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1.  Hur utställningen bedrivits 

Utställning av översiktsplanen genomfördes under perioden 7 mars – 7 maj 2018.  

Utställningsförslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har under 

utställningen funnits att läsa på www.vallentuna.se/oversiktsplan samt i tryckt form 

på Vallentuna kulturhus. Utställningen kungjordes på kommunens anslagstavla den 2 

mars 2018 och i ortstidning Mitt i Vallentuna steget den 6 mars 2018 (nr 10 årgång 

25). Annonsering gjordes även i ortstidning Vallentuna Nyheter 10 mars-16 mars 

2018 (nummer 10, årgång 3). Utöver kungörandet skickades information om 

utställningen ut till nedanstående den 26 februari 2018: 

 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 Fritidsnämnden 
 Kulturnämnden  
 Barn- och ungdomsnämnden 
 Utbildningsnämnden 
 Socialnämnden 
 Kommunala pensionärsrådet 

KPR 
 Kommunala 

funktionshinderrådet KFR  
 Roslagsvatten AB 
 Käppalaförbundet 
 Norrvatten 
 SÖRAB 
 Storstockholms brandförsvar 
 Kommuner i Stockholm 

nordost 
 Kommuner i Arlandaregionen 
 Swedavia AB Stockholm-

Arlanda Airport  
 Länsstyrelsen i Stockholm 
 Tillväxt, miljö och 

regionplanering, Stockholms 
läns landsting 

 Trafikförvaltningen, 
Stockholms läns landsting 

 Trafikverket 
 Skogsstyrelsen 
 Naturvårdsverket 
 Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap 
 Försvarsmakten 
 Svenska kraftnät 
 Polismyndigheten i 

Stockholms län 

 Arriva Sverige AB 
 Nobina Sverige AB 
 Elverket Vallentuna AB 
 Vattenfall Eldistribution 
 Eon värme Sverige AB 
 Ragn-Sells 
 Skanova Nätplanering 

Stockholm 
 IP Only 
 Stockholms Handelskammare 

Vallentuna 
 Företagarna i Vallentuna 
 Brottbyföretagarna 
 Vallentuna centrumförening 
 Lantbrukarnas riksförbund 

Vallentuna 
 Friluftsfrämjandet Södra 

Roslagen 
 Angarngruppen 
 Vallentuna 

naturskyddsförening 
 PRO Vallentuna 
 SPF pensionärsföreningen 

Vallentuna 
 Vallentuna hembygdsförening 
 Össeby hembygdsförening 
 Orkesta hembygdsförening 
 Frösunda hembygdsförening 
 Markims hembygdsförening 
 Vallentuna församling 
 Össeby församling 

 Intressenter att köpa mark i 

Vallentuna (enligt 

kommunens intressentlista) 

 

Under utställningen inkom drygt 30 skriftliga yttranden.  
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2.  Översiktsplanen efter utställning 

Efter utställningen har justeringar i översiktsplanen gjorts. Inga principiella 

ändringar har gjorts vad gäller inriktning. Med nedanstående justeringar överlämnas 

förslag till översiktsplan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 

godkännande respektive antagande.  

Riktning för Vallentuna 

Kompletterat med antagen vision: Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där 

människor och idéer växer. 

Fördjupade översiktsplaner 

Justerat i markanvändningskarta för överensstämmelse med fördjupade 

översiktsplaner. 

Bostäder, näringsliv och service 

Uppdaterat text under bostäder från riktlinjer för bostadsförsörjning inklusive 

utförligare resonemang och bedömningar med utgångspunkt från riktlinjerna.  

Ändrat planeringsinriktning under kultur, bibliotek och kulturskola. Nya filialer för 

bibliotek, kulturskola och kulturhus ska i första hand placeras där annan service finns 

(i stället för bostadsområden).  

Kollektivtrafik 

Förtydligat reservat spårutbyggnad inom kommunen för förlängd Roslagsbana mellan 

Vallentuna och Arlanda i text och karta. Spårreservatet följer det utredningsalternativ 

som Stockholm läns landsting år 2014 beslutade att fördjupa i samband med att 

förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda godkändes. 

Avfall 

Kompletterat med planeringsinriktning. Vid nyetablering av flerfamiljshus och 

småhus ska gemensamhetsanläggningar beaktas med yta för att sortera allt 

hushållsavfall under kommunalt ansvar samt förpackningar under producentansvar. 

Riksintresset Arlanda 

Kompletterat med MSA-ytan som en del av Riksintresset Arlanda (och Bromma) 

flygplats.  

Övrigt 

I övrigt har språkliga förbättringar och mindre redaktionella ändringar gjorts.  

3.  Inkomna yttranden med synpunkter  

Yttranden har avpersonifieras och finns även i kommunens diarium. Diarienummer: 

KS 2017.278  
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Följande remissinstanser meddelade att de avstod att lämna ett yttrande: 

- Naturvårdsverket  

- Täby kommun  

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

3.1 Privatperson 

Vi flyttade till Vallentuna från innerstan 2009, på grund av den lantliga känslan och 

närhet till natur. För mig är inte utveckling att exploatera, bygga sönder åkermark och 

att i blindo fortsätta driva Arlandapendel-idén även fast SL inte är intresserade av att 

finansiera. Det är uselt av kommunen att, som nu, försöka pressa de få bönder som 

finns kvar, bland annat i Molnby, att sälja sin mark- för att bygga en massa bostäder 

på. Jag vill inte bo i en kommun som blir lika sönderbyggd som tex Täby blivit! 

Kommentar: Planens inriktning är att värna brukningsvärd jordbruksmark och en 

utveckling som bibehåller god tillgänglighet till naturen. På vissa platser t.ex. 

Molnby/Ubby området där intresse för en större bebyggelseutveckling finns bland 

fastighetsägare och där det finns eller planeras teknisk infrastruktur krävs dock 

avvägningar mellan olika intressen.   

3.2 Socialdemokraterna  

Socialdemokraterna yrkar följande tillägg och förändringar på översiktsplanen 2040 

s. 4 ”Att arbeta vidare med”: 

– Vi saknar både Fritids/friluftsplan och Landsbygdsprogram på listan. 

– Planprogram för Södra Haga tas bort. 

s.13 ”Tätare bebyggelse med småstadskvaliteter” 

– S vill förtydliga att nya områden som ligger centralt nära kollektivtrafik ska 

bebyggas av flerfamiljshus och inte av stadsradshus /radhus eller villor. Olika 

upplåtelseformer ska erbjudas med tonvikten på hyresrätter där bristen är störst. 

s.15 Bebyggelseutveckling, Lindholmen 

- S vill lyfta mycket tydligare fram utvecklingspotentialen i Lindholmen med 

flerfamiljshus och lokaler för handel, service och kontor i stationsnära lägen. 

s. 17 Södra Haga ska bort från listan över ”Bebyggelseutveckling” . 

Arningevägens förlängning delvis i tunnel ska utredas och möjligheterna att anpassa 

förlängningen till de typografiska förhållanden ska studeras. En fungerande 

förbindelse mellan Angarnsvägen – Lindholmen är en förutsättning för fortsatt 

exploatering norr om Vallentuna tätort. Vägens fortsättning till Tallhammar - Lindö 

ska prövas för att åstadkomma en ringled. 
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s.21 Vi ser fördelar med att på sikt flytta /erbjuda miljöfarlig och riskfylld verksamhet 

en bättre plats t.ex. i Karby/Brottby där nya verksamhetsområden planeras. 

Molnbystations läge ska utredas så att stationen i framtiden kan serva och 

tillgängliggöra området också för förenings- och friluftslivet (Veda ridklubb, golf och 

Veda friluftsområde) 

s. 24 ”Bostäder, näringsliv och service” 

utgångspunkter 

Tillägg: I meningen ” Vallentuna kommun ska aktivt verka för ett hållbart 

bostadsbyggande… som bidrar till en variation av bostäder avseende storlek, 

utförande, läge och upplåtelseform. 

Vi ser behovet av att bereda mark och områden för industri i Vallentuna. Detta för att 

skapa arbetstillfällen även på hemmaplan. Vi ska bättre motsvara företagarnas 

efterfrågan att kunna etablera sig i Vallentuna. 

s. 27 ”Besöksnäring” 

Vi saknar planeringsinriktning under denna viktiga punkt. Den ska läggas till. 

Besöksnäringen är en viktig del av utvecklingen av vår landsbygd. Våra rika kultur- 

och naturvärden ska bl.a. lyftas fram. Att samordna arbetet med 

Landsbygdsprogrammet och besöksnäringens planeringsinriktning skulle ha flera 

fördelar. 

s. 28 ”Social omsorg” 

Vi vill lägga till i texten behovet av ett boende för människor för psykisk ohälsa. 

s.32 Planeringsinriktning, cykelväg 

På listan av markbehov saknas cykelväg längs Bällstabergsväg som är redan tidigare 

beslutat av kommunfullmäktige. 

Vid planering av gång- och cykelvägar ska behovet och möjligheterna till en ridstig 

bredvid studeras. 

s. 39 Avfall 

Ambitionsnivån av kommunens hållbara avfallsarbete är otydlig. Under 

planeringsinriktning kan ex. tas upp om att kommunen säkerställer ytor och funktion 

av avfallshantering och underlättar för återbruk och materialåtervinning t.ex. med 

hjälp av hushållsnära sortering, returpark och insamlande av matavfall. 

Tydligare kartmaterial önskas. 

Kommentar: Sedan samråd av planen har dels skötselplan för bebyggelsenära 

natur och dels grönstrukturplan antagits av kommunfullmäktige. 

Landsbygdsprogram har lagts till listan att arbeta vidare med.  
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Planen styr inte upplåtelseformer. Skrivning att nya områden som ligger centralt 

ska få fler flerbostadshus, stadsradhus och flerfamiljsvillor är en generell skrivning 

för kommunens tätorter som följs av platsspecifik inriktning för respektive tätort.   

För Norra Vallentuna tätort (inklusive Molnbyområdet) och Lindholmen samt 

Karby och Brottby finns utarbetade fördjupade översiktsplaner.   

Södra Haga finns med i kommunens bostadsbyggnadsprognos antagen av 

kommunfullmäktige. Planen föreslår i första hand en utredning avseende behov och 

funktion av Arningevägens förlängning.  

Med planeringsinriktning avses inriktning för detaljplanering.  

Planen ger vägledning till lokalisering av olika typer av bostäder och lokaler och 

redogör inte behov. Behoven redovisas i riktlinjer för bostadsförsörjning respektive 

lokalresursplan.  

Planen redovisar endast cykelvägar mellan tätorter. Cykelväg längs med 

Bällstabergsvägen redovisas förutom i cykelplan även i strukturplan för södra 

Vallentuna tätort. För närvarande pågår förstudie av aktuell cykelväg och medel 

för utbyggnad finns avsatta i investeringsplan. I grönstrukturplanen finns bl.a. 

vidare inriktning för ridleder som bör vara separerade från t.ex. cykelvägar.  

Hela avfallavsnittet uppdateras i syfte att tydliggöra ambition. Planen kompletteras 

med planeringsinriktning - Vid nyetablering av flerfamiljshus och småhus ska 

gemensamhetsanläggningar beaktas med yta för att sortera allt hushållsavfall 

under kommunalt ansvar samt förpackningar under producentansvar. 

Tydliga kartor har eftersträvas och flertalet kartor har utvecklats under arbetet. 

Alla översiktsplanens kartor kommer efter att planen har antagits att digitaliseras 

och publiceras som en digital översiktsplan på kommunens webbplats. I den digitala 

översiktsplanen är det t.ex. upp till läsaren själv att navigera, zooma och välja vilka 

kartlager man vill se samtidigt. 

3.3 Privatperson  

Bygg Arningeledens förlängning som finns med i översiktsplanen 2030 innan man 

bygger mer bostäder mot Lindholmen. 

Kommentar: Behovet av Arningevägens förlängning, eller alternativ, ska klargöras 

inom de närmaste åren.   

3.4 Privatperson  

En stor utmaning som måste tas i beaktande är utökandet av infartsparkeringar i 

centrala Vallentuna.  

Allting tyder på ökad inflyttning till Vallentuna och en stor del av nybyggnationen har 

lägen som inte är stationsnära. För att möjliggöra pendling från Vallentuna, 

företrädelsevis medelst Roslagsbanan, och för att nå miljömål samt vara en attraktiv 
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kommun, måste utökning av antalet platser för infartsparkering i centrala Vallentuna 

tillses. 

Kommentar: Merparten av kommande bebyggelseutvecklingen kommer att ske 

stationsnära. En del infartsparkeringar har dock redan idag ett högt nyttjande och 

kommunen arbetar förnärvarande med hur de ska hanteras framöver utifrån att de 

fyller en viktig funktion.    

3.5 Privatperson 

Vad händer med området Nyborg/ Gävsjövägen?? Flera ggr så utlovas det planer och 

personer tillsätts för att utveckla området men ändå så händer ingenting!! Vad är 

planerna & vad har ni för tidsplan? 

Kommentar: Arbete med att ta fram planförslag förutsätter omfattande 

undersökningar om grundvattenmagasin som pågår. Representant från projektet 

Nyborg har besvarat frågorna mer omfattande och direkt till frågeställare. 

3.6 Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras.  

3.7 Sigtuna kommun 

Sigtuna kommun har genom remiss beretts tillfälle att yttra sig över förslag till ny 

översiktsplan för Vallentuna kommun, utställningshandling.  

Sigtuna kommun vidhåller de synpunkter som lämnades i samband med 

samrådshandlingen och avstår från att vidare yttra sig i ärendet. 

Kommentar: Noteras. 

3.8 Privatperson 

Utbyggnad Arlanda banan kommer att förstöra Markim för all Framtid.  Jord-och 

skogsbruksmark kommer enligt FÖP tas i anspråk för bostäder och reservat för väg- 

och järnväg. Totalt 160 ha jordbruksmark kan få förändrad markanvändning och 

istället bli bostadsområden. Förändringen bedöms bli permanent och effekten 

därmed stor. Konsekvenserna bedöms som risk för märkbara-stora negativa. Risk för 

märkbara eller stora negativa konsekvenser för flera olika aspekter och på flera olika 

platser inom planområdet. Detta gäller kulturmiljö och landskap, liksom naturmiljö, 

dagvattenhantering, rekreation och friluftsliv  
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Strategisk tätortsutveckling runt en ny station på Roslagsbanans avgrening till 

Arlanda. Området är idag skogsmark med företrädesvis produktionsskog. (bara på 

kartdelen). Två av Stockholmregionens gröna kilar, Angarnkilen och Rösjökilen, 

omringar planområdet och korsar även igenom planområdet. Stora delar av 

planområdet (främst den strategiska tätortsutvecklingen) ligger i Rösjökilen. 

Stockholms gröna kilar har höga värden för rekreation, natur och kultur. Redan 2009 

gick översiktsplanen 2010-30 ut på samråd. Då lämnades ett 90-tal synpunkter, de 

flesta övervägande negativa till stark utbyggnad i kultur/naturområden. Från 

sakkunniga instanser inkom bl a synpunkter som: För opreciserat, kartmaterial måste 

förtydligas, koppling till kulturmiljöprogram måste vara tydligare, värdefulla 

kulturmiljöer måste bevaras, ingen skötselplan finns. För vem är planen, och vem 

önskar tillväxten?  

Vad har hänt sedan dess?  

Varför presenteras nu ingen kulturmiljöanalys, efter åtta år?  

Det är viktigt att beakta det kulturmiljöhistoriska landskapet i Markim vid 

framtagande av alternativa sträckningar av Roslagsbanans eventuella avgrening till 

Arlanda. På ett väldigt tydligt sätt går det att utläsa de olika landskapsutnyttjandena 

som skiftat efter hur landhöjningen gått och havet dragit sig bort från slätten. 

Historien om Markim går att förstå genom att studera landskapet. Markim är av 

riksintresse för kulturmiljön, K74, och ska skyddas från påtaglig skada. Enligt 

Vallentuna kommuns Kulturmiljöprogram 2010 bör en framtida översyn av 

riksintressets utbredning inkludera gårdarnas utmarker, det vill säga skogen. 

Kulturmiljövården anser alltså att även utmarkerna har ett högt värde tillsammans 

med det öppna landskapet då det hjälper till att berätta om det historiska landskapet.  

Markim är en levande jordbruksbygd där människor sedan förhistorisk tid brukat 

jorden. Det är en av anledningarna till att området fördes upp som en presumtiv 

kandidat till UNESCO:S världsarvslista. Den levande jordbruksbygden är viktig och 

får inte förringas i betydelse. Jordbrukarna i Markim håller landskapet öppet och 

bidrar till den biologiska mångfalden samtidigt som de bedriver ett stadsnära 

jordbruk som medför närproducerat till storstadsregionen Stockholm. En 

tvärförbindelse till Arlanda genom den produktiva jordbruksmarken skulle försvåra 

för socknens lantbrukare att driva ett rationellt jordbruk med omvägar för att ta sig 

till de olika åkerjordarna. Även Vallentuna kommun poängterar, i sin översiktsplan 

från 2010, att byggnation på landsbygden kräver att hänsyn tas till jordbruket.  Vid ett 

av samrådsmötena angavs att planeringen av ny infrastruktur ska göras "med och inte 

mot det rika kulturlandskapet". Vi anser att de presenterade förslagen innebär en klar 

motsägelse mot denna målsättning, då varje ingrepp av sådan storleksordning skulle 

ge förödande skador i ett så känsligt område. Det kan inte nog betonas att en 

kulturhistorisk miljö utgörs av en helhet av jordbruk, bebyggelse, vägar och landskap. 

Förutom det ingrepp som själva järnvägs‐ eller vägbanken skulle utgöra, skulle de 

tillfartsvägar som skulle krävas för arbetsfordon under byggtiden göra obotliga skador 

på landskapet. Att vårda och bevara denna unika levande oas som Markim utgör i den 

snabbt växande regionen borde vara en självklarhet och en plikt gentemot kommande 

generationer. Lägg ner planerna ang Roslagsbanans avgrening till Arlanda. 

Kommentar: Planens generella inriktning är att värna brukningsvärd 

jordbruksmark och en utveckling som bibehåller god tillgänglighet till naturen. På 
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vissa platser t.ex. Molnby/Ubby området där intresse för en större 

bebyggelseutveckling finns bland fastighetsägare och där det finns eller planeras 

teknisk infrastruktur krävs dock avvägningar mellan olika intressen.   

Den strategiska tätortsutvecklingen som förutsätter en förlängning av 

Roslagsbanan till Arlanda är i behov av fördjupade studier och avvägningar innan 

planläggning. Dvs. likt den process som föregått utvecklingsförslaget för 

Molnby/Ubby som mer i detalj presenteras i den fördjupade översiktsplanen.  

För Roslagsbanan till Arlanda ingår kulturmiljöstudier och påverkan på landskapet 

i Markim bland många andra fördjupade studier i planeringen för Roslagsbanan 

till Arlanda. I denna finns och studeras även många spåralternativ med olika 

påverkan och kostnader för framtida avvägningar. Nyttan av Roslagsbanan till 

Arlanda för Vallentuna och regionen framgår i flera kapitel i planen bl.a. Riktning 

för Vallentuna och Mobilitet och trafik.  

Länsstyrelsen avser att under 2018 påbörja en översyn av samtliga 

riksintresseområden för kulturmiljö inom Vallentuna kommun däribland Markim.  

3.9 Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall Eldistribution AB har inget ytterligare att tillföra i detta ärende för 

närvarande. 

Kommentar: Noteras.  

3.10 Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 

ytterligare än det som framkommit i tidigare samråd att erinra mot upprättat förslag. 

Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att 

hämta via Geodataportalen, www.geodata.se. som WMS eller som en shape-fil. 

Informationen innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, 

stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns 

uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra 

ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska 

anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket 

svenska kraftnät”. 

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för 

stamnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2018-2027. Dokumentet finns 

publicerat på vår webbplats, www.svk.se. 

Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät 

Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från 

stamnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd med Svenska 
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kraftnät går till finns på vår webbplats: http: / / www.svk.se/aktorsportalen/ 

samhällsplanering 

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder 

fullständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av 

shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem de 

är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningskorridorer. 

Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 1200 172 

24 Sundbyberg 

Kommentar: Noteras.  

3.11 Försvarsmakten 

Försvarsmakten har inget att erinra.  

Kommentar: Noteras.  

3.12 Skanova 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. 

På de underlag som är bifogade granskningsärendet är endast generella vilket gör att 

det idag är omöjligt att i detalj beskriva vilka anläggningar som kommer att beröras. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 

nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 

samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 

möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 

bekostar den. 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 

plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se 

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 

För ledningssamordning kontakta Skanovas Nätförvaltning för det aktuella området 

på tfn (vxl): 08-604 04 90. 

Kommentar: Noteras. 

3.13 Trafikverket 

Trafikverket anser som i samrådet att den förtätning som föreslås längs de viktiga 

pendelstråken är positiv. Förtätning av boendemiljöer bidrar till bättre utnyttjande av 
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befintlig infrastruktur vilket stämmer överens med de transportpolitiska målen. Dessa 

mål är statens huvudsakliga utgångspunkt för åtgärder som rör transportsystemet.  

Effektivt och framkomligt transportsystem 

I samrådet framförde Trafikverket att basprognos 2040 gällande väg-, järnvägs- och 

flygtrafikutveckling behöver vara ett underlag i översiktsplanen. Kommunen avser att 

genomföra en trafikutredning för framtidens övergripande trafikinfrastruktur till och 

från Vallentuna tätort där basprognos 2040 är en förutsättning. Trafikverket vidhåller 

dock synpunkten att basprognos 2040 ska vara ett underlag som översiktsplanen 

utgår från och förhåller sig till, och att översiktsplanen därmed bör uppdateras med 

denna. Detta på grund av att basprognosen är en del av de prioriteringar för 

nationella och regionala infrastrukturinvesteringarna som i sin tur också är kopplat 

till den utpekade bebyggelseutvecklingen i RUFS. Trafikverket tar dock gärna del av 

framtida trafikutredning.  

Planering med Roslagsbanans förgrening till Arlanda 

Trafikverket framförde i samrådet att det saknas ett resonemang hur 

översiktsplaneringen hanteras vidare om förgreningen till Arlanda ej genomförs dels 

för att kartlägga eventuell påverkan på redan befintligt transportsystem men också 

betydelsen av dess tillkomst för bebyggelseutvecklingen. Trafikverket anser att detta 

inte blivit bemött i granskningshandlingen och därmed kvarstår synpunkten.  

Riksintressen 

Trafikverket vill uppmärksamma att det är viktigt att våra intressen skyddas mot 

åtgärder som kan skada eller påverka våra anläggningar negativt. Trafikverket vill 

också poängtera det viktiga i att närområdet kring riksintressena hålls fria från 

exploatering, då marken i framtiden kan bli aktuell vid eventuella ombyggnationer.  

Trafikverket beslutade 2012-03-12 om uppdatering av vilka anläggningar som 

bedöms vara av riksintresse för kommunikationer. På följande länk finns material 

kring riksintressen som berör Vallentuna kommun samlat.  

www.trafikverket.se/riksintressen 

Följande riksintressen beröras av översiktsplanen 

 E18 

 Väg 265 

 Roslagsbanan 

 Arlanda flygplats 

Trafikverket framförde i samrådet att de föreslagna områdena för bostadsutveckling, 

Gillinge, Karby och Brottby kan innebära konflikter med E18 vad gäller exempelvis 

buller, luftkvalitet, framkomlighet etc, detta är en synpunkt som kvarstår även i 

granskningsskedet.  

Trafikverket har noterat att kommunen skriver om riksintressena för 

kommunikationer i den löpande texten men skulle helst se att dessa riksintressen, 

tillsammans med kartan skrivs ihop på ett mer sammanhållet sätt och även 

kompletteras med hur riksintressena beaktas i översiktsplanen. Detta för att det 

http://www.trafikverket.se/riksintressen
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lättare och mer överskådligt se hur kommunen tagit hänsyn till och avser att 

tillgodose riksintressena. Trafikverket välkomnar samtidigt en tidig dialog med 

kommunen kring de ärenden och åtgärder som har inverkan på statlig infrastruktur.  

Luftfart 

Trafikverket har noterat att i riksintressekartan att det finns en yta som heter 

influensområde för väderradar samt stoppområde för vindkraftverk. Däremot så 

saknar Trafikverket MSA-ytan för Arlanda, vilket är en del av riksintresset för 

flygtrafiken. Kommunen berörs, förutom av den hinderbegränsade ytan från Arlanda, 

även av MSA ytor (Minimum Sector Altitude) för både Bromma och Arlanda 

flygplatser. Ytorna är normal cirkulära och omfattar en radie av 60 kom från 

flygplatsens mittpunkt. MSA-ytorna kan innebära höjdbegränsningar för mycket höga 

objekt.  

Pågående projekt och planerade utredningar 

Detaljplanering av utvecklingsområdet Södra Haga ska enligt översiktsplanen inledas 

med ett planprogram. Som en del av arbetet ska behov av Arningevägens förlängning 

prövas.  

Åtgärder i den statliga infrastrukturen ska föregås av en åtgärdsvalsstudie eller annan 

tillämpning av fyrstegsprincipen. Trafikverket har idag inga medel avsatta för 

åtgärder som kan aktualiseras med anledning av översiktsplanen. Det är viktigt med 

en dialog i tidigt skede med Trafikverket om eventuella utredningar och åtgärder samt 

finansiering av dessa. Genomförandet av översiktsplanen bör ej ha negativ påverkan 

på framkomligheten på det omkringliggande statliga vägnätet.  

Fortsatt arbete 

Trafikverket ser fram emot det fortsatta samarbetet med samhällsutvecklingen inom 

Vallentuna kommun. Både med den kommuntäckande översiktsplanen och med 

kommande detaljplaner, men även infrastrukturprojekt som pågår i kommunen. 

Trafikverket välkomnar samtidigt en tidig dialog med kommunen kring de ärenden 

och åtgärder som kan ha inverkan på statlig infrastruktur.  

Kommentar: Kommunens trafikprognos bygger på tidigare basprognos. När 

trafikprognosen uppdateras kommer den att bygga på det då senaste underlaget 

från Trafikverket. Planen säkerställer i övrigt mark för flertalet framkomlighets- 

och trafiksäkerhetsåtgärder som kan bli aktuella.  

Planen har uppdaterats avseende bebyggelsekonsekvensen om Roslagsbanan till 

Arlanda inte genomförs under perioden.  

Planen uppdateras utifrån synpunkt riksintresse Luftfart. Riksintressena redovisas 

dock utifrån kapitel samt samlat på en karta med undantag från största 

hinderbegränsade yta och MSA-yta som finns beskrivet under Riksintresset 

Arlanda. Även texten till riksintressekartan uppdateras enligt synpunkt där det 

framgår att aktuellt riksintresse omfattar hela kommunen. 

Vallentuna liksom hela Stockholmsregionen växer. Den finns en stor efterfrågan att 

leva och verka här. Det råder samtidigt till exempel bostadsbrist. Vallentuna 
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eftersträvar att möta efterfrågan och behov. Detta får i sin tur påverkan på den 

statliga infrastrukturen. Kommunen kommer kontinuerligt eftersträva samarbete 

med Trafikverket i flertalet fysiska utvecklingsfrågor.   

3.14 Besqab projektutveckling AB 

Besqab Projektutveckling AB som ägare till fastigheterna Ubby 1:24-1:27 vill framföra 

följande synpunkter på Översiktsplan 2040 för Vallentuna.  

Arningeledens förlängning är planerad med en ny avfart vilket är markerat som 

reservat för väg och cykel. Det planerade väg- och cykelreservatet leder från 

Arningeleden till Södra Molnby och vidare över på den västra sidan av Roslagsbanan. 

Det är viktigt att vid planering av nya områden och infrastruktur i första hand 

prioritera och göra det enkelt att gå, cykla och åka kollektivt. Väg- och cykelreservatet 

är i översiktsplanen placerat så att det korsar Roslagsbanan en bra bit söder om 

Molnby station. För att tillskapa en mer effektiv kollektivtrafik med anslutningsbussar 

till och från Molnby station som trafikerar både den östra och västra sidan av 

Roslagsbanan bör väg och cykelreservatet placeras längre norrut samt korsa 

Roslagsbanan närmare Molnby station. En placering av väg och cykelväg närmare 

Molnby station underlättar även för personer som väljer att gå och cykla till och från 

station. Se karta med flyttat vägreservat nedan.  

Söder om det planerade väg och cykelreservatet med öst/västlig sträckning ligger ett 

område som väl lämpar sig för bostadsbebyggelse. Utvecklingsområdet för blandad 

bebyggelse bör därför planeras på båda sidor om vägreservatet vilket också gör det 

möjligt att nyttja infrastrukturen optimalt. Se karta med figur ”utökat område för 

bebyggelse” nedan.  
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I översiktsplanen planeras det för en cykelväg längst med Roslagsbanan vilket är bra 

då det underlättar för cykelpendlare att förflytta sig mellan stationerna.  

Kommentar: Aktuellt område tillhör Fördjupad översiktsplan för norra Vallentuna 

tätort och Lindholmen. Tvärförbindelsen mellan Norra Vallentuna Nordväst och 

Arningevägens förlängning (vägreservatet) är inte avsedd att utvecklas fristående 

från bebyggelse. Översiktsplanen har inom detta område tolkat fördjupningens 

markanvändning. I detta fall har en felaktig tolkning gjorts i utställningshandlingen 

då det av fördjupningen framgår att bebyggelseutveckling föreslås på båda sidor 

om aktuellt vägreservat. Översiktsplanen uppdateras för att tydliggöra detta.  

Trafikinfrastrukturen i aktuellt område har studerats i fördjupningen. Det finns 

flera fördelar med att reservatet ska vara förlagt i ett sydligt läge. Bl.a. som infart 

för förslagen bebyggelseutveckling i söder och för möjligheten till en ändamålsenlig 

koppling till utveckling väster om Roslagsbanan. Dessutom påvisar 

trafiksimuleringar framför allt målpunkter söderut och ett vägreservat i ett nordligt 

läge innebär högre trafikbelastningar i hela området. Det föreslagna läget för 

vägen ska samtidigt ses som en principiell dragning. Vägens exakta dragning 

behöver studeras i detaljplan tillsammans med möjligheterna att på ett 

ändamålsenligt utveckla bebyggelse runt den tilltänkta huvudgatan. 

3.15 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Synpunkterna gäller de stycken i översiktsplanen som rubrikerna anger. 

Tekniska försörjningssystem>Avfall (s. 39): 

Förslag till ändringar 

Ny text: 

”Hantera schaktmassor lokalt  

Vallentuna kommun ska möjliggöra för hantering av massor lokalt vid större 

exploateringsprojekt. Lokal masshantering bidrar till minskade transporter, bättre 

ekonomi, förkortade byggtider och en bättre arbetsmiljö. Platser för masshantering 

ska vara tillgängliga från transportvägar – och gärna redan utnyttjas för liknande 

ändamål. De ska gärna ligga en bit ifrån bostäder och känsliga natur-, kultur-, och 

fritidsområden samt vara stora nog för massor och maskiner. 

Planeringsinriktning 

För att tidigt informera om blivande upplagsplatser krävs tillfälliga bestämmelser för 

schaktupplag och etableringsplatser vid framtagandet av detaljplaner.” 

Motivering 

I samrådshandlingarna av RUFS 50 (nästa Regionala Utvecklingsplan För 

Stockholmsregionen) diskuteras de tekniska försörjningssystemen som ska förse 

verksamheter med sten- och jordmaterial och ge möjlighet att hantera avfall på ett 

resurseffektivt sätt utan klimatpåverkande utsläpp. 



17 

 

”Avfallssektorn har stor betydelse när det gäller att ta hand om avfall från bygg- och 

anläggningsarbeten. Vid dessa arbeten uppstår stora mängder avfall i form av 

schaktmassor och överskottsjord. För att återvinna eller deponera överblivna 

schaktmassor behövs det avfallsanläggningar. En mer kretsloppsanpassad hantering 

av schaktmassorna skulle dock kunna minska den mängd som behöver transporteras 

bort eller deponeras. Därför ska alltid återanvändning, vidareförädling och 

återvinning samt massbalans eftersträvas inom exploateringsprojektet, eller genom 

att det sker ett utbyte med geografiskt närliggande projekt.” 

Helt nyligen har kunskapsmaterial om masshantering tagits fram inom ramen för 

RUFSarbetet där en av slutsatserna är att ett bättre samspel mellan kommunerna och 

entreprenörerna är en viktig förutsättning för en mer kretsloppsanpassad hantering 

av schaktmassor. Platser för materialterminaler behöver pekas ut i 

planeringsprocessen.  

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om kommunala avfallsplaner om 

förebyggande och hantering av avfall läggs ett större ansvar på kommunerna för att 

möjliggöra en transportsnål, resurseffektiv avfallshantering. 

Regeringens fastställda etappmål om återanvändning, materialåtervinning och annat 

materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall i byggsektorn ska 

vara minst 70 viktprocent senast år 2020. Det behöver finnas en närhetsprincip i 

återvinningstänket. 

För att underlätta logistiken när Vallentuna växer kan längden på lastbils- och 

persontransporter förkortas när planerade förnyelseområden ska byggas ut. Det görs 

genom att planera in tillfälliga områden för etablering och massupplag i eller i nära 

anslutning till planområdena. Dessa områden avetableras när byggskedet är över. 

Behov av minskade transporter har flera fördelar såsom till exempel mindre 

koldioxidutsläpp, minskad trängsel och kortare ledtider. Den ekonomiska 

hushållningen blir bättre då exploatören inte behöver betala för att köra iväg massor 

som sedan ska köpas in igen i ett senare skede. 

Klimat och vatten > Reservvatten och nödvatten (s. 44- 45) 

Förslag till ändringar 

Texten i översiktsplanen behöver formuleras om så att skyddet av grundvatten och 

förvaltningen av de kommunala reservvattentäkterna stärks. 

Motivering 

Vallentuna kommun har till stora delar sina grundvattenresurser intakta. 

Dricksvatten är näst efter luft det mest grundläggande behovet vi människor har för 

att leva. Resursen rent grundvatten är därför mycket viktigt att förvalta. Det är sårbart 

att ha Mälaren som enda kommunala dricksvattenresurs. Vallentuna har en stor 

fördel som fortfarande har kvar egna grundvattenreserver av god kvalitet. Att rena ett 

förorenat grundvatten (eller ytvatten som t.ex. Mälaren) är dyrt. Det är mycket 

billigare att se över skyddet för de reservvattentäkter som finns och mer aktivt värna 

även övriga dricksvattentäkter. Skyddet och förvaltningen av reservvattentäkterna är 

idag eftersatt och behöver stärkas. Texten i översiktsplanen behöver formuleras om så 
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att skyddet av grundvatten och förvaltningen av de kommunala reservvattentäkterna 

stärks. 

Klimat och vatten>Miljökvalitetsnormer för vatten >Utgångspunkter (s. 47) 

Förslag till ändringar 

Ny text: 

”Vallentuna ska arbeta systematiskt med att minska närsaltbelastningen och 

föroreningsutsläppen till grund- och ytvatten, så att miljökvalitetsnormerna för 

vattenförekomsterna inom och nedströms kommunens gränser uppfylls. 

Planeringsinriktning: Vid prövning av tillståndsansökningar, planer och bygglov ska 

påverkan på miljökvalitetsnormerna utredas. Om det finns risk för påverkan ger 

kommunen och Länsstyrelsen vägledning för hur projektet ska handläggas och 

prövas. Om miljökvalitetsnormen ändå riskerar att överskridas ska projektet inte 

godkännas. ” 

Naturmiljöer och naturvärden>Planeringsinriktning (s. 56) 

Förslag till ändringar 

Ny text: 

”Samverkan ska ske med grannkommunerna om den regionala grönstrukturen i syfte 

att långsiktigt upprätthålla de gröna kilarnas ekologiska funktion och kvalitet (i 

enlighet med prioriterade åtgärder i RUFS 2050). Kompensationsåtgärder ska 

tillämpas vid exploateringsprojekt som skapar barriärer eller försvagar de gröna 

kilarna.” 

Motivering 

För varje generation tummas det från alla håll på de gröna kilarna, det bebyggs i 

kanterna. Varje litet avsteg kan anses bagatellartat och behjärtansvärt, men till slut 

kommer det till en punkt då den gröna kilen inte längre är en grön kil, även om den 

ser ut som det. Det är inte en grön kil om området består av en grön samman-

hängande yta av golfbanor eller fotbollsplaner. De ekologiska kvalitéerna måste 

finnas, och de har vissa minimikrav. Det är dags att finna kriterier för dessa 

minimikrav och enas över kommungränserna om att respektera dessa, samt att börja 

arbeta med kompensationsåtgärder vid exploateringsprojekt. 

Kommentar: Planen har efter samrådet uppdaterats med att en strategi för 

hantering av schaktmassor och överskottsjord ska tas fram med utgångspunkt från 

att åstadkomma en mer resurseffektiv och mer kretsloppsanpassad hantering i takt 

med utvecklingen. Med både ett regionalt och lokalt perspektiv kommer strategin att 

komplettera och fördjupa översiktsplanen i frågan. Även möjligheten till att 

använda tillfälliga åtgärder tas med fördel in i strategin då översiktsplanen till sin 

funktion är långsiktig.  

Aktuella grundvattentäkter är skyddade genom skyddsområde och 

skyddsföreskrifter som är fastställda av länsstyrelsen. Översiktsplanen är inte 

juridiskt bindande och kan inte införa motsvarande bestämmelser. Däremot lyfts 
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grundvattentäkternas funktion fram och redogörs för som ett allmänt intresse som 

ska tas hänsyn till vid planering och byggande.  

En Blåplan är under framtagande som kommer att vara ett strategiskt dokument 

och underlag för vägledning, planering och beslut i frågor om åtgärder för att 

uppnå god kemisk och ekologisk status i kommunens ytvattenförekomster.  

De gröna kilarna behandlas under avsnitt rekreation och fritid. Planen utgår från 

kilarnas funktion och samverkan sker med grannkommuner i form av en etablerad 

kilsamverkan.  

3.16 Norrtälje kommun 

Vallentuna och Norrtälje är grannkommuner vilket innebär att planering och 

utveckling i respektive kommun har överspillningseffekter på den andra. Våra 

grannkommuner är inte konkurrenter utan vi är ömsesidigt beroende av varandra. 

När Vallentuna görs mer attraktivt för boende, näringsliv och besöksnäring ger detta 

överspillningseffekter på Norrtälje och skapar också attraktivitet för hela nordöstra 

Stockholm i stort.  

Intentionerna och den skrivna texten målar upp en framtidsbild och strategier för att 

nå dit som Norrtälje kommun anser både kloka ur ett kommunalt 

planeringsperspektiv men också i linjen med vad som är bäst för Stockholm 

nordostregionen. Norrtälje kommun ser mycket positivt på att stärka Centrala 

Vallentuna tätort för att den även i framtiden vara den naturliga handels- och 

mötesplatsen i kommunen, samt Vallentunas framtida utbyggnadsområden i nära 

anslutning till Roslagsbanan. Sammanlagt ställer sig Norrtälje kommun sig i 

huvudsak positiva till utställningsförslaget. I utställningsförslaget finns dock särskilt 

en punkt som Norrtälje kommun ställer sig kritiska till.  

I Vallentunas utställningsförslag på översiktsplanen pekas Karby, Roslagsstoppet och 

östra Gillinge ut som handelsplatser med bra trafiklägen längs E18 Norrtäljevägen. I 

översiktsplanen står ”Här finns möjlighet att även vända sig mot bilister på väg 

till/från Norrtälje”.  

Norrtälje kommun ställer sig frågande till om en sådan och hur en sådan etablering 

kan motiveras gagna ambitionen att stärka Stockholm Nordost och verka för en ökad 

hållbarhet. Handelsunderlaget ökar inte med nya handelsetableringar utan 

köpkraften till varje handelsetablering måste tas någonstans ifrån. Att etablera 

externhandel i detta läge minskar möjligheterna att stärka den regionala stadskärnan 

i Täby-Arninge och riskerar även att utarma Norrtälje och Rimbo stadskärna samt 

den tätortsnära handel som går att nås på gång- och cykelavstånd.  

Forskning som gjorts inom området visar att satsningar på handel i stadskärnan ger 

mer arbetstillfällen på sikt, och dessutom mervärden i attraktivt stadsliv. Trenden 

som finns i omvärlden är att handel i externa lokaliseringar läggs ner och ersätts med 

lager. Värdet av de mänskliga mötena växer i betydelse och inkluderade platser som 

värderar mångfald är de som har störts möjligheter att utvecklas.  

 



20 

 

Kommentar: Enligt planen ska centrala Vallentuna tätort även i framtiden vara den 

naturliga handels- och mötesplatsen i Vallentuna. I övrigt pekar planen inte ut 

några särskilda handelsplatser. För Karby, Löt och Roslagsstoppet samt östra 

Gillinge anger planen utveckling av verksamheter. Exempel på verksamheter som 

anges för dessa platser är industri, tillverkning, lager och handel med skrymmande 

varor. Dvs. den typ av handelsverksamheter som kan vara svåra att passa in i 

centrala Vallentuna tätorts stadsmiljö på grund av stora butiksytor eller tunga och 

skrymmande varor som kräver bil för hemtransport (till exempel möbler och järn- 

och byggvaror).  

3.17 Stockholms läns landsting 

Stockholms läns landsting yttrar sig över utställningsförslaget i egenskap av 

regionplaneorgan för Stockholms län, som regional kollektivtrafikmyndighet samt 

utifrån landstingets övergripande trafikpolitik. Ärendet har beretts i samråd med 

landstingets trafikförvaltning, som inte avger eget yttrande. Landstingets remissvar 

utgår från RUFS 2o1o samt från utställningsförslaget för RUFS 205o (godkänd i TRN 

22/2, TRN 2015-0015). Landstinget har tidigare yttrat sig under samrådet (TRN 

2017-0095). 

Synpunkter 

Landstinget är fortsatt positiv till planens övergripande inriktning och kommunens 

utvecklingsambitioner, även om de synpunkter som lämnades under samrådet i stora 

drag kvarstår. Detta gäller också önskemålet om ett förtydligande kring kommunens 

egen roll i det samlade regionala utvecklingsarbetet. 

Regional bebyggelse utveckling och markanvändning 

Landstinget välkomnar att kommunen förtydligar att funktioner i form av skola, 

förskola, idrott/fritid, omsorg, kulturutbud och bibliotek och dagligvaruhandel i 

första hand ska förläggas i närheten av kommunikationer. Landstinget förutsätter att 

det är kollektivtrafik, gång och cykel som i första hand avses i detta sammanhang. Det 

är bra att kommunen förtydligar att en sammanhållen byutveckling är positiv för 

kommunens utveckling även i mer glesbefolkade delar av kommunen. Landstinget 

hänvisar till de förhållningssätt till bebyggelseutveckling i regionens 

landsbygdsområden som arbetats fram i samarbete med bland andra länets 

landsbygdskommuner och som redovisas i RUFS205o. 

Gällande föreslagen utveckling i Gillinge så kvarstår de synpunkter som lämnades 

under samrådet. För att gemensamt arbeta för ett ökat kollektivtrafikresande ser 

landstinget att planerad bebyggelse kan förläggas till lägen som från ett regionalt- och 

systemperspektiv är lämpligare och mer resurseffektiva. 

Landstinget uppfattar att kommunen i planen öppnar upp för s.k 

externhandelsetablering i bland annat Löt-Rosentorp, samt i Karby-Brottby. Sådan 

bebyggelse riskerar att bidra till ett ökat transportbehov i regionen och kommunen 

kan med fördel beskriva hur den avser att hantera en sådan utveckling och hur 

kommunen arbetar för att lösa klimat- och trängselproblem. Landstinget ser positivt 

på handelsetableringar i lägen där förutsättningarna för hållbara gods- och 
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persontransporter är goda. Utredningsområdet för ett eventuellt framtida 

verksamhetsområde längs väg 268 bör kunna förläggas till lämpligare delar av 

kommunen för att inte påverka Rösjökilen som har ett stort regionalt värde både för 

natur och människor. 

I de delar som berör Karby-Brottby och norra Vallentuna Lindholmen hänvisar 

landstinget till de yttranden som lämnats i ärenden, LS 1302-0226, TRN 2017-0128, 

TRN 2017-0016 och TRN 2017-0133. Landstinget ställer sig i stora drag positivt till 

utveckling av dessa lägen men ser att genomförbarheten i föreslagen spårkoppling 

mot Arlanda kan ifrågasättas och att föreslagen bebyggelse i Karby-Brottby bör 

koncentreras till landsbygdsnoden. 

Kommentar: Gillinge har ett bra kommunikationsläge med god 

kollektivtrafikförsörjning med stombuss på E18.  

Enligt översiktsplanen ska centrala Vallentuna tätort även i framtiden vara den 

naturliga handels- och mötesplatsen i Vallentuna. I övrigt pekar planen inte ut 

några särskilda handelsplatser. För t.ex. Karby, Löt och Roslagsstoppet samt östra 

Gillinge anger planen utveckling av verksamheter. Exempel på verksamheter som 

anges för dessa platser är industri, tillverkning, lager och handel med skrymmande 

varor. Dvs. den typ av handelsverksamheter som kan vara svåra att passa in i 

centrala Vallentuna tätorts stadsmiljö på grund av stora butiksytor eller tunga och 

skrymmande varor som kräver bil för hemtransport (till exempel möbler och järn- 

och byggvaror). 

Utveckling av ett verksamhetsområde längs väg 268 ska prövas särskilt om det 

finns ett intresse från berörda fastighetsägare. En av flera viktiga aspekter i en 

eventuell prövning är påverkan på Rösjökilen.  

Översiktsplanen beaktar och redovisar möjligheterna med en spårkoppling mot 

Arlanda.    

Regionalt näringsliv och service 

Landstinget välkomnar kommunens ambition att vara offensiv när det gäller att 

använda den nya teknikens och digitaliseringens möjligheter. Det är positivt att IT 

och bredband tas upp tillsammans med annan teknisk infrastruktur - och på så sätt 

jämställer dessa. Det är bra att planeringsinriktningen pekar ut fiberinfrastruktur.  

Det är positivt att kommunen avser ta fram en övergripande strategi för utveckling av 

kommunens landsbygd. Landstinget vill hänvisa till den regionala landsbygds- och 

skärgårdsstrategi som arbetats fram (TRN 2016-0127) och som syftar till att vara en 

strategiskvägledning för utvecklingen av länets landsbygd och skärgård. 

Kommunens ambition om entreprenörskap och företagsetableringar ligger väl i linje 

med landstingets, så som den uttrycks i RUFS 2o5o. 

Kommentar: Noteras.  

Klimat och teknisk försörjning 
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Landstinget ser fortsatt att kommunen kan ta ett större helhetsgrepp kring 

klimatfrågan i översiktsplanen och tydligare koppla an till regionala och nationella 

mål, exempelvis målet om en region utan klimatpåverkande utsläpp till 2045 och hur 

kommunen ska bidra till detta. Det är dock positivt att kommunen nu hänvisar till för 

översiktsplanen vägledande dokument inom klimat- och miljöområdet.  

Hänvisningarna kan med fördel redovisas tydligare i översiktsplanen. 

Landstinget ser positiv på att avsnittet om tekniska försörjningssystem, i synnerhet 

avsnittet om avfall, har utvecklats och att det regionala sammanhanget lyfts fram. Det 

är också positivt att kommunen avser att ta fram en strategi för hantering av 

schaktmassor och överskottsjord. Landstinget ser dock fortfarande ett behov av att 

värmeverket i Löt, som är av regional betydelse, pekas ut. 

Kommentar: Hänvisningar till vägledande dokument inom klimat- och 

miljöområdet har förtydligats.  

I Löt finns inget värmeverk.  

Regionalt transportsystem  

På detta område kvarstår landstingets tidigare synpunkter och landstinget anser att 

hänvisningar till kommunens trafikstrategi, dess mål, prioriteringar etc. behöver 

lyftas tydligare i översiktsplanen. För lokala busstråk rekommenderar landstinget att 

kommunen lyfter framkomlighet och god infrastruktur i enlighet med RiBuss, 

Riktlinjer utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik, för att skapa en 

attraktivare kollektivtrafik för områden som inte ligger i direkt anslutning till 

Roslagsbanan och stombussarna på E18. 

Landstinget ser positivt på att kommunen nu uttrycker att depån i okvista är av 

regional betydelse, men saknar en beskrivning av utvecklingen i området runt 

nuvarande depå. Det är viktigt att tillkommande verksamheter kan samexistera med 

bussdepån. Vidare saknar landstinget fortsatt en beskrivning av Molnbydepån, som är 

en förutsättning för Roslagsbanans utbyggnad. 

Landstinget ser att det, trots kommunens beskrivning om att området Kristineberg 

ges en god kollektivtrafikförsörjning genom stombuss och lokala busslinjer, finns risk 

för att den föreslagna bebyggelsen ger kollektivtrafiken en låg konkurrenskraft mot 

bilen. 

Landstingets synpunkter gällande föreslagen bebyggelse i Frösunda kvarstår. 

Landstinget välkomnar kommunens intention att i ett tidigt planeringsskede ta 

kontakt med landstingets Trafikförvaltningen för att diskutera Frösunda stations läge. 

Synpunkterna från samrådet kvarstår gällande utbyggnaden av Roslagsbanan till 

Arlanda och Rimbo. 

Det är positivt på att Vallentuna åtgärdat synpunkten kring buller som framfördes i 

samrådet. 

Kommentar: Inriktning för utveckling av verksamhetsområdet Okvista beskrivs i 

kapitel näringsliv. Befintliga verksamheter som t.ex. bussdepå är en förutsättning 

för utvecklingen i området. Molnbydepån beskrivs utförligare i fördjupad 
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översiktsplan för norra Vallentuna tätort och Lindholmen med beaktas i 

översiktsplanen genom markanvändningskarta och att vara en del av riksintresset 

Roslagsbanan, vilket förtydligas på riksintressekarta samt i trafikkarta.  

Dialog med Trafikförvaltningen i syfte att åstadkomma en attraktiv 

kollektivtrafikförsörjning av Kristineberg pågår och dialog kommer att sökas om ett 

alternativt stationsläge i Frösunda om intresse för bebyggelseutveckling finns hos 

berörda fastighetsägare.  

3.18 Lilla Mörby Utveckling AB 

Sammanfattning av synpunkter från Lilla Mörby Utveckling AB 

Lilla Mörby Utveckling AB utarbetade en vision för dels Vallentuna Mörby 2:9, dels 

för delar av kommunens angränsande mark söder om väg 268. Visionen utarbetades 

delvis efter uppmaning av kommunen att ta fram något konkret att samtala om. 

Visionen kommunicerades med ledande tjänstemän och förtroendevalda. Vi beklagar 

att utställningsförslaget inte ger förutsättningar för att genomföra någon del av 

visionen för kommunens mark söder om väg 268. 

Vi är mycket angelägna om att fastigheten Vallentuna Mörby 2:9 kan utvecklas trots 

förändringen från ”blandad bebyggelse” i samrådsförslaget till Översiktsplan 2040 till 

utredningsområde. Vi yrkar på att fastigheten Vallentuna Mörby 2:9 återigen 

definieras som ”blandad bebyggelse” i ÖP 2040. 

Lilla Mörby Utveckling AB har tagit fram en vision för exploatering av sin fastighet, 

vilket vi presenterade i synpunkter på samrådsförslaget till ÖP 2040. I samrådsskedet 

har företaget också presenterat flera olika förslag till utveckling av området Lilla 

Mörby och omkringliggande mark, med större och mindre delar av kommunens mark 

som exploateringsområde. En exploatering av delar av kommunens mark skulle ha 

inneburit en ökad möjlighet att uppfylla Vallentunas åtagande i Sverigeförhandlingen 

att bygga drygt 5 000 bostäder i närheten av Roslagsbanan. 

I kommande text utgår Lilla Mörby Utveckling AB från utställningsförslagets 

begränsning av området runt Lilla Mörby och koncentrerar sig på fastigheten 

Vallentuna Mörby 2:9. 

Synpunkter från Lilla Mörby Utveckling AB 

Viktiga förändrade förutsättningar för förslaget till Översiktsplan 2040 

Den regionala Stockholmsförhandlingen och den nationella Sverigeförhandlingen har 

genomförts för att bygga ut och att rusta upp infrastruktur. Det innebär för 

Vallentuna att kommunen har åtagit sig att 5 650 stationsnära bostäder vid 

Roslagsbanan ska byggas till och med år 2035. Med stationsnära bostäder har menats 

att bostäderna ska ligga ungefärligen högst ca 1 500 meter från närmaste station med 

goda förbindelser till stationen i form av tät matarbusstrafik och goda gång- och 

cykelvägar. Vallentuna Mörby 2:9 ligger inom avstånd från Vallentuna station för att 

tydligt kunna räknas till stationsnära läge. 
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Lilla Mörby Utveckling AB yrkar på att fastigheten Vallentuna Mörby 2:9 återförs till 

”blandad bebyggelse” enligt samrådsförslaget. 

Ökad exploatering med blandad bebyggelse 

Lilla Mörby, väster om Vallentuna centrum och söder om väg 268 är det område som 

enligt utställningsförslaget kan exploateras. Det är mycket olyckligt att 

utställningsförslaget begränsar exploateringen till att inte gälla kommunens mark 

söder om väg 268. En god exploatering skulle ge en helt ny portal till Vallentuna 

tätort västerifrån. Det föreligger också ett betydande marknadsintresse för marken 

söder om väg 268. 

Lilla Mörby Utveckling AB:s erbjudande om hyresrätter, bostadsrätter och förskola 

samt annan kommunal och eller kommersiell service kvarstår för Vallentuna Mörby 

2:9. Fastigheten har idag småskalig industri- och verkstadsverksamhet samt några 

bostäder. De verksamheter som idag finns på fastigheten ger ett mycket fult och ej 

önskvärt intryck som man möts av när man kommer till Vallentuna västerifrån. 

 

 

Lilla Mörby Utveckling AB har för avsikt att ansöka om planbesked för fastigheten 

Vallentuna Mörby 2:9 när ÖP 2040 vunnit laga kraft. 

Vision för fastigheten Vallentuna Mörby 2:9  

Lilla Mörby Utveckling AB har skapat en vision för fastigheten Vallentuna Mörby 2:9 

(se bild ovan med området inringat). I visionen föreslås att exploatera området med 

tät och grön bebyggelsestruktur. Det kan förslagsvis vara i form av bostadskvarter i en 

modern gårdsstruktur. 

Det innebär blandade bostäder med förskola och eventuellt kommersiell service. En 

gång- och cykelväg över väg 268 är önskvärt men troligen svårt att finansiera med den 

exploatering som utgörs av Vallentuna Mörby 2:9.   
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Tillgängligheten till rekreationsområdet söder och väster om området bör förbättras 

genom att en gång- och cykelväg tillskapas genom det tilltänkta området och genom 

kommunens fastighet. Detta skulle uppfylla det som förslagen till Översiktsplan 2040 

anger om ökad tillgänglighet till grönstrukturen och att minska barriären som idag 

utgörs av väg 268 med flera andra viktiga utgångspunkter. 

Kommentar: Markering utveckling blandad bebyggelse togs för aktuellt område 

bort mellan skedena samråd och utställning. Flertalet remissinstanser framförde 

synpunkter under samrådet mot en större bebyggelseutveckling i området med 

anledning av att området till stor del består av jordbruksmark. En generell 

inriktning för planen är att värna jordbruket och bl.a. med denna utgångspunkt 

avser kommunen vidare studera stora delar av västra Vallentuna tätort i en 

fördjupning av översiktsplanen.   

3.19 Bostadsrättsföreningen Ullnaberg 

På ett arbetsmöte med styrelserepresentanter har vi gemensamt kommit fram till 

följande. 

BAKGRUND: 

Under ca 20 års tid, till för ca 5 år sedan, har Ullnaberg/Lövsättra varit ett sk 

socioekonomiskt utsatt läge. Under de senaste 5 åren har flera boende i området samt 

nyinflyttade till området och till Brf Ullnaberg genomfört omfattande renoveringar 

och förbättringar. Området är idag förändrat till det bättre. Området har haft ett 

ålderdomligt, eget VA‐system, som efter en flerårig process nu är utbytt till ett 

modernt, vattenburet system. Mycket stora investeringar har gjorts av enskilda. 

Roslagsvatten har tagit över ansvaret för det lokala reningsverket, men de boende har 

även bidragit ekonomiskt till den lösningen. Några fastighetsägare har fått stycka av 

tomter, som nu är bebyggda, till gagn för både människor och området. Det har 

tydligen varit arrende med kommunen som arrendator.  

Till vår stora förvåning, har kommunens tjänstemän avslagit vår förenings modesta 

önskan att få avstycka 5 tomter, vilket utgör ett mycket stort problem för Brf och de 

boende i området. Vi förstår inte varför en viss förtätning i området vore skadligt, 

eftersom det redan är bebyggt. Det skulle vara till stor fördel för de boende att få 

möjlighet till denna avstyckning eftersom de boende har tagit ett så stort ansvar för 

området, som egentligen varit ålagt kommunen. 

FÖRSLAG: 

Vi har tagit del av översiktsplanen och ser att med de förslag vi för fram, styrker 

området och de planer som föreligger på flera sätt: 

‐ Fler människor som åker kollektivt, turtätheten kan öka – matarbussar till nya 

Arninge resecenter.  

‐ En gång/cykelväg till nya trafikplatsen Rosenkälla löser enkelt ett sunt resande och 

rörelsemöjligheter för folket. 
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‐ Vi har tagit fram en egen detaljplan för att påverka bebyggelsen att hålla samma 

byggnadsstil och ett öppet landskap. Förtätning endast i närheten av övrig bebyggelse. 

‐ Bättre ekonomi med fler medlemmar för underhåll av vägar och VA‐systemet som är 

organiserade i ett antal samfälligheter. 

‐ Bättre ekonomi för kommunen med fler barn i skolbussen, nu betalar kommunen 

bussen fast det bara är ett barn som åker många gånger. 

‐ Lövsättra Gård är numera en kommersiell fastighet och underlaget för nya 

arbetstillfällen ökar. 

‐ Många vill idag ha ett naturnära boende för ett aktivt utomhusliv, vilket detta 

område och förslag styrker. 

‐ Yngre vuxna tvingas bo hemma längre än nödvändigt alt flyttar från 

området/Lövsättra då det saknas bostäder. 

‐ Det förslag vi ger förtätar ömsint och med bevarande av naturen och förstärker 

ekonomin i ett historiskt utsatt område. 

Vi föreslår att Översiktsplan Vallentuna 2040 förändras så att området Lövsättra/Brf 

Lövsättra får möjlighet att avstycka tomter i det område som redan är bebyggt. 

Vi kan redovisa kartor och skisser för att förtydliga. 

Kommentar: En av planens strategier för den fysiska utvecklingen är att samordna 

bebyggelse och kollektivtrafik. Dvs. merparten av bebyggelseutvecklingen föreslås 

ske längs befintliga eller kommande kollektivtrafikstråk. Bebyggelseutveckling 

utanför tätorterna och på platser som i planen inte särskilt pekas ut som 

utvecklingsområden får prövas utifrån särskilda riktlinjer som finns under avsnitt 

bebyggelseutveckling på landsbygd.  

3.20 Storstockholms brandförsvar 

Storstockholms brandförsvar(SSBF) har fått möjlighet att yttra sig i detta ärende. 

SSBF har yttrat sig i samrådsskedet och synpunkterna är upptagna i 

samrådsredogörelsen. SSBF har inget att tillägga. 

Kommentar: Noteras. 

3.21 Norrvatten 

Norrvatten har mottagit information om rubricerad översiktsplan för samråd för 

synpunkter.  

Norrvatten har som framgått i tidigare remissvar huvudvattenledning inom 

planområde och våra synpunkter finns redovisade i Samrådsredogörelse dat 171027. 

Norrvatten har inga ytterligare synpunkter på föreslagen plan. 
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Kommentar: Noteras.  

3.22 E.ON Energilösningar AB 

E.ON Energilösningar AB äger och driver fjärrvärmenät i Vallentuna kommun genom 

sitt dotterbolag E.ON Värme AB (fortsättningsvis E.ON Värme). På uppdrag av E.ON 

Energilösningar vill jag framföra följande synpunkter på planförslaget samt hänvisa 

till tidigare yttrande över samrådshandlingen daterat 2017-09-07. 

Bolagen ingående i E.ON koncernen i Sverige har gemensamt mål att senast år 2025 

använda och distribuera 100% återvunnen och förnybar energi. Detta mål ställer höga 

krav på fjärrvärmens infrastruktur som kan sägas utgöra ryggraden i 

klimatomställningen bl a beroende av dess stora potential att ansluta tillkommande 

klimatneutrala produktionskällor. 

E.ON Energilösningar vill växa med staden och ge möjlighet till anslutning av 

resurseffektiv och miljövänlig fjärrvärme till såväl nya som befintliga byggnader. 

Bolaget vill verka för Vallentunas utveckling genom att erbjuda hållbara 

energilösningar och aktivt delta i kommunens stadsutvecklingsarbete, samt 

tillsammans med övriga ledningsägare medverka till en väl anpassad och rationellt 

utbyggd teknisk infrastruktur. Utöver rollen som ledningsägare av kommunens 

fjärrvärme innehar E.ON Energilösningar en bred portfolio med kompetens rörande 

energifrågor som kan hjälpa kommunen i deras hållbarhetsarbete. Detta kan 

exemplifieras av de samverkansavtal som E.ON Energilösningar har tillsammans med 

ett antal svenska kommuner där E.ON Energilösningar sätter upp gemensamma mål 

som ska stötta kommunens arbete för att tillsammans nå uppsatta klimat- och 

hållbarhetsmål. 

Då utbyggnad av kommunen kommer i konflikt med befintlig infrastruktur för 

fjärrvärme är det också viktigt att E.ON Värme är med i ett tidigt skede för att 

beskriva kostnader förknippat med flytt/ombyggnad av infrastrukturen. I de flesta fall 

är infrastrukturen flyttningsbar. Dock uppstår relativt stora kostnader i samband med 

detta och för att ordna nya markupplåtelser. Under förutsättning att kostnader för 

flytt/ombyggnad inte belastar E.ON Värme och att ny markupplåtelse erbjuds ställer 

sig bolaget positiva till att på så sätt medverka till att genomföra kommunens 

utbyggnad. 

I Vallentuna kommun äger och driver E.ON Värme produktionen från Okvista 

Värmeverk (Olhamra l:76). Bolaget planerar för en utökad verksamhet på siten i 

enlighet med nyligen ianspråktaget nytt miljötillstånd. Fjärrvärme distribueras 

härifrån via rörnät till Bällsta området och till centrala delarna av Vallentuna. Se 

karta. 
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Kommentar: Noteras.  

3.23 Länsstyrelsen 

Vallentuna kommun har överlämnat ett förslag till översiktsplan i samband med 

utställning enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Länsstyrelsen har 

den 7 november 2017 lämnat ett samrådsyttrande över planen. Av den nu redovisade 

samrådsredogörelsen framgår hur kommunen har beaktat Länsstyrelsens synpunkter. 

Granskningsyttrandet ska enligt 3 kap. 20 § PBL redovisas tillsammans med 

översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del ska det anmärkas 

i den antagna planen. 

En aktuell översiktsplan med tydliga ställningstaganden underlättar framtida 

detaljplanering, bygglovningsgivning och tillståndsprövning för bostads-bebyggelse i 

området och är därför ett verktyg för att nå målsättningar om ett ökat 

bostadsbyggande. 

Länsstyrelsens uppdrag 

I granskningsyttrandet ska länsstyrelsen kontrollera och yttra sig i enlighet med 

bestämmelserna i 3 kap. 16 § PBL. 
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I granskningsyttrandet redovisas synpunkter från Trafikverket Region Stockholm och 

som berör de frågor som Länsstyrelsen har att bevaka under utställningen. Se även 

bilagor med samtliga inkomna yttranden från statliga myndigheter. 

Länsstyrelsens ställningstagande 

Länsstyrelsen stödjer kommunens ambition att skapa förutsättningar för ett utökat 

bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen. Det planerade bostadstillskottet är ett 

viktigt bidrag till såväl kommunens som länets bostadsmarknad. 

Översiktsplanen är generellt väl genomarbetad och har ett tydligt upplägg. 

Länsstyrelsens bedömning är att översiktsplanen, tillsammans med de fördjupningar 

av översiktsplanen som kommunen arbetar med, kommer att kunna utgöra ett bra 

stöd i fortsatt planering. 

Vad gäller utbyggnadsförslagen inom områdena som hanteras i fördjupningarna av 

översiktsplanen för Norra Vallentuna och Lindholmen samt Karby och Brottby, 

hänvisar Länsstyrelsen också till granskningsyttrandena rörande dessa planer 

daterade den 22 januari 2018 och den 20 november 2017. 

Kommunen har till stor del hanterat de synpunkter som Länsstyrelsen förde fram 

under samrådet. De synpunkter som kvarstår är sammanfattningsvis: 

• Riksintressen för kulturmiljövård: Risk för att förtätningar, bebyggelse-utvidgningar 

samt nya spår- och vägdragningar kan leda till negativ påverkan på områdenas 

karaktär. 

• Riksintresse kommunikationer, Roslagsbanan: Översiktsplanen bör kompletteras 

med en beskrivning av Molnbydepån, samt hänvisa till preciseringen av Roslagsbanan 

som riksintresse från 2015. 

• Regional grönstruktur: Översiktsplanen bör kompletteras med en samlad 

bedömning av planförslagets påverkan på Rösjökilen, samt en redovisning av hur 

eventuell exploatering ska ta hänsyn till kilens värden. 

• Översvämning: Översiktsplanen bör kompletteras med ett ställningstagande om 

lägsta grundläggningsnivå för bebyggelse vid sjöar och vattendrag. 

Riksintressen 

Riksintresse för kulturmiljövård 3 kap. 6 § miljöbalken 

Kommunen har sedan samrådet förtydligat att utveckling ska ske med utgångspunkt 

från riksintressenas utpekade uttryck. Länsstyrelsen ser dock en risk för att 

förtätningar, bebyggelseutvidgningar samt nya spår- och vägdragningar kan leda till 

negativ påverkan på områdenas karaktär, till exempel hur ny bebyggelse kommer att 

möta det öppna landskapet. Länsstyrelsen vill särskilt peka på risken att de 

kompletteringar som föreslås i anslutning till befintlig bebyggelse inom riksintressena 

K 76 Kårsta och K 77 Vada-Össeby-Garn kan leda till negativ påverkan på 

riksintressena. 

Även spårutbyggnader påverkar förståelsen och upplevelsen av kulturhistoriska 

strukturer. Det agrarhistoriska landskapet, med odlingsmarker, gårdar, bymiljöer och 
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fornlämningar, bildar ett sammanhang som är centralt för förståelsen av Vallentunas 

riksintressen. 

Det utpekade utredningsområdet för verksamheter längs med Väsbyvägen ligger inom 

riksintresse Skålhamravägen. Länsstyrelsen vill framhålla att kommunen i fortsatta 

utredningar kopplade till verksamhetsområdet behöver förhålla sig till riksintressets 

värden. 

Det är positivt att kommunen i översiktsplanen framhåller att en utökad kunskap om 

kulturhistoriska värden krävs vid fortsatt planering. Länsstyrelsen anser ändå att 

översiktsplanen med fördel kunde ge mer konkreta förhållningssätt till hur 

bebyggelseutvecklingen ska ta hänsyn till de kulturhistoriska förutsättningarna. Det 

skulle öka översiktsplanens möjlighet att vara ett mer uttalat stöd i fortsatt planering. 

Länsstyrelsen vill betona vikten av att rätt antikvarisk kompetens kopplas in i det 

fortsatta arbetet med tanke på Vallentunas landsbygdsprofil. 

Kommentar: Olika platser har olika förutsättningar varför konkretisering med 

fördel görs i efterföljande planering. Antikvarisk kompetens finns inom kommunens 

organisation.  

Riksintresse för kommunikationer, 3 kap. 8 § miljöbalken 

Översiktsplanen bör kompletteras med ett samlat avsnitt för riksintressen för 

kommunikationer på liknande sätt som gjorts för exempelvis riksintressen för 

totalförsvaret. 

Luftfart/Arlanda flygplats 

Översiktsplanen bör redovisa MSA-ytorna (Minimum Sector Altitude) för Bromma 

och Arlanda flygplatser. Ytorna är normalcirkulära och omfattar en radie av 60 km 

från flygplatsens mittpunkt. MSA-ytorna kan innebära höjdbegränsningar för mycket 

höga objekt. 

Det bör även framgå av översiktsplanen att det för närvarande pågår en revidering av 

preciseringen av riksintresset Arlanda flygplats. 

Roslagsbanan 

Länsstyrelsen anser att översiktsplanen bör kompletteras med en beskrivning av 

Molnbydepån, eftersom den har stor betydelse för Roslagsbanas utbyggnad. 

Översiktsplanen kan också med fördel hänvisa till preciseringen av Roslagsbanan som 

riksintresse från 2015 som Trafikverket, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen 

i Stockholm har tagit fram. Rapporten redovisar de anspråk riksintresset 

Roslagsbanan ställer på markanvändning och omgivningar och ska tjäna som 

underlag för kommunernas fysiska planering och tillståndsprövning. 

Kommentar: Planen uppdateras utifrån synpunkt riksintresse Luftfart. 

Riksintressena redovisas dock utifrån kapitel samt samlat på en karta med 

undantag från största hinderbegränsade yta och MSA-yta som finns beskrivet 

under Riksintresset Arlanda. Även texten till riksintressekartan uppdateras enligt 

synpunkt där det framgår att aktuellt riksintresse omfattar hela kommunen. 
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Planen kompletteras med att det för närvarande pågår en revidering av 

preciseringen av riksintresset Arlanda flygplats. 

Planen kompletteras med hänvisning till preciseringen av riksintresset 

Roslagsbanan.  

Molnbydepån beskrivs utförligare i fördjupad översiktsplan för norra Vallentuna 

tätort och Lindholmen med beaktas i översiktsplanen genom 

markanvändningskarta och att vara en del av riksintresset Roslagsbanan, vilket 

förtydligas på riksintressekarta samt i trafikkarta. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Länsstyrelsen anser att texten och kartorna i översiktsplanen på ett bra sätt visar 

miljökvalitetsnormernas betydelse som förutsättning för samhällsplaneringen. Det är 

positivt att man i planen behandlar både grundvatten och ytvatten och att det finns en 

kort beskrivning av hur man kan arbeta med miljökvalitet i samband med 

exploatering. De synpunkter som framfördes under samrådet angående beskrivning 

av miljökvalitetsnormer, miljöproblem och dagvatten har beaktats. 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen avser att ta fram en så kallad Blåplan som 

ska fungera som vägledning för planering och beslut i frågor som rör åtgärder för att 

uppnå god kemisk och ekologisk status i kommunens ytvattenförekomster. Blåplanen 

kommer att vara ett viktigt komplement till översiktsplanen för att säkerställa att 

miljökvalitetsnormerna för kommunens vattenförekomster uppfylls. 

Kommentar: Noteras.  

Mellankommunal samordning 

Regional grönstruktur – Rösjökilen 

Flera av de utbyggnadsområden samt Roslagsbanans avgrening till Arlanda som 

föreslås i översiktsplanen ligger inom Rösjökilen. Länsstyrelsen anser att 

översiktsplanen bör kompletteras med en samlad bedömning av planförslagets 

påverkan på kilen samt en redovisning av hur eventuell exploatering ska ta hänsyn till 

kilens värden. Länsstyrelsen anser att de förhållningssätt för gröna kilar och 

värdekärnor som utställningsförslaget för RUFS 2050 presenterar bör vara 

utgångspunkt för fortsatt arbete. 

Utbyggnadsområde sex, norr om Vallentuna tätort, ligger inom Rösjökilen. 

Kommunen arbetar med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Norra 

Vallentuna och Lindholmen där detta område ingår. Länsstyrelsen har i 

granskningsyttrandet över den fördjupade översiktsplanen tagit ställning för att 

värdet av tillskottet av bostäder i det här fallet motiverar ett ianspråktagande av mark 

inom grönkilen, förutsatt att det blir aktuellt med en avgrening av Roslagsbanan till 

Arlanda. Se Länsstyrelsens granskningsyttrande, daterat den 22 januari 2018, 

utförligare information. 

Även utredningsområdet för verksamheter längs väg 268 ligger inom Rösjökilen. 

Landstinget framför i sitt yttrande att verksamhetsområdet bör kunna förläggas i en 

annan del av kommunen för att inte påverka grönkilen. Länsstyrelsen delar 
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Landstingets syn att kommunen bör utreda alternativa lokaliseringar för 

verksamhetsområdet som inte innebär intrång i grönkilen. 

Bebyggelsens lämplighet med hänsyn till hälsa, säkerhet, risk för översvämningar 

m.m. 

Kommentar: Se miljökonsekvensbeskrivningen som ingår i den miljöbedömning 

som genomförts för planen.  

Utveckling av ett verksamhetsområde längs väg 268 ska prövas särskilt om det 

finns ett intresse från berörda fastighetsägare. En av flera viktiga aspekter i en 

eventuell prövning är påverkan på Rösjökilen. 

Ras och skred, översvämning 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör formulera ett ställningstagande gällande 

lägsta grundläggningsnivå. Länsstyrelsen rekommenderar att ny sammanhållen 

bebyggelse, samt samhällsfunktioner av betydande vikt, placeras ovanför nivån för 

beräknat högsta flöde (BHF). För enstaka byggnader av lägre värde är 

rekommendationen att de placeras ovanför nivån för ett 100-årsflöde. Se 

Länsstyrelsens faktablad 2017:1 Rekommendationer för lägsta grundläggnings-nivå 

längs vattendrag och sjöar i Stockholm län – med hänsyn till risken för översvämning 

för utförligare information. 

I övrigt har översiktsplanen reviderats utifrån Länsstyrelsens synpunkter i samrådet. 

Kommentar: Inom kommunen gäller Oxundaåns dagvattenpolicy från 2016. 

Länsstyrelsens rekommendationer, som är relativt nya, finns redovisade i planen 

och avsikten är således att riktlinjerna ska beaktas i efterföljande planering.  

Farligt gods 

Det är positivt att det i översiktsplanen tydligt framgår att risksituationen ska 

bedömas vid åtgärder inom 150 meter leder för farligt gods. Länsstyrelsen anser att 

formuleringen angående bebyggelsefritt avstånd bör kompletteras för att tydliggöra 

att det intill primära leder för farligt gods ska finnas ett bebyggelsefritt avstånd på 25 

meter, enligt Länsstyrelsens riktlinjer (se Länsstyrelsens ställningstagande i faktablad 

2016:6 Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras 

farligt gods). 

Kommentar: Planen förtydligas enligt synpunkt.  

Deltagande i beslutet 

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av tillförordnad 

länsöverdirektör Åsa Ryding. I den slutliga handläggningen av ärendet har även 

deltagit samhällsbyggnadsdirektör Patrik Åhnberg och översiktsplanerare Anna 

Knight, föredragande. 

Bilagor: 

1. Yttrande från Försvarsmakten/HK 
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2. Yttrande från Luftfartsverket (LFV) 

3. Yttrande från Svenska kraftnät 

4. Yttrande från Trafikverket Region Stockholm 

Luftfartsverket (LFV) 

LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot förslaget till ny 

översiktsplan för Vallentuna kommun. Kommunen har på ett föredömligt sätt vävt in 

LFVs synpunkter och information från det informationsblad som Länsstyrelsen gett 

ut i texten. Ett korrekturfel finns dock på sidan 39 där det står ” 

kommunikationsnavigations och övervakningsutrustning.” sist under stycket 

Vindkraft. Det skall stå ” kommunikations- navigations- och övervakningsutrustning.” 

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 

yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 

förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 

övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 

Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot 

aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 

Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 

från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. 

Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 

20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna 

bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar 

inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta som är 

störst och står för ”Minimum Sector Altitude”. 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 

och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 

www.lfv.se/flyghinderanalys. 

Kommentar: Korrekturfel åtgärdas. Övrigt noteras.  

3.24 Markims hembygdsförening 

Markims hembygdsförening noterar att flera av samrådsyttrandena delar vår stora 

oro för skadliga ingrepp i kulturmiljöerna, för att jordbruksmark riskerar att tas i 

anspråk för bostadsbyggande och järnvägsändamål och för att möjligheten att driva 

en rationell lantbruksdrift och annan verksamhet på landsbygden kan komma att 

försvåras genom barriäreffekter och andra ingrepp. Vi ser mycket positivt på att 

kommunen har kompletterat ÖP2040 med skrivningar om att jordbruksmark ska 

värnas och andra förtydliganden kring dessa frågor. Dock tror vi inte det räcker med 

svepande formuleringar i positiv anda, utan är fortsatt oroliga för de konflikter och 

avgöranden som kan komma när lantbruk och kulturmiljöer ställs mot 

expansionsplaner för bostäder och eventuell järnvägsavgrening. De farhågor som 

http://www.lfv.se/flyghinderanalys
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kommit till uttryck i våra yttranden gällande både ÖP2040 och FÖP Norra Vallentuna 

och Lindholmen kvarstår därmed. 

Kommentar: Noteras.  

3.25 Naturskyddsföreningen Vallentuna 

Vallentuna naturskyddsförening har tagit del av förslag till Översiktsplan 2040 med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och vill lämna följande synpunkter. Vi har i 

detta remissvar särskilt inriktat oss på de delar av planen som berör värdefulla natur- 

och kulturmiljöer. 

Kommunen har ambitionen att växa men samtidigt bevara den småskaliga karaktären 

med höga natur- och kulturmiljövärden. Detta är en balansgång som inte är helt 

enkel. Den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen visar på att översiktsplanen 

kan komma att medföra märkbara till stora negativa konsekvenser för naturmiljö, 

kulturmiljö och landskapsbild. Det vore önskvärt att kommunen i översiktsplanen 

tydligare redovisar vilka åtgärder man ämnar vidta för att minimera negativ 

miljöpåverkan i samband med planerade utbyggnader. 

Vi är i princip positiva till kommunens intention att lokalisera ny bebyggelse till 

områden med goda kollektivtrafikförbindelser, särskilt områden utmed 

Roslagsbanan. Man bör dock beakta risken att skära av viktiga spridningskorridorer. 

Detta gäller t ex Molnbyområdet som är en viktig spridningsväg mellan Angarn- och 

Rösjökilen. 

Avsnittet Naturmiljöer och naturvärden innehåller mest uppräkningar av skyddade 

områden, riksintressen och Natura 2000-områden i kommunen. Vi efterlyser en 

tydligare strategi för vad kommunen vill uppnå när det gäller vård och skydd av 

värdefull natur i kommunen. Vilka åtgärder ska prioriteras? Förslaget till 

grönstrukturplan som togs fram 2013 var en grundlig utredning av kommunens 

värdekärnor och borde kunna användas som utgångspunkt för en kommunal 

naturvårdsstrategi. Den senare utarbetade och nu av kommunen antagna 

grönstrukturplanen blev väsentligt nedbantad och visar på en avsevärt lägre 

ambitionsnivå. 

I avsnittet anges några planeringsinriktningar. Några av dessa punkter förtjänar att 

kommenteras: 

 Mark och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska 

så långt möjligt skyddas. 

Kommentar: Vilka områden i kommunen som är särskilt ekologiskt känsliga borde 

redovisas i översiktsplanen 

 Naturvärdesinventeringar ska övervägas. 

Kommentar: Större exploateringsföretag och större detaljplaner bör alltid föregås av 

detaljerade naturvärdesinventeringar och miljökonsekvensbeskrivningar 

 Ekologiska och biologiska spridningssamband bör undersökas och förslag till 

hur dessa kan stärkas och möjliga barriäreffekter minskas. 
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Kommentar: Detta har vi inget att invända mot men vi anser att viktiga ekologiska 

spridningssamband till stora delar redan är kända, i synnerhet inom de gröna kilarna. 

Dessa borde tydligare redovisas i översiktsplanen. 

Vi anser att särskild uppmärksamhet bör riktas mot den tätortsnära naturen i 

kommunen. Det har bedrivits ett flertal forskningsprojekt som tydligt visar den 

tätortsnära naturens betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Det vore 

önskvärt att kommunen tydligare redovisar vilka tätortsnära naturområden som är av 

särskild betydelse och som man avser att bevara som rekreations- och grönområden. 

Exempel kan vara områden kring Lindholmen, Gävsjöområdet och området kring 

Ubbysjön. 

Vi anser att kommunen bör undvika att bebygga jordbruksmark och områden med 

värdefulla kulturmiljöer. Ett aktuellt exempel är Molnbyområdet. Här bör planerna 

på ny bebyggelse starkt begränsas. En eventuell förlängning av Arningeleden bör dras 

så att påverkan på de värdefulla miljöerna kring Ubbysjön undviks. Vi hänvisar här 

till de synpunkter och förslag för att minimera negativ påverkan som vi tidigare 

framfört i vårt remissvar till Fördjupad översiktsplan för norra Vallentuna. 

I övrigt vill vi hänvisa till de synpunkter på övriga delar av översiktsplanen vi 

framförde i vårt remissvar i ett tidigare skede i samrådsprocessen och som vi anser 

fortfarande vara relevanta. 

Kommentar: Åtgärder för att minimera negativ miljöpåverkan kommer att 

hanteras i den efterföljande planeringen där markanvändningen är mer preciserat 

och möjligheterna att åstadkomma ändamålsenliga åtgärder utifrån aktuell plats 

förutsättningar är större.   

Flertalet av synpunkterna hör till och omfattas av Grönstrukturplanen som i flera 

avseenden konkretiserar och kompletterar översiktsplanen. Grönstrukturplanen 

redovisar även kommande planerade, och tänkbara fortsatta, arbeten.  

Kartunderlag som rör de gröna kilarna tillhandahålls av Stockholms läns landsting.  

Översiktsplanen redovisar tätortsnära rekreationsområden av särskild betydelse 

för helheten på markanvändningskartan och under kapitel Rekreation och Fritid. I 

fördjupade översiktsplaner finns därtill konkretiserade ställningstaganden.  

3.26 LRF KONSULT ombud för fastighetsägare  

Jag är ombud för flera fastighetsägare vars fastigheter ligger inom det område som 

kommunen avser att lägga ut som markreservat för järnväg med ny station för 

planerad ny sträckning av järnväg till Arlanda. 

Den fördjupade översiktsplanen för Norra Vallentuna och Lindholmen (Föp) ersätter 

den kommunövergripande översiktsplanen inom det geografiska område som Föpen 

omfattar. Mina huvudmän som lämnat in synpunkter på Föpen vill dock även ge in 

samma synpunkter rörande den kommunövergripande översiktsplanen. Se bifogat 

dokument. 
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Mina huvudmän anser att det i översiktsplan 2040 inte ska läggas ut markreservat för 

järnväg, väg etc. för planerad sträckning av järnväg till Arlanda. Förslaget med 

omfattande utveckling med blandad bebyggelse i anslutning till avgreningen till 

Arlanda ska också tas bort ur planen. Vallentuna kommun måste vidare avvakta 

ytterligare utredning av förslagets ekonomiska förutsättningar för att genomföras och 

utredning av dess ekonomiska konsekvenser innan översiktsplanen rörande eventuell 

avgrening till Arlanda och anslutande bebyggelse beslutas. Skälen för detta framgår i 

bifogat dokument. 

Bifogat dokument: 

Jag företräder xxxxxxx som äger fastigheterna Molnby 1:1, Molnby 1:3 och 

Vallentuna-Bergby 1:1, xxxxxxx och xxxxxxx som äger Vallentuna Bergby 1:4, 

xxxxxxx som äger Markims-Lundby 2:1, xxxxxxxxx som äger Markims-Lundby 2:9 

samt xxxxxxx och xxxxxxxx som äger Markims-Lundby 5:1. Samtliga nämnda 

fastigheter ligger inom det område som kommunen avser att lägga ut som reservat för 

järnväg med ny station för planerad ny sträckning av järnväg till Arlanda, se bifogad 

fastighetkarta, bilaga 1 och plankarta, bilaga 2. Mina huvudmän har med anledning av 

detta följande synpunkter på förslaget till fördjupad översiktsplan. Fullmakter 

bifogas, bilaga 3. 

Yrkanden 

Den fördjupade översiktsplanen ska inte lägga ut markreservat för järnväg med ny 

station för planerad sträckning av järnväg till Arlanda. Förslaget om strategiskt 

område för bostäder och ny bebyggelse som bygger på avgreningen till Arlanda ska 

också tas bort ur planen. 

Vallentuna kommun ska avvakta ytterligare utredning av förslagets ekonomiska 

förutsättningar för att genomföras och dess ekonomiska konsekvenser innan den 

fördjupade översiktsplanen rörande eventuell avgrening till Arlanda och anslutande 

bebyggelse beslutas. 

Skäl för yrkanden 

Berörda jordbrukare och fastighetsägare motsätter sig planen om föreslagen 

avgrening till Arlanda och bebyggelsen i anslutning till denna. 

Enligt kommunen är avgreningen av Roslagsbanan till Arlanda en grundläggande 

förutsättning för att stora delar av planens intentioner ska kunna förverkligas, se Föp 

s 30. Kommunen uttalar också att en god dialog med fastighetsägare och exploatörer 

är grundläggande eftersom planen till stor del berör mark som är privatägd. l denna 

dialog bör kommunen ta till sig vad fastighetsägarna säger. l detta fall vill 

fastighetsägarna att kommunen utreder sina möjligheter att kunna genomföra en 

avgrening av Roslagsbanan till Arlanda innan stora markområden som ägs av mina 

huvudmän reserveras för detta ändamål. Vidare bör inte bostadsbebyggelse läggas ut 

på markområden där fastighetsägarna vill fortsätta med sina jordbruksverksamheter 

och där de alltså inte är intresserade av att bygga ut med bostäder. 

Tidigare har SL på Landstingets uppdrag gjort en förstudie av tre olika sträckningar 

till utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda. Politikerna har dock valt att inte gå 
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vidare med någon av dessa utan satsar i stället på att göra en utbyggnad av 

Roslagsbanan till stockhalm city, inom ramen för den s.k. Sverigeförhandlingen. 

Trots detta har Vallentuna kommun tillsammans med några grannkommuner 

(Stockholm Nordost) börjat planera och göra en förstudie för en ny spårförbildelse 

mellan Roslagsbanan och Arlanda. Detta projekt genomförs dock helt utan stöd från 

Landstinget och SL. Innebörden av detta torde vara att den nya järnvägssträckningen 

skulle finansieras av de samarbetande kommunerna (Stockholm Nordost) främst 

genom uttag av skatt av kommunmedlemmarna. Visioner i all ära men mina 

huvudmän anser att kommunerna varken har visat att projektet är ekonomiskt eller 

politiskt genomförbart. Därför bör förslaget utredas mer innan det tas in eller 

fördjupas i översiktsplanen. De ekonomiska konsekvenserna måste redovisas för 

kommunmedlemmarna. l nuläget uttalar även Vallentuna kommun i Föpen s. 5 att 

"Roslagsbanans avgrening till Arlanda redovisas schablonmässigt då osäkerheten är 

stor om och när Roslagsbanans avgrening till Arlanda kommer. 

Enligt 3 kap. 6 § PBL ska översiktsplanen utformas så att innebörden och 

konsekvenserna av den tydligt framgår. Rörande de ekonomiska konsekvenserna av 

förslaget om en avgrening av Roslagsbanan till Arlanda har dessa inte redovisats så 

tydligt som krävs enligt 3 kap. 6 § PBL (Prop. 2009/10:170 Del 1s.178). Det bör 

framgå vem som ska betala notan för detta projekt. Det framgår inte att projektet är 

genomförbart ur ekonomisk synvinkel. 

Att planera för en orealistisk utbyggnad till Arlanda leder dock tyvärr till stora 

konsekvenser för berörda markägare då planen i praktiken inskränker vilka 

detaljplaner som tas fram och även inskränker möjligheten till att få bygglov och 

förhandsbesked beviljade inom markreservat för avgreningen. Föpen rörande 

avgreningen till Arlanda kommer även inskränka på kommande 

fastighetsbildningsärenden och ärenden enligt bl.a. miljöbalken. Samtliga dessa 

frågor/ärenden är viktiga för markägare som bedriver verksamhet inom jordbruk att 

kunna förfoga över. Om förslaget antas kommer dessa viktiga delar av äganderätten 

att inskränkas för mina huvudmän. Detta förfaringssätt kan även stå i strid mot 2 kap. 

1 5 § 1stycket Regeringsformen, RF, där det stadgas följande. "Vars och ens egendom 

är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till 

någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att 

det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för 

att tillgodose angelägna allmänna intressen." 

Om nuvarande förslag till Föp antas kommer den medföra att mina huvudmäns 

användning av mark inom planen inskränks. Mina huvudmän ifrågasätter därför 

starkt att inskränkningarna i deras användning av marken skulle krävas för att 

tillgodose angelägna allmänna intressen. Det angelägna "allmänna  intresset" utgörs i 

detta fall av att stora markområden utan tillräcklig ekonomisk analys och bedömning 

avsätts för en avgrening av Roslagsbanan till Arlanda. En avgrening som kommunen 

redan nu är osäker på om den kommer att genomföras. Fastighetsägarna anser mot 

denna bakgrund att ett beslut att anta Föpen skulle strida mot egendomsskyddet i 2 

kap. 15 § 1st RF. 

Den aktuella planen ska därför inte lägga ut ytterligare mark för avgreningen då det 

leder till skada för berörda markägare i deras verksamheter och företag. Mina 

huvudmän fråntas alldeles för tidigt och i onödan bestämmanderätten och valfriheten 
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inom sina fastigheter. Föpen kommer också att få en låg legitimitet eftersom 

förutsättningarna för att bygga ut spårförbindelsen är oklara. Något som däremot står 

klart är att SL, Landstinget och Trafikverket inte står bakom utbyggnaden. 

Av sammanfattningen av MKB s. 50 framgår bl.a. följande. "Jord- och 

skogsbruksmark kommer att tas i anspråk för bostäder och reservat för väg- och 

järnväg. Totalt 160  hektar jordbruksmark kan få ändrad användning och i stället bli 

bostadsområden. Förändringen bedöms bli permanent och effekten därmed stor. 

Konsekvenserna bedöms som risk för märkbara- stora negativa." Mina huvudmän 

anser att kommunen inte bör anta sitt förslag om utbyggnad till Arlanda inom Föpen 

då det uppenbarligen riskerar ge stora negativa konsekvenser pga. kommunens 

förlust av stora arealer jord- och skogsbruksmark. 

l anslutning till det måste understrykas att brukningsvärd jordbruksmark inte bör tas 

i anspråk för en ny järnväg över mina huvudmäns fastigheter då jordbruksmarken är 

av nationellt intresse och åtnjuter skydd enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Vidare har 

regeringen nyligen uttalat att åkermark inte bör användas för bostadsbyggande eller 

exploatering. 

Det är avslutningsvis oacceptabelt att kommunen på obestämd tid lägger en död hand 

över stora delar av mina huvudmäns fastigheter. Om planen antas kommer den 

sannolikt att inskränka äganderätten till fastigheterna under mycket lång tid 

framöver, utan att planen om en avgrening lär kunna bli verklighet. l Föpen (s. 30) 

sägs att "om ett definitivt beslut om avgrening av Roslagsbanan dröjer mycket länge 

bör kommunfullmäktige en gång per mandatperiod pröva de delar av planen som är 

avhängig avgreningen." Mina huvudmän anser att ett så pass osäkert förslag som 

samtidigt innebär stor inskränkning på deras markanvändning inte får antas. 
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Kommentar: Kommentarer har lämnats i särskilt utlåtande för fördjupad 

översiktsplan för norra Vallentuna och Lindholmen.  

Tillägg till ovanstående hänvisning:  

I översiktsplanen har reservatet för spårutbyggnad inom kommunen för förlängd 

Roslagsbana mellan Vallentuna och Arlanda förtydligats i text och karta. 

Spårreservatet följer det utredningsalternativ som Stockholm läns landsting år 2014 

beslutade att fördjupa i samband med att förstudie av tvärförbindelse mellan 

Roslagsbanan och Arlanda godkändes. 
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3.27 SÖRAB 

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion och Vallentuna 

ska växa med ca 9000 nya bostäder under planperioden. Med fler invånare kommer 

mer avfall. Att Vallentuna uttrycker målsättningen ”kommunal service i världsklass” 

anser SÖRAB mycket positivt eftersom det torde inbegripa en avfallshantering i 

världsklass.  

För att upprätthålla hållbarhet i en växande region har avfallshanteringen en central 

roll. Vallentunas utgångspunkt att det är viktigt att säkerställa tillgången till mark för 

varu- och transportintensiva företag och för företag som av utrymmes- eller miljöskäl 

inte kan integreras med bostäder bör också förtydligas till att även gälla 

avfallshantering.  

Närhet till återvinningscentraler, återvinningsstationer och fastighetsnära insamling 

av förpackningar kommer att ha större betydelse i en storstadsregion. Genom att 

redan i detta stadie planera för ett väl utbyggt avfallssystem och planera för nya 

avfallsanläggningar i kommunen ges också unik chans att både signalera och 

genomföra hållbarhet.  

SÖRABS planer på att etablera en Returpark i kommunen kommer öka servicen till 

invånarna avsevärt och förstärka fokus på hållbarhet genom att anläggningen byggs 

enligt den prisbelönta Stockby modellen (SÖRABs Returpark på Lidingö) där 

avfallsflöden styrs än mer uppåt i Eus avfallshierarki (avfallstrappan). Fokus ligger på 

att öka återbruk och att besökarna ska se avfall som resurser. 

Avfall 

SÖRAB instämmer i att regional samverkan är central för utvecklingen av en hållbar 

avfallshantering. SÖRAB-kommunernas gemensamt framtagna avfallsplan beskriver 

mål för avfallet som resurs. SÖRAB ser positivt på att avfallsplanen lyfts i 

översiktsplanen.  

Vi ser även positivt på att markbehov för platser för återvinning ska beaktas med 

utgångspunkt från att de ska placeras och utformas på ett sätt som stödjer en hållbar 

stadsutveckling och att en långsiktig marktillgång säkerställs. Att den fysiska miljön 

ska utformas så att avfallshantering kan genomföras utan att äventyra säkerheten för 

arbetstagare eller tredje man rimmar väl med Avfallsplanens mål ”Människan i 

centrum”. 

Anläggningar 

Löt avfallsanläggning 

Löt Avfallsanläggning är SÖRAB-regionens deponi för det avfall som inte går att 

återvinnas eller nyttjas på annat sätt. Dessutom sker behandling och förädling av 

avfall på Löt. Anläggningen öppnades 1995. En av anledningarna till att anläggningen 

placerades där den ligger var goda kommunikationer, bra geologiska förutsättningar 

samt ett läge som innebär få närliggande bostäder och verksamheter som skulle 

kunna bli störda av återvinnings- och deponeringsverksamheten.  
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SÖRAB välkomnar inte planerna på att området kring Löt och Roslagsstoppet ska 

utvecklas som verksamhetsområde för industri, tillverkning, lager och handel. Vi ser 

en större risk för vår och ägarkommunernas utveckling av verksamheten om det blir 

mer förtätat av andra verksamheter och befolkning. Löt avfallsanläggning är 

väsentligt för regionen och placeringen av den bör inte äventyras.  

Vallentuna returpark 

En centralt placerad Returpark med fokus på återbruk är en utomordentlig 

reklampelare för en ansvarstagande och hållbar kommun i en storstadsregion. Se 

SÖRABs ”koncept för Returpark”. 

Det finns redan idag ett stort behov av den planerade bemannade Returparken inom 

eller i anslutning till Vallentuna tätort. De kommer att öka tillgängligheten för 

Vallentunas invånare betydligt. Hagby Återvinningsanläggning i Täby (dit många 

Vallentunabor åker med sitt avfall) är hårt belastad, dumpning av avfall i naturen har 

ökat markant senaste tiden och kaoset vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingens 

återvinningsstationer ger ständigt upphov till heta debatter i lokala sociala medier. 

Med ytterligare 9000 bostäder i kommunen kommer behovet att öka än mer.  

SÖRAB ser positivt på att de 2000 bostäder som planeras i Kristineberg har en 

naturnära och hållbar profil. Vad kan vara mer hållbart än att ha gång- och 

cykelavstånd till Returparken.  

Att kommunen vill satsa på cykelstråk och ökat kollektivtrafikresande är bra. Att 

kunna cykla eller ta bussen för att återvinna är något vi ser fler önskar att de har 

möjligheten till.  

Vallentuna Returpark planeras att ligga i Okvista. Ett område som tillsammans med 

Fågelsången och västra Rosendal ska vara ”verksamhetsområden med begränsad 

omgivningspåverkan och prydlig karaktär enligt översiktsplanen”. SÖRAB ser att den 

formuleringen kan vara något riskabel oaktat att Returparken kommer vara en säker, 

trygg och snygg anläggning.  

I flertalet offentliga miljöer i kommunen berikar, och bidrar konst till Vallentunas 

identitet. Kommunen verkar också på olika sätt för att levandegöra, berätta, visa och 

vårda samt använda kulturmiljöerna som en resurs. Returparken planeras innehålla 

inslag av konst som har en genomgående ton av hållbarhet och att tillhörigheten till 

Vallentuna verkligen syns.  

Förslag om förtydligande  

Förtydliga gärna på sid 9 att Vallentuna kommun är delägare i SÖRAB, precis som det 

står skrivet om Roslagsvatten.  

Kommentar: Avfallsavsnittet har kompletterats med planeringsinriktning. Vid 

nyetablering av flerfamiljshus och småhus ska gemensamhetsanläggningar beaktas 

med yta för att sortera allt hushållsavfall under kommunalt ansvar samt 

förpackningar under producentansvar.  

Kommunen delar uppfattningen att avfallsanläggningar inte är lämpligt att 

integreras med bostäder. Det finns det många olika typer av verksamheter som inte 
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är lämpligt att integrera med bostäder. En vidare precisering i planen än vad som 

är angivet medför därför risk för misstolkning vid prövning som görs från fall till 

fall.    

Avfallsanläggningen i Löt och dess verksamhet inklusive omgivningspåverkan är en 

förutsättning för eventuellt tillkommande verksamhetsetableringar i närområdet. 

Förtydligande: Vallentuna returpark planeras i anslutning till Okvista 

verksamhetsområde   

Sid 9 uppdateras enligt synpunkt.  

3.28 Käppalaförbundet 

Samrådsredogörelsen 

På sidan 69 nämner Länsstyrelsen problematiken med överskottsvatten i 

spillvattennätet. Käppala håller med Länsstyrelsen att det är viktigt att minska 

tillförseln av överskottsvatten till spillvattennätet. Detta behöver förtydligas i 

översiktsplanen.  

På sidan 89 står att översiktsplanen har omarbetats efter de synpunkter som kommit 

in och att det skett en uppdatering av VA-planen. Käppala emotser en omarbetad VA-

plan.  

Översiktsplan 2040, utställningshandling december 2017 

På sidan 4 noterar Käppala att kommunen prioriterar arbetet med VA-policy och VA-

plan. Det är bra att Käppala nu omnämns på sidan 9 i avsnitt om vatten och avlopp. 

På sidan 37 i VA-planen omnämns åtgärdsplan för att minska föroreningar till 

grundvattnet. Käppala önskar att den reviderade VA-planen även tar upp 

föroreningar i spillvattnet samt problematiken med tillskottsvatten och att VA-

huvudmannen avser att arbeta med att begränsa detta. Käppalaförbundet arbetar i 

sitt uppströmsarbete kontinuerligt med frågor rörande bland annat oönskade ämnen i 

länshållningsvatten, mikroplatser från blanda nattat konstgräsplaner och 

läkemedelsrester. Översiktsplanen innehåller ingen beskrivning av hänsynstagande 

till denna typ av frågor och Käppalaförbundet vill därför även föreslå komplettering 

inom följande delar.  

Länshållningsvatten 

Vid bland annat schaktning och sprängning uppstår det ibland länshållningsvatten 

som ska omhändertas. Käppalaförbundet har riktlinjer för hur länshållningsvatten 

ska hanteras och inget länshållningsvatten får avledas till Käppalaverket utan 

Käppalaförbundets skriftliga medgivande. Riktlinjerna finns på förbundets hemsida 

www.kappala.se. Om förorenad mark förekommer inom området kan avledning 

anses olämpligt.  

Konstgräsplaner  

http://www.kappala.se/
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Käppalaförbundet vill uppmärksamma att gummi- och plastgranuler från 

konstgräsplaner kan nå spillvattennätet genom bland annat tvätt- och städvatten. 

Konstgräsplaner kan utgöra en betydande källa till utsläpp av mikroplaster till hav 

och vattendrag. Käppalaförbundet arbetar aktivt med att förbättra kvalitén på 

inkommande vatten och slam. Därmed krävs försiktighetsåtgärder för att undvika 

utsläpp av gummi- och plastgranuler till spillvattennätet.  

Läkemedelsrester 

Till det kommunala spillvattennätet ska endast spillvatten av hushållsliknande 

karaktär avledas. Vid LSS-boenden kan dock förhöjda halter av läkemedel förekomma 

i spillvattnet. Käppalaförbundet vill poängtera att förbundet i framtiden kan komma 

att ställa krav på åtgärder för att minska utsläppen av läkemedel till spillvattnet från 

exempelvis LSS-boenden.  

Kommentar: Kunskapen noteras till det kommande arbetet med att uppdatera VA-

planen till vilken förslagen till tillägg i första hand hör.  

3.29 Österåker 

Översiktsplanen lyfter bl.a. bostadsutveckling i kollektivtrafiknära lägen, ny avgrening 

av Roslagsbanan mot Arlanda, regionala GC-stråk, grön- och blåstruktur samt 

utveckling av Gillinge med bostäder och verksamheter. Österåkers kommun ställer sig 

fortsatt positiv till förslag till Översiktsplan för Vallentuna kommun, bl.a. avseende 

det regionala fokus som uttrycks samt visad ambition för samverkan i frågor gällande 

t.ex. grön- och blåstruktur.  

Synpunkter som lämnades vid samrådet kvarstår generellt, då de bl.a. hänvisar till 

framtida planering och behov av beaktanden. Vidare ställer sig Österåkers kommun 

positiv till tillägget från samrådet att redovisa och bygga vidare på cykelstråk som är 

utpekade i Österåkers kommuns förslag till översiktsplan 2040.  

Kommentar: Noteras.  

3.30 Kulturnämnden 

Kulturnämnden har från kommunstyrelsen fått remiss gällande översiktsplan 2040, 

utställningsskede. Det innebär att en färdig plan, med tidigare samrådsskeden som 

grund, ställs ut under minst tre veckor.  

Kulturnämnden är positiv till förslag för översiktsplan 2040 som möjliggör att 

utveckla och samtidigt behålla Vallentuna kommuns identitet och olika värden. Det 

finns dock vissa punkter som Kulturnämnden fortfarande vill understryka att det är 

av vikt att de kommer med i Översiktsplanen 2040.  

Det är positivt att ett landsbygdsprogram ska genomföras. I kommunen finns äldre 

vägsträckningar som har kulturhistoriska värden, ex. Lingsbergsvägen, 

Skålhamravägen, och Senebyvägen. Vid förbättringar av dessa bör höga krav ställas 

på anpassning till kulturmiljön. Det gäller också att behålla dikena längs med vägen 
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och slå gräset under rätt period. Det förtydligar dikenas värden som en del av ett 

vägsystem men är också viktigt för landskapsbilden samt växter och djur. 

Det är positivt att utveckling av nya byggnader och anläggningar ska ske så att ny 

bebyggelse inte gör det svårare att nå omgivande grönstruktur vilket även bör gälla för 

kommunens kulturmiljöer. Detta bör framgå i översiktsplanen. Det är fortfarande 

otydligt hur natur och kulturvärden i skog- och jordbruksmark ska hanteras och vilka 

konsekvenser som kan uppstå.  

I översiktsplanen bör det framgå att skyddsinstrument av olika slag bör användas för 

att skydda kulturhistoriskt värdefulla intressanta miljöer och byggnader. Det bör även 

framgå i översiktsplanen att värdena är en ändlig resurs och att bygga bort eller 

exploatera kulturmiljöers kulturhistoriska värden bör kompenseras. Det bör även 

framgå att kulturmiljöer är en del av rekreation och fritid.  

Kulturnämnden anser fortfarande att en avgrening mot Arlanda kan komma att skada 

höga kulturhistoriska värden, och att förslag till dragningar behöver fördjupas och 

utredas. Att försöka samordna och hålla ihop bebyggelse kring stationssamhällena är 

positivt men det måste fördjupas och utredas vidare på vilket sätt kulturhistoriska 

värden, bebyggelsestrukturer och landskapsbild kan påverkas vid dessa förtätningar. 

Kommentar: Kunskap om äldre vägsträckningar inklusive vad som bör beaktas vid 

förbättring och skötsel noteras. I flera fall är Trafikverket väghållare.  

Kommande landsbygdsprograms innehåll kommer att beslutas av 

kommunstyrelsen i samband med uppstart av arbetet.  

En av planen strategier för den fysiska utvecklingen är att berika samspelet mellan 

bebyggelse, natur, kultur och rekreation. Ofta är kulturmiljöerna en del av 

grönstrukturen. Kommunens grönstrukturplan omfattar naturmiljö, rekreation och 

folkhälsa samt kulturmiljö med mål, strategier och vidare planeringsinriktningar. 

Grönstrukturplanen behandlar även skötsel och alternativa skyddsinstrument på en 

övergripande nivå.  

Utredning om Roslagsbanans förlängning till Arlanda pågår och ett av 

fokusområdena är att minimera påverkan på kulturmiljön.  

3.31 Golfstar Sverige AB 

Vi önskar se ett större utredningsområde för fördjupad översiktsplan i anslutning till 

Lindö Golfbana. Se illustration i bifogade kartor. 

Golfstar har för avsikt att se över möjligheter till utbyggnad av bostäder på lämpliga 

platser i anslutning till Lindö Golfbana, varför vi önskar att större del av markytan 

räknas in i utredningsområdet. 
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Kommentar: Markerat utredningsområde i planen är schematisk och vidare dialog 

med Golfstar och andra större fastighetsägare kommer att sökas för att göra en 

preliminär avgränsning av vilket geografiskt område som initialt ska studeras 

vidare. Gränsen blir absolut och gällande först när Vallentuna kommuns 

kommunfullmäktige antar fördjupningen av översiktsplanen.  

3.32 Privatpersoner 

Vi anser att planen i stort har enorma brister. Dels har man helt och hållet ignorerat 

det faktum att ett flertal berörda markägare (jag syftar här till områden kring Molnby 

gård och i Markim socken, område 6 på sida 16) inte är det minsta intresserade av att 

sälja sin mark. Detta är ett känt faktum och i den Fördjupade Översiktsplanen för 

Norra Vallentuna och Lindholmen står det om hur en god relation med markägarna 

är avgörande för projektet. Trots detta är områdena fortfarande kvar i 

Översiktsplanen, varför? När man vet att markägarna inte kommer att sälja marken, 

skulle det då inte vara rimligt att se efter andra alternativ, istället för att lägga enorma 

summor pengar på arkeologer m.m. för ett område som i slutändan inte kommer att 

bebyggas? Eller är planen att expropriera marken – d.v.s. att ta den från markägaren 

med tvång? I vissa fall talar vi om markägare som bevarat och vårdat gården och 
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omgivningarna i flera generationer. Denna oändliga respektlöshet mot enskilda 

människor gör att dessa markägare är stressade, oroliga och inte vågar vidareutveckla 

sin verksamhet. Är detta vad som eftersträvas? 

Den tänkta förlängningen av Roslagsbanan till Arlanda flygplats har vi personligen 

många invändningar emot, inte minst av miljöskäl. Men vi förstår att detta är något 

som kommer att fortsätta pressas in i det sista. För all del – dra tåget till Arlanda. 

Men gör det inte genom så viktiga kultur‐ och naturmiljöer som Molnby och Markim. 

Det finns gott om alternativa dragningar, se till någon av dessa och ändra förslaget. 

De områden som enligt dagens plan skulle bli drabbade har dessutom ojämförlig 

potential för utvecklingen av besöksnäringen i Vallentuna, eller är starkt 

sammanknutna med dessa områden. Till råga på det ska Vallentuna vara en 

”hästvänlig” kommun, men skulle dessa områden exploateras kommer inte mindre än 

sju hästgårdar att direkt eller indirekt påverkas eller i värsta fall tvingas stänga ner 

verksamheten, då oumbärliga ridvägar och miljöer kapas av eller förstörs av 

byggnadsarbetena. 

Vidare är planerna på Vallentunas tillväxt inom de närmsta åren alldeles för stora. Att 

kommunen ska exploateras i denna omfattning är oansvarigt och förhastat. 

Vallentuna är känd för sin natur, tätortsnära skog och vackra miljöer. Ändå vill man 

nu i rask takt tillintetgöra dessa och utveckla enorma tätortsområden. Naturen trycks 

successivt och hastigt undan vilket får många Vallentunabor att undra om vi kommer 

ha kvar någon natur i Vallentuna och Markim om ytterligare 20 år. Att utveckla 

kommunen i ett mer sansat tempo ger utrymme och i synnerhet tid för revidering och 

förbättring. Vi är många som undrar vad som hände med småstadsvisionen och 

värnandet om landsbygden. 

Detta stycke på sida 10 är extra intressant i detta avseende: 

”Bevara hela Vallentunas styrkor. Kommunen har en tydlig kulturell identitet, en rik 

historia och stora naturvärden som idag är den tydligaste delen av Vallentunas 

varumärke och attraktionskraft. Här bor människor som värderar natur, hälsa och 

den trygghet som småstaden och landsbygden ger. Den självupplevda hälsan är bland 

landets högsta, arbetslösheten är bland de lägsta och entreprenörskapet är starkt 

genom en mycket stor andel små‐ och egenföretagare. I framtidens Vallentuna ska 

alla kommundelar finnas med, utifrån de lokala styrkorna och utvecklingspotentialen. 

Det nya står inte mot det gamla. Tvärtom ska det nya stärkas genom en koppling till 

identiteten.” 

Vi kan inte se hur Översiktsplanen 2040 ska lyckas med detta. En så omfattande 

exploatering av värdefulla kulturområden, där tätortsnära natur tas bort, små‐ och 

egenföretagare tvingas avsluta sin verksamhet och viktiga naturvärden tillintetgörs, 

strider rakt emot detta påstående. 

Innan man ger sig i kast med dessa grandiosa planer för exploatering och 

tätortsutveckling bör man dessutom se till att kommunen har en välfungerade vård 

och skola. Lägg pengarna på att dessa grundstenar ska vara i toppklass. Innan man 

bygger för fler invånare bör man väl se till att skolor, vård och omsorg faktiskt 

fungerar för de redan befintliga invånarna. 
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Kommentar: Molnbyområdet och Lindholmen ingår i den fördjupade 

översiktsplanen för norra Vallentuna tätort och Lindholmen. Översiktsplanen och 

fördjupningen är inte juridiskt bindande planer och innebär inte beslut om 

genomförande. Bebyggelseutveckling förutsätter att det finns en vilja för utveckling 

bland fastighetsägare. Fastighetsägare förutsätts ta initiativ till 

detaljplaneläggning och/eller att söka bygglov. Roslagsbanans förlängning till 

Arlanda kräver vidare studier. En central del som återstår är att fastställa lämplig 

spårdragning som tar hänsyn till banans funktion och samtidigt hänsyn till befintlig 

markanvändning. Nyttan av Roslagsbanan till Arlanda för Vallentuna och regionen 

framgår i flera kapitel i planen bl.a. Riktning för Vallentuna och Mobilitet och 

trafik. 

3.33 Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet Vallentuna har följande synpunkter och yrkanden på Översiktsplan 

2040: 

Strategier för den fysiska utvecklingen 

- Vi anser att det här ska förtydligas att all planering i hela kommunen ska stödja 

Vallentuna centrum som handelsplats och träffpunkt för att förbättra utbud och 

”småstadskvaliteter” och upplevelser av centrum som kommunens kärna (jfr 

formuleringen under Bebyggelseutveckling samt Bostäder, näringsliv och service i 

utställningshandlingen). 

- Vi anser att det ska förtydligas att centralt belägna områden i första hand ska 

bebyggas med flerfamiljshus och hyresbostäder. 

- Centralt belägna verksamhetsområden, som bilvårdsanläggningarna i Vallentuna 

centrum, ska flyttas till lämpligare områden så att ytorna kan frigöras för bostäder 

och service. 

- Planprogram för Södra Haga ska tas bort. 

- Kommunens eget markinnehav ska ses över och utvecklas strategiskt så att den 

långsiktiga planeringen inte försvåras (jfr svårigheten att hitta en lämplig plats för en 

återvinningsstation). 

Bebyggelseutveckling 

- Planprogram för Södra Haga ska tas bort. 

- Studie om Arningevägens förlängning behålls och kompletteras med en studie om 

möjligheten att skapa en förbindelse via Lindö till väg 268.  

- Gillinge ska planeras enbart som verksamhetsområde. För att inte motverka en 

positiv utveckling av Vallentuna centrum bör planen för Gillinge ej omfatta bostäder. 

Bostäder, näringsliv och service 
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- Under Bostäder/Utgångspunkter: Lägg till ”upplåtelseform” efter ”storlek, utförande 

och läge”. 

- Under Arbetsplatser: Vi anser att ett nytt verksamhetsområde ska planeras för att 

möta efterfrågan på tomter för varierande typer av företagsetableringar. 

- Under Besöksnäring: Planeringsinriktning saknas under denna punkt och bör 

formuleras. 

- Under Jord- och skogsbruk: Förtydliga att jordbruksmark endast undantagsvis ska 

tas i anspråk för bostäder och andra verksamheter än jordbruk. 

- Under Social omsorg: Lägg till ”Kommunen ska kunna erbjuda bostäder för 

människor som av psykiska eller sociala skäl måste få särskilt stöd i sitt boende.” 

- Lägg till: ”Planering av äldreboenden på flera platser i kommunen måste påbörjas.” 

Mobilitet och trafik 

- När GC-vägar byggs ut ska en kombination med ridstigar övervägas. 

- Formuleringen om infartsparkeringar måste stärkas. Infartsparkeringarna ska 

byggas ut och en ny lösning för den otillräckliga infartsparkeringen i Vallentuna 

centrum sökas. 

- Under Kollektivtrafik: Vi saknar en diskussion om alternativ för trafikförsörjningen 

om inte Roslagsbanan byggs ut. 

- Här bör också en busslinje Åkersberga – Brottby – Vallentuna – Arlanda läggas in, i 

avvaktan på att Roslagsbanan byggs ut. 

- Under Biltrafik: Vi anser att utbyggnaden av laddstolparna för elfordon ska 

påskyndas och ske med högre ambitionsnivå. 

Tekniska försörjningssystem 

- Under IT och bredband: Lägg till ”Kommunen ska aktivt stimulera 

bredbandsutbyggnaden så att företagande underlättas även utanför tätorterna.” 

- Under Avfall: Lägg till ”Kommunen ska aktivt underlätta och stimulera sortering, 

insamling av matavfall samt återbruk och återvinning. Ytor för avfallshantering ska 

avsättas i planeringsskedet för att underlätta för hushållen.” 

Rekreation och fritid 

- Under Sport- och fritidsanläggningar: Lägg till ”En ny typ av aktivitets- och 

rekreationsfält ska anläggas och prövas på Snapptunafältet.” 

Kommentar: Avsnitt handel avser att förtydliga att centrala Vallentuna ska vara 

kommunens största handelsplats och kärna.  

Avsikten med översiktsplanen är inte att detaljstyra bostadsform eller typ av 

verksamhet. Den avser snarare att vägleda efterföljande planering på en 

övergripande nivå. Fysiska planer kan inte styra upplåtelseformer.  
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Södra Haga finns med i kommunens bostadsbyggnadsprognos godkänd av 

kommunfullmäktige.  

Planen anger flera vägreservat däribland Arningevägens förlängning och koppling 

till väg 268 (delen Väsbyvägen).  

Inriktningen som föreslås för Gillinge är ett nytt samhälle vilket förutsätter 

bostadsutveckling.  

Översiktsplanen anger flera tänkbara platser för nya verksamhetsområden.  

Med planeringsinriktning avses inriktning specifikt för efterföljande 

detaljplanering.    

Behov av vårdboenden och äldreboenden finns med i kommunens lokalresursplan 

som beslutas årligen av kommunfullmäktige.  

Flertalet laddstolpar är utbyggda sedan utställningen av planen.  

I grönstrukturplanen finns bl.a. vidare inriktning för ridleder som bör vara 

separerade från t.ex. cykelvägar. 

Behov och strategi för infartsparkeringar studeras just nu inom arbetet för en 

kommunal parkeringsstrategi.  

En del av bebyggelseutvecklingen förutsätter en utbyggnad av Roslagsbanan. 

Planen uppdateras med avsikt att förtydliga detta i bostadsavsnittet.  

Avfallsavsnittet kompletteras med planeringsinriktning. Vid nyetablering av 

flerfamiljshus och småhus ska gemensamhetsanläggningar beaktas med yta för att 

sortera allt hushållsavfall under kommunalt ansvar samt förpackningar under 

producentansvar. 

Planen redovisar endast beslutade nya busslinjer.  

I kommunens bredbandsstrategi finns vidare inriktning för kommunens 

engagemang vad avser bredbandsutbyggnad.  

Planens generella inriktning är att värna brukningsvärd jordbruksmark 

 

3.34 Upplands Väsby kommun  

Av samrådsredogörelsen framgår att föreslaget markerat utvecklingsområde söder om 

väg 268 skulle tas bort i karta och text. Upplands Väsby kommun konstaterar att trots 

det finns området liksom tidigare markerat som utredningsområde för verksamheter i 

utställningsförslaget. 

I den uppdaterade miljökonsekvensbeskrivningen kommenteras detta 

utredningsområde för Naturmiljö samt Kulturmiljö och landskapsbild: ”Särskilt 

utpekat utanför tätorterna är ett utredningsområde för ett nytt verksamhetsområde 
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väster om Vallentuna tätort längs väg 268 och inom Arlandas influensområde. Ett 

sådant utvecklingsområde innebär att kommunen eventuellt är beredd att pröva en 

samlad verksamhetsetablering inom området. Underlag för beslut om prövning ska 

enligt planförslaget innehålla en fördjupad utredning om lämplig omfattning och 

inriktning utifrån aktuell plats förutsättningar och befintliga värden. 

Utredningsområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljö (Skålhamravägen, K71) 

med mycket höga kulturhistoriska värden och ett flertal kända fornlämningar. 

Påverkan riskerar att bli stor vilket därmed ger risk för stora negativa konsekvenser 

för detta område.”  

Upplands Väsby kommun vidhåller sina tidigare lämnade synpunkter på 

utredningsområdet för verksamheter söder om väg 268. Vid eventuell utveckling av 

området måste stor hänsyn tas till platsen och omgivningen. I Upplands Väsby finns 

bostäder nära kommungränsen. Det föreslagna utredningsområdet ligger förutom 

inom riksintresse för kulturmiljön dessutom i sin helhet inom Rösjökilen. Det finns 

risk för att verksamheter ger stor andel hårdgjord mark och inhägnader, vilket kan 

negativt störa spridningssambanden inom kilen. Verksamheter ger även trafikalstring 

av framförallt tung trafik. Väg 268 har redan idag hög andel tung trafik, cirka tolv 

procent. 

Kommentar: Mellan samrådsförslag och utställningsförslag togs en markerad 

bebyggelseutveckling söder om väg 268 i västra Vallentuna tätort bort. 

Utredningsområde för verksamheter är markerat på annan plats och har funnits 

med sedan samrådsförslaget. En större utveckling av verksamheter på omnämnd 

plats förutsätter initiativ från fastighetsägare och sedan lämplighetsprövning 

utifrån flertalet aspekter bl.a. aspekter som Upplands Väsby kommun framför.  

 


