter inom 
kvartersmarken och inrättande av gemensamhetsanläggningar för gemensamma 
anläggningar på kvartersmark. En eller flera samfällighetsföreningar kan komma att 
bildas för förvaltning av gemensamhetsanläggningarna. 

 
 

4.2 Ekonomiska frågor 
 

4.2.1 Planekonomi 

Exploatören står för kostnaderna för framtagandet av detaljplanen i enlighet med 
planavtalet. 

Vid genomförandet av detaljplanen kommer fastighetsägarna inom planområdet att 
ansluta till allmänt verksamhetsområde för VA. Fastighetsägaren ska erlägga 
ersättning till Roslagsvatten AB för dennes del i de allmänna VA- 
huvudanläggningarna i enlighet med Vallentuna kommuns gällande VA-taxa. 

 

4.3 Tekniska frågor 
Exploatören ansvarar för kompletterande tekniska undersökningar, dokumentationer 
och kontroller som krävs för planens genomförande. 
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5. Konsekvenser 
 

5.1 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 utförts. 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, eller risk för att 
miljökvalitetsnormer överskrids. 

 

5.2 Miljökonsekvenser 
 

5.2.1 Stads- och landskapsbild 
 

Föreslagen exploatering är liten och påverkan bedöms som liten. Den tillkommande 
bebyggelsen anpassas efter den befintliga karaktären på den omkringliggande 
bebyggelsen 

 
 

5.2.2 Kulturhistoriskt värdefull miljö 

Planområdet ligger inom utpekat område med mycket höga kulturhistoriska värden 
samt i anslutning ett fornlämningsområde. Påverkan bedöms som liten. 

 

5.2.3 Miljökvalitetsnormer 
 

Ett genomförande av planen bedöms inte bidra till att möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsnormen för Garnsviken 2027 försvåras. Dagvatten från planområdet ska 
renas och fördröjas innan det släpps till det allmänna dagvattennätet. 

 
Ett genomförande av planen beräknas inte heller medföra att miljökvalitetsnormen 
för luft överskrids. 

 
 

5.3 Ekonomiska konsekvenser 
 

5.3.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Ett genomförande av planen innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
 
 

5.3.2 Ekonomiska konsekvenser för berörda fastighetsägare 
 

Ett genomförande av planen innebär för exploatören försäljningsintäkter vid 
avyttrande av bostadstomter. Det innebär också genomförandekostnader för 
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uppförande av byggnader, utbyggnad av ny infrastruktur, eventuell flytt av befintlig 
infrastruktur, fastighetsbildningsåtgärder samt anslutningsavgifter för till exempel 
vatten, spillvatten, dagvatten, el med mera. 

6. Medverkande
Planbeskrivningen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna 
kommun i samarbete med Sweco AB genom planeringsarkitekt Anna Magnusson. Ett 
flertal medarbetare med specialistkompetenser från olika avdelningar/förvaltningar 
samt Roslagsvatten AB har bidragit till framtagande av planbeskrivningen. 

Reviderad 2018-10-30 Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 

Planeringschef Planarkitekt Exploateringsingenjör 

Björn Stafbom Anna Magnusson Beatrice Matsson 
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