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Inledning
1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan är ett instrument för kommunen att föreverkliga den lokala
bebyggelsepolitiken. En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas och
hur byggnader, anläggning och tomter får utformas inom ett visst område, det vill
säga hur miljön avses förändras eller bevaras.
Kommunen har genom lagstadgat planmonopol, ensamrätt att utforma och anta
planer inom sin geografiska gräns. I Vallentuna kommun handläggs planer av
Samhällsbyggandsförvaltningen och antas av Kommunfullmäktige. Processen för att
ta fram en detaljplan och vad en detaljplan ska och får reglera anges i Plan- och
bygglagen.
En

detaljplan

består

alltid

av

en

plankarta

med

tillhörande

plan-

och

genomförandebeskrivning. Det är plankartan som reglerar markanvändningen och
bebyggelsen. Plankartan är juridiskt bindande i efterföljande bygglovprövningar och
fastighetsregleringar. Plan- och genomförandebeskrivningen är till för att förklara
bakgrund, syfte, bestämmelser och genomförande samt konsekvenser av ett
genomförande av detaljplanen. Som underlag till detaljplanen har ett flertal
utredningar tagits fram för att klargöra befintliga förhållanden och hur vissa frågor
som avser teknisk försörjning, miljö, hälsa och säkerhet ska regleras i planen och hur
de ska hanteras när planen genomförs.
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Handlingar
Planhandlingar
Plankarta med planbestämmelse
Denna plan- och genomförandebeskrivning
Utredningar
PM Förutsättningar för skydd och bevarande av träd, 2012-06-10 (VIÖS
AB)
Översiktlig kartering av risker avseende ras, skred och översvämning,
2013-02-26 (WSP)
Rapport (Markundersökning), 2013-04-05 (SWECO Environment AB)
Markteknisk undersökningsrapport /Geoteknik, 2013-05-24 (ELU konsult
AB)
PM Dagvattenutredning, 2013-08-09 (Sweco)
PM stabilitet, Befintlig situation samt uppfyllnad, 2014-05-09 (ELU
Konsult AB)
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Planbeskrivning
2. Planens syfte och huvuddrag
Syftet

med

detaljplanen

är

att

möjliggöra

förtätning

av

bostäder

i

ett

kollektivtrafiknära läge i Vallentuna tätort. Byggrätten begränsas till yta och höjd.
Högsta nockhöjd över nollplanet är satt med hänsyn till omgivande bebyggelse och
stadsbilden. Bestämmelser om byggnaders utformning och placering är i satta med
hänsyn till bebyggelsetraditionen i området och med hänsyn till avstånd till grannar
och allmän plats. Syftet med detaljplanen är även att skydda befintliga ekar inom
området samt att säkerställa allmän plats så att befintligt parkområde utmed
Vallentunasjön kan utvidgas. Planen möjliggör att upp till 10 småhus kan uppföras på
befintlig bostadsfastighet. En ny lokalgata med vändplan möjliggörs för att
trafikförsörja området. Detaljplanen kommer att ersätta del av gällande detaljplan.

2.1.1 Överenstämmelse med översiktsplan
Planförslaget bedöms vara i överenstämmelse med översiktsplanens intentioner, se
avsnitt 4.1 Översiktsplan 2010-2030.

3. Plandata
3.1 Läge och areal
Planområdet ligger i Vallentuna tätort vid Vallentunasjöns östra strand, cirka
200 meter väster om Bällsta station. Planområdet som infattar fastigheterna Bällsta
2:282 och 2:878 samt del av Bällsta 2:789 har en areal om cirka 8 500 m2. Området
avgränsas i norr, väster och söder i befintlig fastighetsgräns, i öster delvis i befintlig
fastighetsgräns och i övrigt i gräns för föreslagen ny lokalgata. Del av befintlig gångoch cykelväg ligger inom planområdet.
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Vallentuna station

Bällsta station

Planområde

Figur 1. Planområdets läge i tätorten.

3.2 Markägoförhållanden
Fastigheterna Bällsta 2:282 och Bällsta 2:878 är privatägda. Bällsta 2:789 ägs av
kommunen.

4. Tidigare ställningstaganden
4.1 Översiktsplan 2010-2030
Översiktsplan 2010-2030 anger för den centrala stadsbygden att Vallentuna ska
bygga

vidare

i

lägen

i

närhet

till

Roslagsbanan.

Björkby-Kyrkviken

och

Vallentunasjöns stränder ska utvecklas som ett tätortsnära rekreationsområde.
Översiktplanen anger att det bör kunna bli tillåtet att bygga inom strandskyddsområde i centrala lägen, efter särskild prövning och planläggning, om
tillgängligheten till stränderna därigenom ökar och den biologiska mångfalden inte
hotas.
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4.2 Detaljplaner och förordnanden
4.2.2 Gällande detaljplan
Området är sedan tidigare planlagt och omfattas av stadsplan S 84 03 09. Stadsplan
har samma status som en detaljplan. Gällande plan medger för fastigheterna Bällsta
2:282 och 2:878 fristående bostadsbebyggelse i två våningar. Byggrätten begränsas i
övrigt med prickmark (mark som inte får bebyggas) och medger i praktiken ett
bostadshus per fastighet. Bällsta 2:798 är planlagd som allmän plats, park.
Genomförandetiden för gällande plan har gått ut.
Strandskyddet är upphävt på land enligt beslut av länsstyrelsen i samband med
antagande av stadsplanen. Genomförandetiden för gällande plan har gått ut.

4.2.3 Strandskydd
Planområdet omfattas inte idag av strandskydd, men strandskyddet återinträder
automatiskt enligt 7 kap 13§ Miljöbalken när gällande planer ersätts, upphävs eller
ändras.
Syftet med strandskyddet är att i ett långsiktigt perspektiv trygga förutsättningarna
för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. För att
upphäva strandskyddet inom ett område som avses ingå i en detaljplan krävs att
åtgärden är förenlig med strandskyddets syften och att särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c
§ miljöbalken föreligger.

4.3 Beslut i ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-12-13 § 279 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Bällsta 2:282,
2:878 och del av Bällsta 2:789. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade samtidigt att
planprocessen för detaljplanen ska bedrivas med normalt planförfarande
Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutade 2013-10-24 § 112 att sända
ut detaljplan för Mannhemsvägen på samråd.
Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutade 2014-05-26 § 71 att ställa
ut detaljplan för Mannhemsvägen för granskning.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27 § 39 att anta detaljplanen för Västra
Manhemsvägen.
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Länsstyrelsen beslutade 2015-10-09 att upphäva Komunfullmäktiges beslut att anta
detaljplan för Manhemsvägen med stöd av 11 kap. 11 § plan- och bygglagen
(2010:900). Kommunen har enligt Länsstyrelsen inte kunnat visa att särskilda skäl
föreligger för att ta i anspråk all den mark där strandskyddet föreslås upphävas eller
att intresset att ta marken i anspråk för bostadbebyggelse väger tyngre än de intressen
som strandskyddet syftar till att bevara.
Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutade 2015-11-17 § 93 att anta
namnberedningens förslag att Manhemsvägen väster om järnvägen byter namn till
”Västra Manhemsvägen” samt att den planerade infartsvägen inom detaljplan
Manhemsvägen också får namnet ”Västra Manhemsvägen”.

5. Behovsbedömning
En bedömning av risken för betydande miljöpåverkan ska utföras för alla
detaljplaner. Bedömningen ska utgå från MKB-förordningens kriterier och beakta
dels planens karaktäristiska egenskaper, dels typ av påverkan och det område som
kan antas bli påverkat.
För

detaljplaner

som

anses

miljökonsekvensbeskrivning

medföra

(MKB),

betydande

enligt

6

kap

miljöpåverkan
Miljöbalken

ska

en

utföras.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska utarbetas och redovisas tillsammans med
planförslaget. Om detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan behandlas
miljöfrågorna i det ordinarie planarbetet och redovisas i planbeskrivningen.

5.1 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken
Planen bedöms vara förening med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken då befintlig bostadstomt
tas i anspråk för att möjiggöra flera bostäder och samtidigt utöka område för allmän
plats, park, för att tillgodose behovet av fler bostäder och grönområden i tätorten.
Området ligger i ett kollektivtrafiknära läge i Vallentuna tätort. Området är inte
ekologiskt känsligt och saknar sådana natur- och kulturvärden som har betydelse för
allmänheten. Planen berör inga områden av riksintresse.

Ett genomförande av planen bedöms inte bidra till att möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormen för Vallentunasjön 2021 försvåras. Planen skapar
förutsättningar för att dagvatten från området ska kunna renas och fördröjas inom
planområdet innan det släpps till recipienten således kommer dagvatten från
planområdet marginellt bidra till ökade föroreningar till recipienten.
Ett genomförande av planen beräknas inte medföra att miljökvalitetsnormen för
luft överskrids. Den exploatering som planeras är av mindre omfattning samt i ett
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kollektivtrafiknära läge vilket gör att utsläpp orsakade av tillkommande biltrafik
bedöms vara av begränsad omfattning.

5.2 Betydande egenskaper, påverkan och effekter
Inom delar av området är markförhållandena besvärliga så det finns risk för
initialskred. Ett genomförande av planen innebär att geoteknisk förstärkning kommer
att krävas för att stabilisera marken och minska risk för sättningar/ras.
Trots den direkta anslutningen till Vallentunasjön ligger planområdet inte inom
område som riskerar att översvämmas till följd av klimatförändringar med höga
vattenstånd.

Ett genomförande av planen beräknas inte bidra till att gällande riktvärden för
buller överskrids.
Bevarandevärda ekar är markerade i planen och förutsätter marklov för att få fällas
och beskäras. Inom en radie om 5 meter från ekarnas stammar är byggnation,
schaktning och fyllning förbjuden med hänsyn till träden.
En exploatering av området innebär att landskaps- och stadsbilden förändras men
bedöms inte innebära några negativa effekter på landskaps- eller stadsbilden i stort
då exploateringen innebär ett tillskottmed samma typ av bebyggelse, villabebyggelse,
som redan finns i området. För att möjliggöra så liten upplevd inverkan på befintlig
terräng som möjligt säkerställer planen att branta slänter och höga murar inte får
uppföras inom området.
Strandskyddet upphävs för kvartersmark i samband med antagande av denna plan.
Det särskilda skäl som föreligger för att upphäva strandskydd framgår av avsnitt 19.4
Upphävande av strandskydd.

5.3 Ställningstagande
Detaljplanen kommer att medge förändringar som i olika grad kan påverka miljö,
hälsa och upplevelse av området. Samhällsbyggandsförvaltningen bedömer med
beaktande av platsens särdrag och känslighet, planens karaktäristiska egenskaper och
bedömning av den påverkan som ett genomförande av planen medför, att
detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan
som åsyftas i PBL 4 kap. 34 § eller miljöbalken 6 kap. 11 § så att en
miljökonsekvensbeskrivning behöver göras. De miljöfrågor som är att ta hänsyn till
redovisas i denna planbeskrivning.
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6. Förutsättningar
6.1 Natur
6.1.4 Topografi och vegetation
Planområdet utgörs av två befintliga bostadstomter varav en är obebyggd, fastigheten
Bällsta 2:878. Större delen av planområdet utgör en höjd i förhållande till omgivande
bostadstomter och parkmark. Höjdskillnaderna är störst i söder och sydväst mot
befintlig parkmark söder om planområdet. Huvuddelen av planområdet uppfattas
vara en privat bostadstomt om än ovårdad eller obebyggd. Planområdets västra del
som ligger lägre än övrig mark inom planområdet och som ligger i nivå med och i
angränsning till befintlig parkmark upplevs vara av mer naturlik karaktär och vara en
del av ett naturstråk utmed Vallentunasjöns strand. Området med naturliknande
karaktär avgränsas från övrig tomtmark med buskage av slånbär och hallon och
hävdad gräsyta.
I de östra delarna av planområdet, som utgör en platå, utgörs vegetationen av låg sly.
Utmed fastighetsgränsen i söder mot befintlig gång- och cykelväg avgränsas
tomtmarken av buskage med syren, slånbär och ung vegetation av slykaraktär.
Inom fastigheten och området i stort finns ekar av varierande storlek. De större ekar
som finns inom planområdet, som även är inmätta i grundkartan, har en
stamdiameter på 0,3-0,62 m.
Ekar kan leva flera hundra år och utgör i sig själv ett eget ekosystem som utvecklas
med tiden. Olika arter är knutna till ekar beroende på ekarnas ålder. Särskilt äldre
ekar har många arter knutna till sig, framförallt skalbaggar. Ek kan räknas som en
nyckelart eftersom många olika djurarter kan knytas till ekar under dess olika
livsstadier. Ekarna inom planområdet bedöms ha ett långsiktigt naturvärde i
området. De bedöms få en betydelse som efterträdare för gamla ekar och andra äldre
träd i området. Man kan förvänta sig en spridning av ädellövslevande arter från gamla
träd till andra mindre ekar när dessa uppnår en hög ålder. Ekarna tillsammans med
övriga grupper av ekar eller enskilda större ekar i närområdet kan ha betydelse för
eklevande arters spridningsmöjligheter.
Ekars möjlighet att leva kvar i ett område med bebyggelse är beroende av att ekarna
lider minimal förlust av rot- och jordmassor, får behålla goda förutsättningar för
gasutbyte i marken, goda förutsättningar för infiltration av regnvatten i närheten av
trädet och möjlighet till kontinuerlig tillförsel av organiskt material ner i marken.
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För att ekarna inom planområdet ska kunna fortleva är det av stor vikt att deras
rotsystem aktas.

Figur 2. Ekar i planområdets närhet.

Figur 3. Lägen där det finns större eller flera ekar som kan vara av betydelse för
spridningsmöjligheter för eklevande arter.

Omkringliggande mark utgörs i norr av bostadstomter och i öster, söder och väster av
parkmark. Vegetationen inom parkmarken utgörs huvudsakligen av gräsytor. I
området, med naturkaraktär, utmed stranden till Vallentunasjön utgörs vegetationen
av vass och annan högre markvegetation med inslag av al, björk och ekar.
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6.1.5 Naturvärden
Inom planområdet finns inga klassade naturvärden. Inom fastigheten Bällsta 2:293
som ligger i direktanslutning till planområdet finns ett jätteträd, en ek, som är klassad
som naturminne. Detta träd omfattas därmed av särskilda skyddsbestämmelser enligt
miljöbalken. För att genomföra åtgärder som kan skada trädet krävs att dispens söks
hos Länsstyrelsen.

6.2 Markförhållanden
6.2.6 Geotekniska förhållanden
Marken inom planområdet utgörs av en platå av berg och morän med lera i de
omkringliggande lägre partierna (se även avsnitt 6.9.20 Skred och ras). I delar av
området förekommer berg i dagen. Kommunens berggrund medför risk för höga
radonhalter.

2:40
2:723
2:43

2:293

2:314

2:877

2:334

2:878

2:674

2:333

2:332

2:331
2:282

2:330

2:329

2:328

2:327

2:326

2:325

0

35

70 m
2:324

Figur 4. Topografi och jordarter inom området. Rött: berg; blått: morän; gult: lera. Enligt
SGU:s jordartskarta, gränser är mycket ungefärliga.

6.2.7 Markföroreningar
Planområdet ligger i direkt angränsning till ett område, området söder om
fastigheten, som tidigare varit område för handelsträdgård. Inom detta område finns
det och har funnits kända markföroreningar i form av rester av bly och kolväten. För
att säkerställa att liknade föroreningar inte finns inom aktuellt planområde har en
markundersökning genomförts för området. Jordprover har tagits inom planerad
kvartersmark och parkmark. Grundvattenprover har tagits inom kvartersmark.
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Markundersöknigen visade att det i en punkt finns fyllnadsmassor med kolliknande
rester. Arsenik och barium uppmättes i halter strax över Naturvårdsverkets
riktvärden för känslig markanvändning.
Uppmätta halter i jord liksom grundvatten understeg i övrigt Naturvårdsverket
riktvärden respektive Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för
dricksvatten.

6.2.8 Hydrologiska förhållanden
På grund av det ytnära berget inom planområdet bedöms grundvattnet flöda direkt på
berget och dess ovanliggande friktionsmaterial. Eftersom området ligger så nära
Vallentunasjön förutsätts grundvattnet följa vattennivån i sjön, med mycket liten
tidsfördröjning. Grundvattennivåer varierar med årstid och nederbörd. På grund av
litet jordtäcke bedöms infiltrationsförmågan i området som liten.

6.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer utgör lagbundna normer enligt miljöbalkens femte kapitel. En
miljökvalitetsnorm anger ett kvalitetskrav som ofta används som ett mått på högsta
tillåtna halt av ett förorenande ämne eller högsta tillåtna nivå av en störning och finns
för närvarande för olika föroreningar i utom-husluften, olika parametrar i
vattenförekomster, omgivningsbuller och miljö-påverkande ämnen i fiskevatten.

6.3.9 Luft
Enligt Luftkvalitetsförordningen har regeringen hittills meddelat miljökvalitetsnormer för utomhusluft – svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, bly, bensen,
kolmonoxid, luftpartiklar (PM10), arsenik, kadmium, nickel, benso(a)pyren och ozon
samt framtida riktvärden för fina partiklar (PM 2,5, gäller från 31 december 2014).
Gränsvärden enligt miljökvalitetsnormerna överskrids inte idag.

6.3.10 Vatten

Miljökvalitetsnormer för vatten uttrycks i ekologisk och kemisk status.
Vallentunasjön, som recipient för planområdets dagvatten, har idag
otillfredsställande ekologisk och status ej god kemisk status (exkl. kvicksilver). Målet
är att uppnå god ekologisk status 2021 och god kemisk ytvattenstatus 2015. För att
kunna uppnå målet får tillkommande bebyggelse inte bidra till negativ belastning på
recipienten. Detta innebär att dagvatten från planområdet behöver renas och
fördröjas innan det når sjön.
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6.4 Bebyggelseområde
6.4.11 Områdets historia
Planområdet ligger i ett område som tidigare var ägor till Bällsta gård. Under tidigt
1900-tal såldes delar av ägorna för att styckas till tomter för egna hem och
sommarstugor. Befintligt hus inom planområdet är från 1945 och var under den tiden
då det bedrevs handelsträdgård i området trädgårdsmästarbostad.

6.4.12 Bebyggelse och bebyggelsekultur
Bebyggelsen i området utgörs av bostadsbebyggelse i varierande ålder. Bebyggelsen
närmast omkring planområdet utgörs av villor och radhus från senare 1900-tal i en
till två våningar. Fasadmaterialen utgörs av tegel och träpanel. Övervägande del av
bebyggelsen har sadeltak.

6.4.13 Kulturmiljö
Området omfattas inte av något riksintresse eller annat skydd avseende kulturmiljö.
Ingen kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt riksantikvarieämbetets bebyggelseregister finns inom eller i direkt anslutning till planområdet.

6.4.14 Fornlämningar
Det finns inga kända eller registrerade fornlämningar inom eller i nära anslutning till
planområdet.

6.5 Service
Området ligger cirka 1400 meter från Vallentuna centrum med matbutiker,
vårdcentral och annan service. Närmaste skolan, Karlbergsskolan ligger dryg 700
meter från planområdet dock ligger Karlbergsskolan på andra sidan järnvägen.
Lovisedalsskolan, som ligger på samma sida om järnvägen som planområdet, ligger
cirka 1400 meter söder om planområdet.
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6.6 Friytor
6.6.15 Lek och rekreation
Planområdet ligger i direkt angränsning till ett parkstråk med utmed Vallentunasjön.
Området ligger cirka 200 meter från Gustavs udde där det finns bollplaner,
picknickbänkar, grillplatser och båtupptagningsplats. Mindre lekplatser, dock ej
kommunala, finns i närområdet (50-150 meter) inom befintligt närliggande
radhusområde.

6.7 Gator och trafik
6.7.16 Biltrafik
Planområdet angörs från Västra Manhemsvägen. Kommunens parkeringsnormer för
bostäder anger för småhus inom zon 1, som aktuellt planområde ligger inom,
2 parkeringsplatser per lägenhet med besöksparkering inräknad.

6.7.17 Gång- och cykelvägar
En befintlig gång- och cykelväg finns inom planområdets östra del. Gång- och
cykelvägen leder genom parkstråket från Västra Manhemsvägen till Gustavsudde och
vidare till bostadsområdet i Vallbostrand. Gång- och cykelvägen är en länk mellan
bostadsgator utmed vilka gång-och cykeltrafik i övrigt sker för att nå olika målpunkter
och övriga gång-och cykelvägar.
Väster om planområdet finns en upptrampad stig som utmed stranden leder till
Västra Manhemsvägen.

6.7.18 Kollektivtrafik
Kollektivtrafik i området utgörs av Roslagsbanan och bussar som går till Stockholm,
Täby och Upplands Väsby samt Vallentuna centrum och kommunens övriga
samhällen utmed Roslagsbanan. Planområdet ligger cirka 200 meters gångavstånd
från Bällsta station och busshållplatser längs Stockholmsvägen som trafikeras dygnet
runt.
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6.8 Vattenområden
Planområdet omfattar inget vattenområde men ligger i nära anslutning till
Vallentunasjön som kräver viss hänsyn (se avsnitt 6.3 Miljökvalitetsnormer).
Ett torrläggningsföretag finns en söder om planområdet längs stranden. Förändringar
inom planområdet bedöms inte påverka torrläggningsföretaget.

6.9 Störningar och risker
6.9.19 Buller och lukt
Närheten till Roslagsbanan och Stockholmsvägen utgör källor för bullerstörningar i
sin omgivning. En utredning av buller från tågtrafik på Roslagsbanan genomförd av
SL 2010 (med anledning av dubbelspårsutbyggnad) visar att planområden ligger
utanför bullerstört område. Eftersom husen öster om planområdet fungerar som
skärm mot planområdet bedöms detsamma gälla för biltrafik.
Planområdet ligger inte i närheten av sådana verksamheter som innebär buller- eller
luktstörningar.

6.9.20 Skred och ras
Inom planområdets södra del finns risk för initialskred enligt Kommunens
översiktliga kartläggning av områden där risk för ras och skred råder. Med
initialskred menas skred och ras som inträffar utan direkt mänsklig påverkan.
En fördjupad geoteknisk utredning har genomförts för området. Inom skrafferat
område enligt figur 5 måste följande rekommendationer följas, för arbetsordning och
uppfyllnader, för att undvika skred:


Markuppfyllnader måste genomföras i början av anläggningsarbetet och
påbörjas från de lägre nivåerna från väster för att tillåta konsolidering av
jorden och minska risk för skred från ovanliggande tomter.



Släntlutning på fyllning får ej överstiga 25%.



Uppfyllnad ska ske etappvis i max 0,5 meter per etapp och den maximala
höjden

ska

ej

överstiga

1,5m

från

ursprunglig

markyta.

Maximal

uppfyllnadshöjd förutsätter att nivån på befintlig markyta väster och söder
om skrafferat område inte sänks.


Utbredd last inom skrafferat område får uppgå till maximal 10kPa, byggtrafik
innefattat. Lastspridande mattor/plåtar kan användas för att inte överskrida
begränsningen.
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Temporära upplag av massor, byggmaterial mm får inte placeras inom eller
väster om skrafferat område.

Figur 5, Inom skrafferat område måste rekommendationer följas, för arbetsordning och
uppfyllnader, för att undvika skred.

6.9.21 Höga vattenstånd
Området ligger i nära anslutning till Vallentunasjön. Med rådande klimatförändringar

förväntas skyfallen bli mer vanliga och med det en ökande risk för
marköversvämningar.

Av

kommunens

översiktliga

kartering

om

beräknade

vattenstånd/ risk för översvämning vid ett 100 årsregn kan utläsas att aktuellt
planområde inte ligger inom område som beräknas översvämmas till följd av framtida
klimatförändringar. Den karterade nivån i för 100- årsflödet är + 8,75 och för
beräknat högsta flöde + 9,45 i RH2000. Således bör byggnader i området inte
placeras under marknivå + 9,45 med hänsyn till framtida klimatförändringar.

6.9.22 Farligt gods
Planområdet ligger inte i närheten av transportväg för farligt gods eller i närheten av
sådana verksamheter som är klassade som riskobjekt som kräver skyddsavstånd eller
särskild riskanalys i planarbetet.
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6.10 Teknisk försörjning
6.10.23 Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för VA. Vallentunavatten AB är
huvudman för allmänt vatten och spillvatten inom verksamhetsområdet för allmänt
VA i Vallentuna kommun.
Befintliga allmänna ledningar går genomplanområdets västra del. Här finns även en
spillvattenbrunn och serviceventil ovan mark. Ett 6 m brett stråk kring ledningarna
bör hållas fri från bebyggelse för att möjliggöra framtida drift av ledningarna. Om
möjligt ska allmänna ledningar ligga inom allmän plats.

Figur 6, Vattenledningars läge inom och i anslutning till planområdet samt illustrerad zon
som bör hållas fri från bebyggelse.

6.10.24 Dagvatten
Planområdet ingår i Oxundaåns avrinningsområde för dagvatten. Dagvatten i
Vallentuna kommun ska i första hand tas omhand lokalt i enlighet med
dagvattenpolicy för Oxundaån.
Det finns inget allmänt dagvattensystem i området som planområdet kan kopplas till.
Dagvatten ska renas och fördröjas inom planområdet innan det släpps till recipienten
(se även avsnitt 6.3 Miljökvalitetsnormer).
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6.10.25 El- och teleförsörjning
El- och telenät finns utbyggt till området. Befintliga ledningar ligger i tillfartsväg till
befintligt hus (inom fastigheten) samt i befintlig gång- och cykelväg.
Scanova har befintliga luftledningar i områdets norra del.

6.10.26 Uppvärmning
Området ligger inte i närheten av befintligt fjärrvärmenät. Flera närliggande
fastigheter försörjs med bergvärme.

6.10.27 Avfall
Hämtning av avfall ska kunna ske vid tomtgräns alternativt vid ett gemensamt
hämtställe. Gemensamma utrymmen för avfallshämtning bör vara så stora att både
kärl för hushållsavfall och kärl för matavfall kan rymmas. För att möjliggöra
hämtning av avfall vid tomtgräns måste försörjande gator utföras tillräckligt breda
och med vändplan dimensionerad för avfallsfordonens framkomlighet.
Avfallskärl måste anordnas på ett sätt så att olägenhet i form av dålig lukt inte når
närliggande fastighet. En skärm kan med fördel uppföras i tomtgräns. Kommunens
lokala avfallsföreskrifter ska följas.
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7. Planförslaget
7.1 Bebyggelseområde
7.1.28 Utnyttjandegrad
Planen möjliggör uppförande av 10 enbostadshus. Minsta tillåtna fastighetsstorlek är
400 m2.
Per fastighet är den största tillåtna sammanlagda byggnadsarean 140 m2 varav 100 m2
får utgöra bostadshus/huvudbyggnad och 40 m2 får utgöra bostadskomplement:
carport/garage/förråd. Byggnadsarea omfattar den ytan byggnaderna upptar på
marken.

Planen

anger

att

huvudbyggnad

och

garage/carport/förråd

får

sammanbyggas.

Figur 7, Figuren visar ett möjligt utbyggnadsalternativ i området.

7.1.29 Placering och utformning
Med hänsyn till terrängen, bebyggelsetraditionen och skalan i området samt för att
hålla ihop området som helhet, anger planen bestämmelser om högsta tillåtna
nockhöjd och minsta takvinkel. Huvudbyggnad får uppföras i högst två våningar med
undantag för byggnader som uppförs i suterräng. Suterrängvåning får uppföras
utöver

högsta

våningsantal

för

att

främja

terränganpassade

byggnader.

Carport/garage/förråd och transformatorstation får uppföras till en nockhöjd om
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3 meter. Inga nockhöjder får överstiga 23 meter över nollplanet. Minsta tillåtna
taklutning är 18 grader.
Med hänsyn till avstånd till grannar samt för att erhålla en luftighet i bebyggelsen och
stärka karaktär av villabebyggelse ska huvudbyggnader placeras minst 4 meter från
fastighetsgräns till granne. För att möjliggöra underhåll av fasad inom egen fastighet
ska garage/carport/förråd placeras minst 1 m från fastighetsgräns till granne.
Med hänsyn till trafiksäkerhet och siktförhållanden samt för att möjliggöra en bilplats
framför garage/carport ska garage/carport placeras minst 6 m från fastighetsgräns till
gata (både mot allmän och enskild/gemensam gata).
Med hänsyn till allmänhetens tillgänglighet och upplevelse av att kunna tillträda alla
delar av allmän plats som omfattas av strandskydd säkerställer planen att byggnader
inte får uppföras närmare föreslagen parkmark än 6 meter (prickmark).

Rekommendationer gestaltning
Bostadshusens bör i sin gestaltning anpassas till den befintliga bebyggelsemiljön vad
gäller färgval och material. Husen bör ha en sammanhållen projektering för att
undvika alltför skiftande uttryck inom den relativt täta bebyggelsen.

7.2 Markens anordnande
7.2.30 Mark
Vid exploateringen av området bör man eftersträva att begränsa ingrepp i naturmiljön
och anpassa bebyggelsen till platsens unika karaktär dock krävs vissa ingrepp förr att
skapa byggbara och tillgängliga tomter.
För att möjliggöra en bebyggelse som upplevs terränganpassad och för att minska risk
för ras anger planen att slänter i området inte får ha brantare lutning än 1 på 3 meter
(18 grader). Av samma anledning samt med hänsyn till trafiksäkerhet (för murar mot
gata, korsning och in-/och utfart) får murar generellt i området inte vara högre än 0,7
meter. Murar kan ge ett dominerarande och onaturligt uttryck i landskapsbilden om
de är för höga. Höga murar kräver bra grundläggning för att klara jordtryck.
Planen anger att marknivån inom område med risk för initialskred (n 2) inte får höjas
mer än 1,5 över befintlig marknivå (ursprungsnivå enligt grundkartan). Se även 7.5.35
Byggnadsteknik, Risk för skred och ras.
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7.2.31 Vegetation
För att möjliggöra att bevarandevärda ekar kan stå kvar och må bra anger planen,
genom bestämmelse n1, att inom en radie om 5 meter från trädets stam får byggnad
inte uppföras; markarbeten som innebär schaktning eller uppfyllnader får heller inte
utföras. Fällning och beskäring av ekar kräver marklov (se avsnitt 7.7.42 Ändrad
lovplikt, lov med villkor.)
Med hänsyn till strandskyddets syfte bör allmän plats och kvartersmark tydligt
avgränsas. Planen hindrar inte att häck, staket eller plank kan uppföras i tomtgräns
mot allmän plats.

Upplysning:
Även utanför zonen om 5 m bör aktsamhet iakttas så att trädens rötter inte skadas.
Exploatören ska vidta åtgärder så att skyddade ekar inte skadas under byggtiden.
Om en skada på person eller egendom sker riskerar markägaren att bli ansvarig.
Markägare är nödd till kontinuerlig trädvård för att hålla trädet säkert.
Trädgrenar som hänger över tomtgräns in på grannes tomt, samt trädgrenar som
hänger över byggnader ska undvikas för att undvika skador och tvistefrågor.

7.3 Fritytor
Delar av planområdet som idag är av naturkaraktär, och som naturligt avgränsas från
övrig mark i planområdet med buskage av slånbär och hallon, säkerställs i planen som
allmän plats (PARK). Området är en naturlig förlängning av befintligt angränsande
parkområde. Planen möjliggör att en lekplats kan anordnas inom föreslagen
parkmark.

7.4 Gator och trafik
7.4.32 Angöring och gång- och cykelväg
För att trafikförsörja den planerade bebyggelsen bedöms det behövas en ny tillfart till
området. Planen möjliggör en ny infart till området genom att en del av befintlig
gång- och cykelväg säkerställs som LOKALGATA.
Området för LOKALGATA har i planen säkerställts så bred att en 5,5 meter bred
körbana kan anläggas och en 1,8 meter gångväg inklusive eventuella slänter och
diken. Även utrymme för vändplats för renhållnings- och driftsfordon ryms inom
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område för LOKALGATA. Lokalgatan ska utformas så att det är tydligt att gångvägen
separeras från biltrafik, exempelvis genom tydliga markeringar i gatan eller med hjälp
av olika material och beläggning.
Övergången mellan lokalgata och anslutande befintlig gång- och cykelväg ska
markeras med lämpligt avskiljande element för att markera lokalgatans slut.
Inom kvartersmark förutsätts en gemensam gata anordnas. För att göra planen mer
flexibel anges inget område för gemensam gata. Planen hindrar inte att en gemensam
gata byggs. Gemensam gata inom kvartersmark bör ha en minsta körbanebredd om
4,5 meter samt en vändplan som är dimensionerad för att personbilar ska kunna
vända.
Vallentuna kommuns belysningsprogram ska användas som stöd vid val av belysning
på allmän platsmark. Det bör även användas som stöd vid val av belysning inom
kvartersmark.

7.4.33 Parkering
Parkering för den planerade bebyggelsen förutsätts att ordnas inom respektive
bostadsfastighet. Planen anger, i enlighet med kommunens parkeringsnorm, att minst
två bilplatser ska kunna ordnas inom varje fastighet, där i inräknat plats i
garage/carport).
Parkering bör inte tillåtas inom område för LOKALGATA med hänsyn till
framkomlighet för utryckningsfordon och renhållningsfordon samt med hänsyn till
trafiksäkerhet med anledning av att gatan utgör en del av ett gång- och cykelstråk. För
att reglera att parkering inte får ske behöver lokala trafikföreskrifter tillkomma.

7.5 Hälsa och säkerhet
7.5.34 Markföroreningar
Delar av marken inom planområdet som är förorenad ligger inom föreslagen allmän
plats, park. Marken avses att efterbehandlas inom avgränsade delar så att marken
uppfyller kraven för känslig markanvändning. Nivån för kraven på efterbehandling
och vilka riktvärden som ska gälla fastställs av tillsynsmyndigheten, Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun.
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7.5.35 Byggnadsteknik, Risk för skred, ras och översvämning
Med hänsyn till risk för initialskred anger planen att grundläggning ska ske till fast
mark alternativt till packad fyllning på morän eller berg.
Inom område där det är störst risk för skred och ras anger planen att:


Markuppfyllnader ska genomföras i början av anläggningsarbetet och
påbörjas från de lägre nivåerna från väster (för att tillåta konsolidering av
jorden och minska risk för skred från ovanliggande tomter).



Uppfyllnad ska ske etappvis i max 0,5 meter per etapp. Marknivån till följd av
uppfyllnad

får

överstiga

1,5m

från

ursprunglig

markyta.

Maximal

uppfyllnadshöjd förutsätter att nivån på befintlig markyta väster och söder
om skrafferat område inte sänks. (se även 7.2 Markens anordnande)
För att säkerställa att byggnader inte blir skadade till följd av framtida
klimatförändringar ska byggnader placeras ovanför nivå + 9,45 över nollplanet i
höjdsystem RH2000. Grundläggning ska utföras så att grundläggning eller byggnad
inte skadas av naturligt översvämmande vatten upp till + 9,45 över nollplanet i
höjdsystem RH2000.

7.6 Teknisk försörjning
7.6.36 Vatten och avlopp
För att försörja området med vatten och avlopp kan området anslutas till befintliga
anslutningspunkter i närområdet. Två fastigheter inom planområdets norra del kan
ansluta till anslutningspunkt i Mannhemsvägen medan övriga fastigheter behöver
ansluta

till

anslutningspunkt

som

finns

inom

föreslagen

parkmark.

En

gemensamhetsanläggning förutsätts att bildas för de ledningar som ska försörja de
fastigheter från anslutningspunkt som finns inom föreslagen parkmark.
Område för samfällda ledningar bör hållas fri från bebyggelse för att möjliggöra
framtida drift av ledningarna.
Slänter inom och i närheten av område för allmänna och samfällda ledningar bör
anpassas så att det inte försvårar för eventuellt åtkomst av ledningarna. Staket bör ej
placeras inom dessa områden.
För att underlätta drift av servisledning till bebyggelseområdet kan en gångväg med
fördel anläggas ovan servisledningen mellan park och tillfartsgata.
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7.6.37 Dagvatten
Dagvatten ska enligt kommunens dagvattenpolicy renas och fördröjas inom
planområdet innan det når recipienten. Enlighet framtagen dagvattenutredning kan
detta ske genom ett gemensamt dagvattensystem för kvartersmarken. Systemet
förutsätter att makadamdiken anordnas inom område för gemensam gata och i
kvartersmarkens ytterkanter som kan leda dagvattnet till ett infiltrationsmagasin med
munkbrunn i planområdets sydvästra del. Dagvatten kan vid stora flöden rinna vidare
till en stenkista och ut i anslutande dike.
Planen reglerar inte att ett system för dagvatten ska finnas då det saknar lagstöd i
Plan- och bygglagen för en sådan bestämmelse. Däremot ger planen möjlighet till att
fördröja och rena dagvatten inom kvartersmark innan det släpps vidare till
recipienten genom att säkerställa ett område som ska vara tillgänglig för
gemensamhetsanläggning, (g) inom vilket en anläggning för dagvattensystem kan
ordnas. Rättighet att låta diken och ledningar, som behövs för att leda dagvattnet till
en gemensam dagvattenanläggning, gå över tomter bedöms kunna säkerställas genom
servitut.
Planen möjliggör genom att säkerställa ett tillräckligt brett område för LOKALGATA
att lokalgata och gångväg inom planområdet kan avvattnas via ett svackdike öster om
gatan.

7.6.38 El- och teleförsörjning
Planen säkerställer ett område i anslutning till Västra Manhemsvägen för
transformatorstation (E). Planen säkerställer även en 4 meter bred zon kring
transformatorstationen inom vilket byggnad inte får uppföras (prickmark). Inom
detta område får heller inte brännbart upplag finnas.
I området finns el- och teleledningar som försörjer befintlig bostad. Vid arbeten i
närheten av befintliga teleanläggningar ska aktsamhet iakttas.

7.6.39 Uppvärmning
Miljövänlig uppvärmning förespråkas. Energiförbrukningen kan minska genom extra
isolering, ökad täthet och värmeåtervinningssystem. För bebyggelse som inte kan
anslutas till fjärrvärme är det viktigt att bygga energieffektivt och utnyttja t.ex.
solvärme och bergvärme. Vattenburna system bör alltid installeras vid nybyggnad.
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7.6.40 Avfall
Hämtning av avfall vid tomtgräns bedöms kunna ske för de fastigheter som har utfart
mot LOKALGATA. För att möjliggöra avfallshämtning för alla hushåll inom
planområdet oavsett hur en gemensam gata utformas säkerställer planen ett område
som ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning, (g) inom vilket ett gemensamt
hämtställe för avfall kan ordnas. Ytan är dimensionerad för att rymma ett så kallat
kärlskåp med kärl för både hushållsavfall och matavfall för 10 hushåll. Planen
möjliggör även att plank, som komplement, får uppföras vid behov för att skärma bort
lukt.

7.7 Adminstrativa bestämmelser
7.7.41 Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft.

7.7.42 Ändrad lovplikt, lov med villkor
Marklov krävs för fällning, beskärning av rötter och grenar av inmätta (i grundkartan)
ekar inom område med bestämmelse n1.
Planen anger även att marklov krävs generellt för fällning av ekar med en
stamdiameter större än 0,3 meter. En bedömning av trädets värde ska göras utifrån
kondition, storlek och ålder i relation till normal livslängd för ekar. Om trädet är
skadat eller dött ska en bedömning göras av trädets värde för landskapsbilden och
den biologiska mångfalden. Trädets värde för landskapsbilden ska bedömas utifrån
hur exponerat trädet är i landskapet, och dess värde för helhetsmiljön och områdets
karaktär. Trädets värde ska även bedömas mot eventuella risker för skador på person
eller egendom om det står kvar. Fällning av träd kan tillåtas under förutsättning att
trädet är sjukt eller skadat och därmed riskerar att skada person eller egendom.
Bedömning av risk för skada på person och egendom ska intygas av arborist.
Kronreducering eller beskärning till högstubbe kan utföras som alternativ till fällning
om ett sådant värde bedöms finnas.
Återplantering ska ställas som villkor i beslut om marklov för fällning av träd som av
sakkunnig bedöms vara värdefull för artens fortlevnad i området. Återplantering av
borttaget träd ska ske med träd av motsvarande sort med en stamdiameter om minst
0,1 meter.
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Fällning och beskärning ska utföras av en arborist för att behålla trädets egenart och
särart vid beskärning. Dessutom måste snittytor utföras rätt för att inte trädet ska
drabbas av röta.

7.7.43 Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.

7.7.44 Upphävande av strandskydd
Åtgärder inom allmän plats, som omfattas av strandskydd, kan kräva dispens från
strandskyddet för att få komma till stånd. Strandskydd inom kvartersmark upphävs i
och med antagandet av denna plan. Planen anger med administrativ gräns inom vilket
område strandskydd upphävs. Ytan där strandskydd upphävs omfattar 1095 m2.

Figur 8. Grönt skrafferat område: Strandskydd återinträder, gult skrafferat område:
strandskydd återinträder och upphävs i detaljplanen.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig
tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet på land
och i vatten. Ett upphävande av strandskyddet inom ett område med detaljplan
förutsätter att det föreligger särskilda skäl.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer enligt vad som utvecklas nedan att ett
upphävande av strandskyddet inom området inte motverkar strandskyddets syften,
planen väger tyngre än strandskyddsintresset och det finns särskilda skäl för ett
sådant beslut.
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Särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § Miljöbalken som åberopas: Punkt 1. Området som
upphävandet avser har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Planområdet är redan ianspråktaget och tidigare planlagt. Planområdet omfattas inte
av strandskydd i gällande plan. Tidigare verksamhet (handelsträdgård) och
nuvarande användning (bostadsändamål), har sedan lång tid tillbaka tagit den
aktuella markytan i anspråk. Det område som i planen anges vara kvartersmark
omfattar det område kring befintligt bostadshus som idag upplevs vara privat tomt,
hemfridzon. Området som har trädgårdskaraktär sträcker sig från befintligt
bostadshus ner till del av strandzonen som upplevs vara en naturlig förlängning av
intilliggande parkmark. Inom område för bedömd hemfridzon finns en brunn,
vegetationen är hävdad och inslag finns av traditionella trädgårdsväxter. Buskage
samt omgivande parkmark kransar in denna zon, det vill säga att hemfridzonen
avgränsas naturligt mot strandzonen av ett buskage och att marken upp till befintlig
byggnad är högre belägen och har inte samma vegetation som övrig strandzon.
Befintlig byggnad är en större byggnad och hemfridzonen proportionerlig till denna.
Byggnaden är centrerad i den zon som upplevs vara hemfridzon. Från bostadshuset
finns visuell överblick över hela tomten. Föreslagen kvartersmark anses ingå i den
hemfridszon som genereras av befintligt bostadshus där allemansrätten redan är
utsläckt. Gräns för föreslagen kvartersmark ligger även i en naturlig förlängning av
omgivande bebyggelses fastighetsgränser/gränser för hemfridzoner.

Föreslagen gräns för
kvartersmark

Figur 9. Illustrationen visar vilka områden allmänheten har tillgång till idag. Rött:
bostadstomt med stark hemfridszon, ej tillgängligt för allmänheten. Gult: bostadstomt,
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svårtillgänglig för allmänheten. Grön: lättillgänglig parkmark. Ljust grön: mindre tillgänglig
parkmark.
Figur 10. Vy in mot fastigheten från föreslaget
parkområde. Buskage sammanfaller med gräns
för bedömd hemfridzon. Hemfridszonen är tydlig
mellan hus och buskage (foto feb-2014)

I gällande plan är strandskyddet upphävt. Hela planområdet utgör privat bostadstomt
och skulle med lite skötsel och bygglovsbefriade åtgärder så som Attefallshus och
friggebod kunna uppfattas vara mer privat än idag. Ett genomförande av planen, i
jämförelse med att inte göra en ny plan för området, innebär att en ökad
allmänrättslig tillgång till en större del strandområde kan tryggas. Planen möjliggör
att området kan bli mer tillgängligt för allmänheten genom att område för befintlig
allmän plats (PARK) utvidgas och zonen för fri passage ökas från cirka 28 meter till
84 meter från strandlinjen. Planen möjliggör även för ökad tillgänglighet genom att
skapa förutsättningar för kommunen tillsammans med nya fastighetsägare i området
att skapa en tydlighet kring vad som är allmän plats och vad som är privat mark.
I området i stort har allmänheten god tillgång till strandområde utmed
Vallentunasjön, dock med varierande tillgänglighet till strandkant för vissa grupper
då

vissa

strandpartier

är

igenväxta.

Tillgången

till

strandområde

utmed

Vallentunasjöns östra strand utgörs av ett 650 meter långt sammanhängande
parkstråk och i övriga delar genom släpp i bebyggelsen. Kvartersmarken sträcker sig
inte närmare strandlinjen än omkringliggande bebyggelse. Planområdet har ej
betydelse för allmänhetens tillgång till stranden. Tillgång till strandområdet sker
utanför planområdet.
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Figur 11

Figur 12

Figur 11. Parkområdet nordväst om planområdet nyttjas av allmänheten som utflyktsmål
(foto okt-2011).
Figur 12. Stigen längs stranden mellan planområdet och strandkanten kan vara svårtillgänglig
för dem med begränsad rörlighet (foto sommar 2012).

För att dagvatten från exploateringen ska kunna omhändertas lokalt, renas och
fördröjas innan det släpps till recipienten, behöver anläggning för att möjliggöra det
anläggas inom planområdets lägre delar dit dagvattnet rinner. Planområdets lägre
delar ligger inom område som omfattas av strandskydd. Dagvattenanläggning bedöms
behöva ligga i de lägre delarna av planområdet oavsett om bebyggelse förläggs helt
utanför eller delvis inom strandskyddat området. Dagvattenhanteringen är en
angelägen fråga Vallentunasjön. Eftersom dagvattenanläggning behöver ligga inom
planområdets lägre delar bedöms en lokalisering utanför strandskyddsområdet som
orimlig.
Planområdet är beläget inom ett tätbebyggt bostadsområde. Området omfattas inte av
naturreservat och är inte utpekat som Natura 2000-område, världsarv eller som
riksintresse för naturvården. Något befintligt områdesskydd finns inte. Inom område
som omfattas av upphävande av strandskydd finns inga kända naturvärden.
Vegetationen utgörs huvudsakligen av en något förvildad gräsmatta med inslag av
bärbuskar, hassel och syrén. Större träd utgörs av ekar som kan utgöra naturvärden i
ett långsiktigt perspektiv. Området som omfattas av strandskydd bedöms dock inte i
övrigt vara nödvändigt att spara orört, i ett längre perspektiv, för att utveckla eller
tillskapa rekreationsytor i området. Området ger varken till eller från till det befintliga
parkstråket. Ekarnas värde bedöms kunna kombineras med bebyggelse om de ges
förutsättningar för att kunna stå kvar och må bra. Planen skapar sådana
förutsättningar genom bestämmelser som innebär att bebyggelse och markplanering
behöver anpassas till befintliga ekar. De föreslagna åtgärderna i planen bedöms inte
åsidosätta inte eller försämra livsvillkoren för det djur- och växtliv som finns i
området idag. De arter som idag lever i parkytorna i den strandnära miljön utanför
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planområdet bedöms ha tillräckliga ytor för att kunna fortleva i området även efter
planläggning. Åtgärden bedöms därför även vara förenlig med strandskyddets
biologiska syfte.
Sammantaget bedöms värdet i att inte upphäva strandskyddet för kvartersmarken
vara marginell för att upprätthålla strandskyddets syfte i jämförelse med det värde det
innebär för kommunen att ta området i anspråk för bostäder. Planen innebär en
möjlighet till 10 nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge istället för en bostad som
gällande detaljplan medger. Planområdet är betydelsefullt för utvecklingen av
Vallentuna då det finns en efterfrågan på bostäder i kollektivtrafiknära lägen i
Vallentuna och i länet. Exploatering i ett kollektivtrafiknära läge möjliggör att
bilanvändandet på sikt kan minska. Att förtäta befintliga bostadstomter möjliggör att
annan jungfrulig mark kan sparas och att Vallentuna kommun kan erbjuda
konkurrenskraftiga boendemiljöer. Med hänsyn till Vallentunasjöns ekologiska och
kemiska status, som är ett stort allmänt intresse, är det av stor vikt att dagvatten kan
fördröjas och renas innan det når sjön. Dagvattnet rinner naturligt till planområdet
lägre delar och det är därför nödvändigt oavsett exploateringens omfattning att en
anläggning för dagvatten kan möjliggöras inom område som idag omfattas av
strandskydd. Intresset att ta det aktuella planområdet i anspråk för bostadsändamål
(och dess dagvattenhantering) anses således väga tyngre än strandskyddsintresset för
den aktuella marken. Planförslaget innebär dessutom att de olika intressena i
området

kan

förenas

utan

bekostnad

på

allmänhetens

tillgänglighet

till

strandsområden eller försämrade förutsättningar för växt och djurliv. Enligt
kommunen innebär inte ett genomförande av planförslaget att hemfridszonen
utvidgas inom strandskyddsområdet. Däremot innebär ett genomförande av planen
att område för fri passage utökas. Planförslaget innebär därför inte några
inskränkningar i allemansrättsligt tillgänglig mark. Enligt kommunen motverkar inte
ett upphävande, av strandskyddet inom aktuellt område, strandskyddets syften.
Kommunen anser att planen väger tyngre än strandskyddsintresset för aktuellt
område och det finns särskilda skäl, enligt 7 kap 18 c § Miljöbalken punkt 1, för ett
sådant beslut.
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8. Konsekvenser
Ett genomförande av planen innebär i anspråktagande av befintlig bostadstomt för
fler bostäder och för tillskapande av allmän plats, PARK. Nedan följer en beskrivning
av planens konsekvenser för miljö, landskapsbild, allmänhet, fastighetsägare och
närboende.

8.1 Miljökonsekvenser
8.1.45 Kulturmiljö och landskapsbild
Ett genomförande av planen innebär inte någon påverkan på fornlämningar eller
andra kulturvärden med skyddsstatus. Inga kända fornlämningar finns inom området
eller i dess närhet. Området omfattas inte av något riksintresse eller annat skydd
avseende

kulturmiljö.

Ingen

kulturhistorisk

värdefull

bebyggelse

enligt

riksantikvarieämbetets bebyggelse-register finns inom eller i direkt anslutning till
planområdet.
En exploatering av området innebär att landskaps- och stadsbilden förändras men
bedöms inte innebära några negativa effekter på landskaps- eller stadsbilden i stort
då exploateringen innebär ett tillskottmed samma typ av bebyggelse, villabebyggelse,
som redan finns i området. För att möjliggöra så liten upplevd inverkan på befintlig
terräng som möjligt säkerställer planen att branta slänter och höga murar inte får
uppföras inom området.
Planområdet utgörs idag av en kulle med en större villa samt några ekar i
bostadsfastighetens utkanter. De landmärken som idag uppfattas i området är kullen
som höjer sig i landskapet. Hela bostadsfastigheten med sin storlek utgör ett öppet
inslag

i

ett

relativt

tätbebyggt

område.

De

befintliga

ekarna

bidrar

till

skönhetsupplevelser för området. Planområdet i dess nuvarande utformning bedöms
inte utgöra några bevarandevärda värden för landskapsbilden eller kulturlandskapet
med undantag av ekarna som skyddas i detaljplanen.

8.1.46 Grönstruktur och naturmiljö
Ett genomförande av planen innebär inte ianspråktagande av jungfrulig mark. Planen
möjliggör för en ökad tillgänglighet till grönytor genom att säkerställa ytor i planen
för parkmark, allmän plats, på ytor som idag utgör privat bostadstomt.
Inom planområdet finns inga klassade naturvärden. Dock finns ekar som bedöms ha
ett långsiktigt naturvärde i området. Ett genomförande av planen innebär ökad
exploatering i närheten av dessa men skapar också förutsättningar för att bevara
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ekarna så att de kan fortleva och fortsätta fylla en ekologisk funktion i ett långsiktigt
perspektiv. Planen skapar förutsättningar för att ekarna ska få stå kvar och må bra
genom särskilda bestämmelser som begränsar vilka åtgärder som genomföras i
närheten av träden och vilka åtgärder på träden som kräver marklov. I gällande plan
finns inga bestämmelser som skyddar ekarna.
Ett genomförande av planen innebär att förorenad mark i området kommer att
efterbehandlas innan marken bebyggs.
Ett genomförande av planen innebär att marken kommer att behöva grundförstärkas
innan marken bebyggs. Förstärkningsåtgärder och uppfyllnader bedöms inte påverka
de geotekniska förhållandena i området i stort.

8.1.47 Trafik och buller
I genomsnitt beräknas ett hushåll generera 5 fordonsrörelser/dag. Detta innebär att
c:a 60 fordonsrörelser beräknas genereras per dag från bebyggelsen. Detta kan
jämföras med dagens c:a 245 fordonsrörelser/dag som enligt beräkning bör genereras
från hela det idag bebyggda område som har utfart till Bällstavägen via Lagerfelts väg.
Ett genomförande av planen kommer medföra ökade trafikmängder i området dock
bedöms inte genomförande av planen inte medföra sådana störningar så att
riktvärden för buller överskrids.
Planen innebär ianspråktagande av en del av befintlig gång- och cykelväg. Planen
skapar förutsättningar för att skapa trafiksäkra utfarter och trafiksäker utformning
för lokalgata. Planen skapar förutsättningar för att bygga gator med god
framkomlighet för utrycknings-, renhållnings- och snöröjningsfordon.

8.1.48 Miljökvalitetsnormer

Ett genomförande av planen bedöms inte bidra till att möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormen för Vallentunasjön 2021 försvåras. Planerad bebyggelse kan
ansluta till allmänt vatten- och avloppsnät. Dagvatten från området förutsätts att
renas och fördröjas inom planområdet innan det släpps till recipienten således
kommer dagvatten från planområdet marginellt bidra till ökade föroreningar till
recipienten.
Ett genomförande av planen beräknas inte medföra att miljökvalitetsnormen för
luft överskrids. Den exploatering som planeras är av mindre omfattning samt i ett
kollektivtrafiknära läge vilket gör att utsläpp orsakade av tillkommande biltrafik
bedöms vara av begränsad omfattning.
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8.1.49 Strandskydd
Se avsnitt 7.7.44 Upphävande av strandskydd.

8.2 Sociala konsekvenser
8.2.50 Tillgänglighet
Planen skapar förutsättningar för en tillgänglig fysisk miljö genom att säkerställa ytor
som är tillräckligt stora för att utforma den fysiska miljön på ett tillgängligt sätt för
alla samhällsgrupper. Området i dess läge i förhållande till kollektivtrafik och centrala
Vallentuna innebär god tillgänglighet till kommunikationer och annan service.
Planen skapar även förutsättningar för ökad tillgänglighet för allmänheten till
strandområdet utmed Vallentuna sjöns östra strand genom utökat parkområde.
Ett genomförande av planen, med flera bostäder i anslutning till befintligt gång- och
cykelstråk och parkmark, skapar förutsättningar för ökad upplevd trygghet i området.
Området kan idag upplevas ödsligt beroende på årstid och tid på dygnet.

8.2.51 Barnkonsekvenser
Ett genomförande av planen skapar förutsättningar för nya bostäder i ett område med
befintliga trafiksäkra gång- och cykelvägar till skola och kollektivtrafik, bollplaner och
lekplatser. Ur ett barnperspektiv är det en förutsättning att det finns tillgång till säkra
gång- och cykelvägar till lekplatser, bollplaner, skola och kollektivtrafik i närområdet,
för att möjliggöra att inflyttande barn till området inte blir inskränkta i sin
rörelsefrihet. Ur ett barnperspektiv är det av stor vikt att barn och ungdomar kan ta
sig till skola och kollektivtrafik för andra målpunkter utan att vara beroende av
föräldrar som skjutsar.
Barn leker överallt, oavsett om miljön är planerad för lek eller ej även i trafiken.
Planen skapar även förutsättningar för att kunna ordna säkra trafikmiljöer i området,
genom säkerställande av ytor som är tillräckligt stora för att utforma den fysiska
miljön på ett trafiksäkert sätt. Planen skapar även förutsättningar för att anordna en
lekplats inom planerad allmän plats för park.
Närhet till lekplats, strandområden och ytor för bollek främjar barns behov av
lärande, rörelse, lek och social möten nära hemmet. Planen hindrar inte att ett gott
och genomtänkt mikroklimat kan ordnas kring den lekplats som planen möjliggör.
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Barn är extra känsliga för bullerstörningar, eftersom samspel, lek och lärande
förutsätter att man kan kommunicera utan störningar. Planen möjliggör att bostäder
och lekytor kan ordnas i ett område som inte är bullerstört.

8.3 Ekonomiska konsekvenser
8.3.52 Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Ett genomförande av planen innebär för kommunen ett övertagande av allmän
platsmark och allmän gatuanläggning. De ekonomiska konsekvenserna till följd av
detta blir att kommunen blir ansvarig för framtida drift- och underhållskostander för
dem. Ett genomförande av planen kan innebära nya skatteintäkter eftersom planen
ger möjlighet för nya invånare att bosätter sig i kommunen.

8.3.53 Ekonomiska konsekvenser för berörda fastighetsägare
Ett genomförande av planen innebär för exploatören försäljningsintäkter vid
avyttrande av bostadstomter. Det innebär också genomförandekostnader för
uppförande av byggnader, utbyggnad av ny infrastruktur, eventuell flytt av befintlig
infrastruktur, marksanering inom kvartersmark, fastighetsbildningsåtgärder samt
anslutningsavgifter för tex vatten, avlopp, dagvatten, el mm.

8.3.54 Övriga konsekvenser för berörda fastighetsägare
Ett genomförande av planen innebär inga intrång på grannfastigheter. Ett
genomförande av planen innebär för berörda grannar att en ny tätare bebyggelse
tillåts närmare fastighetsgräns mot vad som tillåts idag.
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9. Genomförandebeskrivning
9.1 Organisatoriska frågor
9.1.55 Tidplan genomförande
Planen bedöms vinna laga kraft 2:a kvartalet 2016. Därefter kan genomförandet av
planen påbörjas.

9.1.56 Genomförandetid
Detaljplanen har en genomförandetid på 15 år från den dag detaljplanen vunnit laga
kraft. Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att
genomföras. Under genomförandetiden finns en garanterad rätt att bygga enligt
planen. Som huvudregel får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda
fastighetsägares vilja under genomförandetiden. Efter genomförandetiden fortsätter
detaljplanen att gälla och ge byggrätt som tidigare tills kommunen ändrar eller
upphäver detaljplanen.
Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har
fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada de lider.

9.2 Avtal
Ett planavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören. Planavtalet reglerar
hur kostnader och åtaganden fördelas mellan kommunen och exploatören under
planarbetet fram till planen vinner laga kraft.
Ett exploateringsavtal samt ett tilläggsavtal (rörande genomförande av lokalgata) har
tecknats mellan kommunen och exploatören. Avtalet reglerar kostnader och ansvar
som är kopplade till genomförandet av byggnationen inom planområdet.
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9.3 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
9.3.57 Allmänna platser
Kommunen är huvudman för allmän plats (LOKALGATA och PARK). Kommunalt
huvudmannaskap

innebär

att

kommunen

ansvarar

för

utbyggnad

och

iordningställande av gator och parkmark i enlighet med detaljplanen. Det innebär
även att kommunen ansvarar för den framtida driften inom allmän plats.
Vallentunavatten ansvarar för avledande av dagvattnet inom allmän plats.
Iordningställande av lokalgata kommer, i enlighet med ett tecknat exploateringsavtal
mellan kommunen och exploatören, att utföras och bekostas av exploatören.
Kommunen ansvarar för iordningställande av mindre lekplats inom parkmark. I
enlighet med exploateringsavtal ska exploatör bekosta utbyggnad av mindre lekplats
inom allmän plats.

9.3.58 Ledningar allmän plats
Vallentunavatten AB är huvudman för allmänna vatten- och spillvattenanläggningar
inom verksamhetsområdet för allmänt VA inom Vallentuna kommun. Huvudman för
allmänna vatten- och spillvattenledningar ansvarar för utbyggnad av serviceledning
från befintliga ledningar inom allmänplats, parkmark, till gräns för kvartersmark.
Huvudman för telenätet är Scanova och huvudman för elnätet i området är Elverket
Vallentuna AB. Huvudmän för el- och telenätet ansvarar för eventuell flytt av
befintliga ledningar inom allmän plats.

9.3.59 Kvartersmark för enskilt ändamål
Exploatören ansvarar för anläggande och uppförande av samtliga anläggningar och
byggnader på kvartersmark för bostadsändamål. Det gäller grov markplanering,
uppförande av bostadshus och eventuella komplementbyggnader, anläggande av
gator, utfarter, anläggning av system för omhändertagande av dagvatten samt
utbyggnad av ledningar för övrig teknisk försörjning inom
Exploatören/fastighetsägarna

ansvarar

för

avledande

av

kvartersmark.

dagvattnet

inom

kvartersmark. Om befintliga ledningar för el- och tele behöver flyttas ska detta ske i
samråd med ledningsrättsinnehavaren.
Exploatören ansvarar för att nödvändig marksanering sker innan området bebyggs.
Schaktade massor ska omhändertas av en deponi mer erforderligt tillstånd.
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Alla kostnader för sanering, utbyggnad av bebyggelse och infrastruktur inom
kvartersmark avsedd för bostadsändamål bekostas av exploatören.
Inom område för teknisk anläggning ansvarar Elverket Vallentuna för uppförandet av
en transformatorstation samt för kostnaderna för detta.
Exploatören respektive Elverket Vallentuna ansvarar för sökande av erforderliga lov
och tillstånd som krävs för anläggande och utförande av ovan beskrivna åtgärder (se
avsnitt 27. Tillståndsfrågor nedan).

9.4 Tillståndsfrågor
Anläggande av dagvattenanläggning kräver anmälan enligt Miljöbalken.
Åtgärder som kräver lov från kommunen anges i 9 kap Plan- och bygglagen (PBL) och
6 kap Plan- och byggförordningen (PBF). Generellt krävs lov för betydande
markförändringar och uppförande av byggnader, tillbyggander, plank och murar med
undantag för vissa åtgärder som under särskilda förutsättningar är bygglovbefriade
för en- och tvåbostadshus (9 kap PBL). Kontakt bör alltid tas med kommunen för
besked om lov krävs innan en åtgärd utförs. Planen anger för vilka åtgärder det råder
ändrad lovplikt för.
Åtgärder inom allmän plats som omfattas av strandskydd kan kräva dispens från
strandskydd för att få utföras. Åtgärder som kräver dispens framgår av 7 kap
Miljöbalken.

9.5 Fastighetsrättsliga frågor
Kostnader för fastighetsrättsliga åtgärder debiteras enligt Lantmäteriets gällande
taxa.

9.5.60 Allmänna anläggningar
Del av fastigheten Bällsta 2:282 utgör allmän plats, park samt lokalgata, i planen och
kommer med stöd av överenskommelse i exploateringsavtalet att utan ersättning
regleras till kommunägd fastighet genom lantmäteriförrättning som kommunen
ansöker om när detaljplanen vunnit laga kraft. Förrättning bekostas av exploatören.
Roslagsvatten har med stöd av avtalsservitut ledningar inom det planerade
parkområdet.

Om

det

bedöms

som

lämpligt

kan

servituten

genom

en

lantmäteriförrättning ersättas med ledningsrätt.
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9.5.61 Enskilda anläggningar
Detaljplanens genomförande innebär att upp till 10 fastigheter för bostadsändamål
bildas inom kvartersmark. Nya fastigheter bildas genom avstyckning från de
befintliga fastigheterna Bällsta 2:282 och Bällsta 2:878. Exploatören ansöker om och
bekostar förrättning för detta.
Exploatören ansöker om och bekostar fastighetsbildning och inrättande av behövliga
gemensamhetsanläggningar för gemensam gata och VA-anläggning, samt för
inrättande av angivna gemensamhetsanläggningar i planen för dagvattensystem och
avfallshantering (inom område för fastigheten Bällsta 2:282).
Potentiella nya fastigheter inom fastigheten Bällsta 2:878 (2 stycken) kan angöras
direkt från Västra Manhemsvägen/ny lokalgata samt ansluta till VA i Västra
Manhemsvägen

och

bedöms

därför

inte

behöva

ingå

i

eventuella

gemensamhetsanläggningar enligt ovan. För att lösa VA för båda potentiella
fastigheterna kan servitut för enskild VA-ledning behöva inrättas till förmån för den
ena som belastar den andra. Exploatören ansöker om och bekostar inrättande av
behövliga servitut.
Exploatören ansöker också om och bekostar inrättande av servitut för enskilda
dagvattendiken/ledningar som leder områdets dagvatten över annans fastighet till
gemensam dagvattenanläggning.
Del av fastigheten Bällsta 2:878 har i planen satts av för teknisk anläggning,
transformatorstation. Området avses genom avstyckning från Bällsta 2:878 bilda egen
fastighet. I enlighet med tecknat exploateringsavtal avstår exploatören detta område
till kommunen utan kostnad för kommunen. Kommunen ansöker om förrättning då
detaljplanen vunnit laga kraft. Förrättning bekostas av exploatören. Rättigheten till
transformatorstation kan säkras genom ledningsrätt i en lantmäteriförrättning eller
genom nyttjanderätt.

9.6 Ekonomiska frågor
9.6.62 Övriga kostnader
Då förbindelsepunkter till området meddelats debiterar Vallentunavatten AB:s
moderbolag Roslagsvatten AB fastigheterna anläggningsavgift enligt vid aktuell
tidpunkt gällande VA-taxa.
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9.7 Tekniska frågor
9.7.63 Tekniska undersökningar
Exploatören ansvarar för kompletterande tekniska undersökningar, dokumentationer
och kontroller som behövs för planens genomförande.

10. Medverkande tjänstemän
I planarbetet har deltagit:
Planarkitekter Therése Seglert, Ida Thomasson och Anna Dahlberg
Exploateringsingenjörer Anders Heidenfors Enquist, Camilla Petersson samt Niklas
Andersson (NAISvefa)
Trafikplanerare Ewa Boo och Daniel Jäderland
Avfallshandläggare Beri Fajic och Christina Holmström
VA-ingenjörer Elin Kusoffsky och Christina Vendel
Miljöplanerare Catharina Grundin och Anna Winnersjö Edholm
Kommunträdgårdsmästare Maria Rydell
Landskapsarkitekt Anders Dagsberg
Bygglovchef Yvonne Fredriksson

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Daniel Jarl

Anna Dahlberg

Planeringschef

Planarkitekt
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