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2. Sammanfattning 

Under samrådet inkom sammanlagt 19 yttranden varav 7 stycken var utan erinran. 

Inkomna synpunkter från Länsstyrelsen har berört skyfallshantering, 

miljökvalitetsnormer för vatten, geotekniska risker samt råd om kulturmiljö och 

dagvatten. Lantmäteriets anser att redovisningen av exploateringsavtalets 

konsekvenser inte uppfyller villkor enligt PBL.  Storstockholms brandförsvar har 

synpunkter på föreslagen utrymningsväg från planerade flerbostadshus. 

Kulturnämnden har kommit med förslag på hur planförslaget kan anpassa sig till 

stadsbilden. Övriga myndigheter som yttrat sig är Trafikverket.  

Inkomna yttranden från sakägare och närboende gäller bevarande av träd och 

grönska inom planområdet, framförallt de äldre tallarna och andra träd inom 

planområdet. Därutöver anser närboende att det inte är önskvärt med ytterligare 

förtätningar i området och ser hellre att naturnära boende med bevarad grönska 

kvarstår. Angränsande bostasrättsförening vill att ett visst bebyggelsefritt avstånd 

hålls mot fastighetsgränsen. 

VA-huvudmannen, Roslagsvatten har yttrat sig angående detaljplanens förslag till 

dagvattenhantering och skyfallshantering. Slutligen har ett par ledningsägare 

informerat om markförlagda ledningar vid planområdet. Ledningsägare önskar att 

hänsyn till ledningar tas vid genomförande av detaljplanen.  

  

 FAKTA Samrådsredogörelse   

 Samrådsredogörelsen redovisar de yttranden som inkom under 

plansamrådet. Till varje finns Samhällsbyggnadsförvaltningens 

kommentarer. Yttrandena återges och citeras endast i väsentliga 

delar. Yttrandena är offentliga handlingar och finns tillgängliga i sin 

helhet på kommunen.  
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3. Remissinstanser 

Nämnder: Ledningsägare och företag: 

Bygg- och miljötillsynsnämnden Rang-Sells 

Kulturnämnden Norrvatten 

Fritidsnämnden Eon Värme Sverige AB 

Barn- och ungdomsnämnden Ellevio 

Socialnämnden Vattenfall Eldistribution 

Utbildningsnämnden Roslagsvatten 

Myndigheter: Skanova Nätplanering Stockholm 

Trafikverket Käppalaförbundet 

Trafikförvaltningen Region Stockholm IP Only 

Länsstyrelsen i Stockholms län Sörab 

Lantmäterimyndigheten Stockholms län Swedavia AB 

Landstingsstyrelsens förvaltning 
 

Bahnhof AB 

Polismyndigheten i Stockholms län Bredband 2 

Storstockholms brandförsvar Alltele 

Föreningar: Teknikbyrån 

Vallentuna Naturskyddsförening Tele 2 

Vallentuna Hembygdsförening Telenor 

Hyresgästföreningen Nordost 
FTI, förpacknings- och 
tidningsinsamlingen 

Företagarna i Vallentuna Närboende: 

Vallentuna Centrumförening Sakägare enligt fastighetsförteckning 
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4. Samrådets upplägg 

Detaljplanen var utsänd för samråd mellan 8 juli och 26 augusti 2021. Samtliga 

remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om samrådet och var handlingarna 

fanns tillgängliga för granskning. Länsstyrelsen och Lantmäteriet och fick även 

planhandlingarna.  

Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida samt på 

Kulturhuset  i Vallentuna. 

Kungörelse var införd i  lokaltidningen Mitt i samt på kommunens anslagstavla . 

5. Yttranden utan synpunkter  

Yttranden utan synpunkter har inkommit från:  

- Skanova 
- SÖRAB 
- Swedavia Airports 
- Vattenfall AB 
- Trafikförvaltningen Region Stockholm 
- Käppalaförbundet 
- Fritidsförvaltningen, Vallentuna kommun 

 

6. Yttranden med synpunkter 

6.1 Närboende  

6.1.1 Närboende på Fornminnesvägen 1B (KS 2020.322-25) 

Sakägaren anser att det byggs på nästan varenda grönyta i Vallentuna. Förslagen till 

nya bostäder är väl tilltagna med hänsyn till närliggande bebyggelse. Sakägaren 

önskar att ”de ståtliga tallarna och den vackra linden” inom planområdet ska bevaras.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Planförslaget har till granskningen reviderats så att nya bostäder skjuts in 4 meter 

från fastighetsgräns i söder. Byggnadens placering har justerats för att skapa större 

hänsynsavstånd till befintlig bebyggelse. Det allmänna intresset av att möjliggöra nya 

bostäder på platsen är prioriterat framför bevarande av befintligt hus och grönyta.  
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Studier kring byggnadsplaceringen har gjorts i syfte att bevara tallarna, men för att 

uppnå nödvändiga hänsynsavstånd till befintlig bebyggelse, ett konsekvent 

stadsmässigt förhållande till Mörbyvägen samt erforderliga gårdsytor och ytor för 

dagvattenhantering har det bedömts att det inte finns förutsättningar att bevara de 

äldre tallarna.    

6.1.2 Närboende på Fornminnesvägen 3 (KS 2020.322-26) 

Sakägaren motsätter sig ytterligare flerbostadshus invid Mörbyvägen och 

Fornminnesvägen. Enligt sakägare har det för boende på Fornminnesvägen varit en 

konstant byggarbetsplats sedan 2010 med olika renoveringar och nybyggnationer. 

Sakägaren önskar att marken används som parkmark/lekplats, hundrastgård eller 

liknande istället för att förtäta med ytterligare flerbostadshus som skapar 

trångboddhet. Naturnära boende ska kvarstå. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom beslut om planuppdrag 29 oktober 2020 i 

uppdrag att planlägga för flerbostadshus på platsen. Strategin för den fysiska 

utvecklingen i översiktsplanen för Vallentuna är att samordna ny bebyggelse med 

kollektivtrafik och en tätare bebyggelse med småstadskvalitéer i kommunens tätorter.  

Att bygga bostäder i kollektivtrafknära läge är i linje med den regionala 

utvecklingsplanen för Stockholm och det bostadsåtagande som kommunen har 

genom Sverigeförhandlingen. Det finns därför ett stort allmänt intresse av att planera 

för bostäder i centrala Vallentuna i anslutning till Roslagsbanan station.  

Det allmänna intresset av att skapa bostäder i ett kollektivtrafiknära läge på platsen 

bedöms ha prioritet framför att använda marken som parkmark/lekplats eller 

liknande. 

6.1.3 BRF Almen, Vallentuna-Rickeby 1:218 

Bostadsrättsföreningen motsätter sig att den föreslagna detaljplanen medger 

uppförande av byggnad närmare fastighetsgräns än fyra och en halv meter. Ett sådant 

medgivande kan komma att inverka menligt på föreningens nyttjande av den egna 

fastigheten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Plankartan kompletteras med mark som inte får förses med byggnad inom ett avstånd 

om 4 meter från fastighetsgräns i söder mot bostadsrättsföreningen. Avståndet säkrar 



Sidan 7 av 18 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00 

SBF@VALLENTUNA.SE 

 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

att tillkommande bebyggelse inte medför en inskränkning i användandet av 

bostadsrättsföreningens mark.  

6.2 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag 
och föreningar  

6.2.1 Länsstyrelsen 

Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Kommunen behöver genom ett recipientperspektiv till nästa skede tydligare visa att 

planens genomförande utgår från den behovsnivå som finns i Vallentunasjön och inte 

belastar föroreningssituationen ytterligare. För att visa på att icke-försämringskravet 

följs behöver kommunen redogöra för en beräknad åtgärdsnivå och jämföra denna 

med förslaget. Kommunen behöver vidare till nästa skede säkerställa eventuella 

åtgärder så långt som är möjligt genom exempelvis avsatt yta i plankartan eller genom 

planbestämmelser. 

Översvämningsrisk 

Inom planområdet finns ett par mindre lågpunkter som vid förändrad höjdsättning 

riskerar att leda till en ökad avledning av vatten mot omgivningen. Länsstyrelsen 

anser att ny bebyggelse behöver planeras så att den inte innebär ökade risker för 

översvämning för närliggande områden. Till nästa skede behöver därför 

kvartersmarkens höjdsättning vara utredd och kommunen behöver bedöma och visa 

att den planerade markanvändningen inte orsakar skada på planerad och befintlig 

bebyggelse vid ett skyfall. Slutlig höjdsättning av bebyggelse, friytor och gata behöver 

regleras i plankartan. Eventuella ytterligare åtgärder behöver redovisas i 

planbeskrivningen och beroende på val av åtgärder kan även dessa behöva regleras i 

plankartan. 

Med anledning av att dagvattenutredningen (Norconsult, 2021-03-12) 

rekommenderar att genom höjdsättning tillse att gator används för avledning av 

vatten vill länsstyrelsen påminna kommunen om att framkomligheten till och från 

planområdet för bland annat räddningstjänst och ambulans behöver bedömas och, 

vid behov, säkerställas. 

Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att i det fortsatta arbetet ta del av våra 

rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall Fakta 2018-5 



Sidan 8 av 18 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00 

SBF@VALLENTUNA.SE 

 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall.pdf 

(lansstyrelsen.se). 

Geotekniska risker 

I den geotekniska utredningen (AFRY, 2020-04-21) framgår att stabilitetsproblem 

kan uppstå vid stora schakter under byggskedet. Det anges vidare att skredrisk måste 

utredas närmare när detaljprojektering startar. Genomförande av planen får inte 

medföra ökade risker för omgivningen. Kommunen behöver därför till nästa skede i 

planbeskrivningen tydliggöra risken för skred och vilka konsekvenser som kan 

uppstå, samt redovisa möjliga åtgärder för att minska dessa risker. Dessutom behöver 

kommunen fastställa om schakter under grundvattennivå kan förekomma och, i 

sådana fall, redovisa möjliga åtgärder för att minska risken för skada på intilliggande 

bebyggelse. 

De geotekniska egenskaperna kan komma att ändras i ett framtida blötare och 

varmare klimat vilket är något som kommunen behöver ta hänsyn till. Kommunen 

behöver till nästa skede bedöma om ett förändrat klimat påverkar risken för skred 

samt om det krävs åtgärder för att minska risken. Eventuella åtgärder behöver 

redovisas i planbeskrivningen och beroende på val av åtgärd kan dessa även behöva 

regleras i plankartan. 

Råd om tillämpning av 2 kap. PBL 

Kulturmiljö 

I planbeskrivningen framgår att det gjorts en avvägning mellan bostadsbyggande och 

kulturmiljövärden, vilket lett fram till beslutet att en byggnad från år 1920 ska rivas. 

Det är positivt att detta förtydligande finns med, men med tanke på byggnadens ålder 

bör de kulturhistoriska värden tydligare beskrivas. Det bör framgå varför byggnaden 

inte besitter sådana värden som gör att den är bevarandevärd. Byggnader från 

perioden 1920–1930 är få till antalet jämfört med det stora byggnadsbestånd som 

finns från tiden efter andra världskriget. Det få antalet byggnader från tiden före år 

1930 innebär att dessa byggnader får anses särskilt intressanta ur allmän synpunkt. 

Dagvatten 

Det är otydligt i dagvattenutredningen (Norconsult, 2021-03-12) hur reningseffekten 

för respektive åtgärd har använts för att komma fram till ”Framtida efter rening”, i 

tabell 7. Dagvattenutredningen bör redovisa hur mycket regn kommunen planerar att 

hantera i sina dagvattenåtgärder och hur stor del som riskerar att brädda under ett år. 

Eventuell bräddning påverkar den slutgiltiga reningseffektiviteten. 

 



Sidan 9 av 18 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00 

SBF@VALLENTUNA.SE 

 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

En kompletterande dagvattenutredning har upprättats efter samråd och 

planbeskrivningen har kompletterats med beräkningar som redovisar nuvarande 

föroreningsbelastning och belastningen efter genomförd plan med föreslagna 

dagvattenåtgärder. Utredningen visar att belastningen för samtliga ämnen minskar 

förutom lost fosfor. Ökningen är dock marginell och inom felmarginalen för 

beräkningarna varför detta bedöms som en acceptabelt. Sammantaget visar 

beräkningarna att förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsnormerna i 

Vallentunasjön inte försämras. Plankartan har kompletterats med flera bestämmelser 

för att säkerställa att erforderliga ytor för dagvattenhantering avsätts.  

Översvämningsrisk 

En kompletterande dagvattenutredning har upprättats efter samråd i vilken förslag 

till åtgärder presenterats för att säkerställa att översvämningssituationen vid skyfall 

inte försämras för omkringliggande fastigheter eller för fastigheter nedströms. 

Erforderliga ytor för fördröjning avsätts i form av regnbäddar, magasin och 

översvämningsytor och säkerställs genom planbestämmelser. I områdets södra del 

finns bestämmelser om höjdsättning av mark för att säkerställa att befintligt 

avrinningsstråk ej påverkas. Bestämmelse om färdigt golv-nivå har införts för att 

säkerställa att den nya byggnaden inte påverkas vid skyfall. 

Angränsande gator utgör inte några lågpunkter i terrängen, varför det inte har 

bedömts som risk för översvämning som påverkar framkomlighet för 

utryckningsfordon.  

Geotekniska risker 

I PM Geoteknik står det att området är flackt och utan lösa leror. Därför bedöms det 

ej råda stabilitetsproblem. Stabilitetsproblem kan uppstå vid stora schakter under 

byggskedet. 

För att undvika stabilitetsproblem vid schakter under byggskedet rekommenderas i  

geotekniskt PM under avsnitt 7.2 att ”schakt ovanför grundvattenytan med ett 

schaktdjup om max 1,5 meter utförs med en släntluftning på 1:1,5. Med en 

schaktbotten under grundvattenytan eller djupare än 1,5 meter rekommenderas att 

släntlutningen fastställs från fall till fall i samråd med geotekniker.” Om djupare 

schakter, exemeplvis vid schakt för garage, inte medger schakt med slänt så kan ett 

utförande med stödkonstruktion förhindra skred och stabilitetsproblem. Exempel på 

en stödkonstruktion är spont. Även detta bör fastställas i samråd med geotekniker. 
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Planbeskrivningen kompletteras med ett avsnitt om hantering av ras- och skredrisk 

enligt ovan resonemang under Hälsa och säkerhet 3.4. 

Baserat på de grundvattenmätningar som utförts fram till granskningsskedet bedöms 

schakter under grundvattennivån inte bli aktuellt. Grundvattenrör har borrats ned till 

berg på + 19.4 meter. Grundvattenröret har varit torrt vid samtliga mätningar. 

Grundläggning bedöms inte ske under nivån för grundvattenröret. 

Om grundvattennivåer ändras och schakt trots allt behöver utföras under 

grundvattennivå kan inläckande grundvatten omhändertas genom pumpgrop. 

Tillfällig eller permanent grundvattensänkning får endast utföras om det inte riskerar 

att skada omkringliggande fastigheter. Risken för detta bedöms låg med tanke på 

begränsade lermäktigheter. Om en grundvattensänkning trots allt skulle visa sig vara 

skadlig för närliggande fastigheter behöver grundläggning ske inom en tät 

konstruktion. Till exempel med spont som utförs så att den blir tät mot 

grundvatteninträngning. 

Planbeskrivningen utökas med resonemang enligt ovan under avsnitt om 

grundläggning 3.4.1. 

Kulturmiljö 

Planbeskrivningen kompletteras med en tydligare beskrivning av det befintliga 20-

talshusets kulturhistoriska värden under avsnittet om kulturmiljö 2.5. Beskrivningen 

ligger till grund för den prioritering av bostäder framför kulturmiljö som gjorts i 

detaljplanen. Prioriteringen förklaras i planbeskrivnignen under planens 

konsekvenser, avsnitt 5.3.  

Sammantaget bedöms byggnaden ha ett visst bevarandevärde. Samtidigt är 

bevarandevärdet inte tillräckligt högt att det vore rimligt att begränsa användningen 

av marken till att byggnaden ska stå kvar. Det allmänna intresset av bostadsbyggande 

bedöms fortfarande prioriterat framför intresset att bevara platsens kulturvärden. 

Platsens läge i centrala Vallentuna nära Roslagsbanan är strategiskt för att tillgodose 

behovet av en hållbar bebyggelsestruktur med bostäder nära service och 

kollektivtrafik.  

Dagvatten 

En kompletterande dagvattenutredning har upprättats efter samråd som föreslår en 

kombination av regnbäddar, makadammagasin och överdämningsyta för att rena och 

fördröja dagvatten enligt av VA-huvudmannen ställda krav samt för att inte försämra 

förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormer i recipienten, Vallentunasjön. 

Dagvattenlösningarna har en samlad kapacitet på 31 m3, medan behovet endast 

uppgår till 18 m3. Beräkningar visar att föreslagna lösningar minskar 

föroreningsbelastningen för samtliga ämnen, så när som på fosfor som ökar 
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marginellt. Ökningen ligger dock inom felmarginalen för beräkningarna och bedöms 

därför som försumbar.  

Lösningarna säkerställs genom bestämmelser i plankartan. 

6.2.2 Trafikverket 

Trafikverket ser positivt på att planen är i enlighet med översiktsplanen och RUFS:en, 

och att kommunen exploaterar trafikeffektivt i kollektivtrafiknära läge. 

Trafikverket vill upplysa om att runt alla flygplatser finns områden där höjder, 

byggnader, master mm behöver begränsas för att flygsäkerheten inte ska äventyras, 

den så kallad hinderbergränsande ytan. Alla byggnader över 20 meter utom tätort 

(alternativt 45 meter inom tätort) ska prövas i en flyghinderanalys. 

Flyghinderanalysen innebär att en kontroll görs av flygvägar, luftrum och teknisk 

utrustning. Luftfartsverket (LFV) är själva sakägare för CSN-utrustning. Trafikverket 

önskar informera om att den högsta höjden för objekt även omfattar tillfälliga hinder 

såsom byggkranar. 

Trafikverket har noterat att Swedavia är remitterade, men det framgår inte om 

luftfartsverket är det. Luftfartsverket ska remitteras och ges möjlighet att lämna 

synpunkter på planen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Byggnationen är inom tätort och kommer inte att bli högre än 45 meter. 

Luftfartsverket remitteras vid granskningsutskicket av detaljplanen.  

6.2.3 Storstockholms brandförsvar 

Som alternativ utrymmningsväg kan brandbilens stegutrustning bli nödvändig att 

använda. Om lägenheter utformas enkelsidiga måste uppställningsplats för 

räddningsfordon med stegutrustning säkerställas även mot gården. Trädens placering 

får heller inte hindra stegutrustning. Det bör även säkerställas att brandbilens 

stegutrustning kan nå indragen takvåning. Utrymmning utan räddningstjänstens 

hjälp kan ske, förslagsvis genom implementering av TR2-trapphus. Detta är att 

föredra. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Detaljplanen möjliggör för uppställningsplats för portabel stegutrustning på gården 

för utrymning av enkelsidiga lägenheter. Uppställningsplats för räddningsfordon 

finns längs Mörbyvägen och Fornminnesvägen.  

6.2.4 Kulturnämnden, Vallentuna kommun 

Befintlig byggnad på fastigheten uppförd under 1920-tal hade med fördel kunnat 

utgöra årsring från sin tid. Byggnaden har arkitektoniska kvalitéer av god volym, 

materialval och placering i stadsmiljön. Byggnadens valmade tak täckt med tegel är 

ett vackert inslag i miljön och bidrar med variation i bebyggelsen. 

Ny bebyggelse kan med fördel utgå från ovan nämnd byggnads utseende och material. 

Ny bebyggelse ska ta hänsyn till siktlinjen längst med Fornminnesvägen. Utblickar 

som beaktas och förstärkas. 

I området med omnejd uppvisas tegelarkitektur med varierande uttryck. Att låta 

dessa stildrag synas i ny bebyggelse förespråkas. Detta visar på en platsspecifik 

utformning och anpassning till kulturmiljön. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Avseende befintlig byggnad, se resonemang under samhällsbyggnadsförvaltningens 

kommentar på Länsstyrelsens yttrande, punkt 6.2.1.  

Efter samrådet har olika bebyggelsealternativ studerats. Att följa sikt- och 

bebyggelselinjen längs Fornminnesvägens södra sida begränsar placeringen av 

byggnadskroppen och det har bedömts nödvändigt att frångå denna linje för att 

säkerställa hänsynsavstånd till befintlig bebyggelse samt för att kunna skapa 

erforderliga ytor för avfalls- och dagvattenhantering samt för att få till en bra 

gårdsmiljö med goda ljusförhållanden.  

Det bedöms inte motiverat att styra fasadmaterial och fasadfärg i detta läge då 

bebyggelsen längs Mörbyvägen är av väldigt varierande karaktär. En ny byggnad som 

ges sitt eget uttryck i material och färg kan utgöra ett nytt tillskott och en ny årsring 

längs denna centrala gata som utgör en viktig entré till Vallentuna centrum.  
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6.2.5 Socialförvaltningen, Vallentuna Kommun 

Socialförvaltningen ställer sig positiva till utvecklingen av fler flerbostadshus i Centrala 

Vallentuna tätort. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar yttrandet.  

6.2.6 Lantmäteriet 

Lantmäteriet anser att redovisningen av exploateringsavtalets konsekvenser inte 

uppfyller villkoren i 4 kap. 33 § PBL. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Planbeskrivningen kompletteras mer utförligt avseende konsekvenserna av att planen 

helt eller delvis genomförs med stöd av ett exploateringsavtal. Detta så att villkoren i 

4 kap 33 § PBL uppfylls. 

6.2.7 Ellevio 

Ellevio har vid planområdet befintliga 12 kV och 0,4 kV kabelstråk I gångbana längs 

med Fornminnesvägen samt en 0,4 kV distributionsledning i gångbana längs med 

Mörbyvägen. Kablarna måste beaktas och blir föremål för 

omförläggning/ledningsflytt i samband med markåtgärder i allmän platsmark vid 

planens genomförande. Ellevio önskar bli kallade till ledningssamordning.  

Ellevio önskar information om effektuppgifter för byggkraft samt uppvärmningssätt 

för planerad bebyggelse i god tid innan planens genomförande. Ellevios 

effektbedömning förutsätter att nya byggnader ansluts till fjärrvärme. Åtgärder i 

Ellevios befintliga anläggningar utförs efter beställning till Ellevio samt bekostas av 

beställare. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Planbeskrivningen kompletteras i sin genomförandel med att kablar enligt ovan ska 

beaktas i samband med markåtgärder i allmän plats. 

Kommunen noterar kommentar om byggkraft och uppvärmningssätt. Information 

förmedlas till byggaktör. Detaljplanen reglerar inte uppvärmningssätt men 

förutsättningar att ansluta till fjärrvärme finns.  
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6.2.8 E.ON Värme 

Som det nämns i punkt 3.3.3 i planbeskrivningen, har E.ON Värme en huvudledning 

ute i Mörbyvägen som delvis går in på aktuell fastighet. Eventuell flytt av befintlig 

ledning bekostas av exploatören. Vi undersöker gärna möjligheten att ansluta de 

aktuella fastigheterna till fjärrvärme eller bistår gärna med andra eventuella 

energilösningar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

I punkt 4.3.2 anger planbeskrivningen att exploateringen ska bära kostnaden för 

utbyggnad av allmän plats som sker till följd av genomförandet av detaljplanen. I det 

ingår att exploatören bekostar eventuell flytt av ledningar inom allmän plats.  

Detaljplan reglerar inte val av uppvärmning i form av fjärrvärme. Byggaktören avgör 

själv värmekälla. Kommunen förespårkar miljövänlig uppvärmning. 

6.2.9 Roslagsvatten 

Roslagsvatten önskar att det i planbeskrivningen förtydligas om det är befintliga 

förhållanden eller om det är planerad dagvattenhantering som beskrivs under 

avsnittet hydrologiska förhållanden, avsnitt 2.7. 

I planbeskrivningen under avsnitt 3.3.1 bör det läggas till att planområdet ligger inom 

verksamhetsområde för både dagvatten gata och dagvatten fastighet. 

Roslagsvatten förtydligar att VA-huvudmannen inte ställer några krav på fördröjning 

av dagvatten inom kvartersmark. Det är dock önskvärt (om förutsättningar tillåter) 

att man tar hand om 20 mm regn på kvartersmark innan avledning till allmän 

dagvattenanläggning. VA-huvudmannen har redan utfört en dagvattenanläggning 

utmed Mörbyvägen som kommer att hantera dagvattenflöden från planområdet, 

därmed finns inte behov av planering av allmän dagvattenhantering inom 

planområdet. 

Roslagsvatten ser att föreslagen dagvattenhantering inom kvartersmark med en 

regnbädd på innergården kan göra det komplicerat att avleda överskottsvatten till det 

allmänna dagvattennätet. Vatten från regnbädden på innergården måste i nuvarande 

förslag avledas runt kvarteret eller under huset för att ansluta till förbindelsepunkt i 

det allmännna dagvattennätet.  
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Under avsnittet om  hantering av  översvämning, 3.4.3 behöver planbeskrivningen 

kompletteras med den ökade hårdgöringsgradens påverkan på omkringliggande 

bebyggelse vid skyfall.  

Planbeskrivningen kan kompletteras med en kort beskrivning av 

brandvattenförsörjning. Det finns en bef. renoverad brandpost i Mörbyvägen som 

ligger mittemot planområdet. 

Bestämmelsen b1 I plankartan bör kombineras med möjlighet att integrera 

dagvattenanläggning ovan bjälklag. 

Roslagsvatten har inte fått dagvattenutredningen på granskning. VA-huvudmannen 

behöver involveras tidigare för att säkerställa en god dagvattenhantering. 

I övrigt föreslår Roslagsvatten en del redaktionella ändringar i planbeskrivningen som 

finns beskrivna i sin helhet i samrådsyttrandet.   

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Planbeskrivningen har kompletterats i kapitlet 2.7 att det är befintliga förhållanden 

som beskrivs.  

Kapitlet 3.3.1 har kompletterats med information om att planområdet ligger inom 

verksamhetsområde för både dagvatten gata och dagvatten fastighet. 

Kapitel 3.4.3 har kompletterats med åtgärdar för att säkerställa att 

översvämningsrisken för omkringliggande fastigheter ej försämras.  

Plankartan har kompletterats så att det inom korsmark ska anordnas ytor för 

dagvattenhantering.  
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7. Revideringar efter samråd 

Revideringar i plankartan 

 Byggrättens avgränsning definieras tydligare genom korsmarksbestämmelser.   

 Placeringsbestämmelse införs längs med Mörbyvägen coh Fornminnesvägen 

för att säkerställa förgårdsmark längs med den nya byggnaden.  

 Korsmarksbestämmelsen kompletteras med ytor för dagvattenhantering och 

garageramp. 

 Längs planområdets södra gräns införs korsmark om 4 meter för att skapa 

hänsynsavstånd mot bostadsrättsföreningen Almen.  

 Höjd- och takutformningsbestämmelser görs om för att säkerställa att den 

nya byggnaden utförs med mansardtak.  

 Bestämmelse om lägsta golv-nivå har införts för att säkerställa att problem 

inte uppstår med inträngande vatten vid skyfall.  

 Planområdet har utökats med en triangular yta längs Mörbyvägen för att 

möjliggöra utbyggnad av gång- och cykelbana. 

 Plankartans grundkarta har uppdaterats.  

Revideringar i planbeskrivningen 

 Tydligare beskrivning av det befintliga 20-talshusets kulturhistoriska värden 

under avsnittet om kulturmiljö 2.5. Beskrivningen ligger till grund för den 

prioritering av bostäder framför kulturmiljö som gjorts i detaljplanen. 

Prioriteringen förklaras under planens konsekvenser, avsnitt 5.3. 

 Mer utförligtresonemang avseende konsekvenserna av att planen helt eller 

delvis genomförs med stöd av ett exploateringsavtal. Detta så att villkoren i 4 

kap 33 § PBL uppfylls. 

 Genomförandedelen kompletteras med att Ellevios elkablar (12 kV och 0,4 kV 

kabelstråk i gångbana längs med Fornminnesvägen samt en 0,4 kV 

distributionsledning i gångbana längs med Mörbyvägen) ska beaktas i 

samband med markåtgärder i allmän plats. 

 Avsnitt 3.3.1 kompletteras med att planområdet ligger inom 

verksamhetsområde för både dagvatten gata och dagvatten fastighet. 

 Avsnittet 2.7, hydrologiska förhållanden förtydligas med att det är befintliga 

förhållanden som beskrivs . Ordet ”förväntas” tas bort.  

 Komplettering med ett stycke om brandvattenförsörjning. 

 Kapitel 3.3.5 avfallshantering har uppdaterats med föreslagen avfallslösning.  
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 Avsnittet om hantering av översvämning, 3.4.3, kompletteras med den ökade 

hårdgöringsgradens påverkan på omkringliggande bebyggelse vid skyfall. 

Kapitlet har kompletterats med utökade resonemang kring skyfallshantering 

och höjdsättning för att inte förvärra översvämningsrisken frö 

omkringliggande fastigheter.  

 Komplettering med ett avsnitt om hantering av ras- och skred enligt 

Länsstyrelsens synpunkter om geoteknik. Avsnittet läggs under Hälsa och 

säkerhet 3.4. 

 Utökat resonemang om grundläggning under grundvattennivå under avsnitt 

om grundläggning 3.4.1. 

 Kapitel 2.4 Naturmiljö har kompletterats med resultatet från 

naturvärdesinventering som genomförts efter samråd.  

 Kapitel 5.1.5 Konsekvenser Natur har kompletterats med konsekvenser enligt 

genomförd naturvärdesinventering samt förslag på kompensationsåtgärder.  

 Kapitlet 3.3.1 har kompletterats med beräkningar av 

föroreningskoncentration för dagvatten samt förslag till åtgärder för att rena 

och fördröja dagvatten inom fastigheten och därmed inte försämra 

förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienten 

Vallentunasjön.  

 Illustrationer har uppdaterats för att visa föreslaget byggnadsförslag.  

 PM Gestaltning har utgått som planhandling då de kvaliteter som 

dokumentet syftade till att uppnå har säkerställts i övriga planhandlingar.  

 Redaktionella ändringar i kapitel 3.1 som hänvisar till de nya bestämmelserna 

i plankartan. 

8. Berörda med synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda under planprocessen 

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

- Närboende på Fornminnesvägen 1B (KS 2020.322-25) 

- Närboende på Fornminnesvägen 3 (KS 2020.322-26) 

- BRF Almen, Vallentuna-Rickeby 1:218 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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