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FAKTA Vad är en detaljplan?
En detaljplan är ett instrument för kommunen att förverkliga den lokala
bebyggelsepolitiken. En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska
användas och hur byggnader, 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 Planoch bygglagen. En detaljplan består alltid av en plankarta med tillhörande
planbeskrivning. Det är plankartan som reglerar markanvändningen och
bebyggelsen. Plankartan är juridiskt bindande i efterföljande
bygglovsprövningar och fastighetsregleringar. Planbeskrivningen är till för att
förklara bakgrund, syfte, bestämmelser och genomförande samt konsekvenser
av ett genomförande av detaljplanen. Som underlag till detaljplanen har ett
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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1. Inledning
1.1 Planhandlingar
1.1.1 Handlingar




Plankarta med planbestämmelser 1:500
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse

1.2 Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att möjliggöra utvecklingen av nya bostäder i centrala
Vallentuna tätort i form av flerbostadshus. Kommunen vill genom projektet verka för
ett hållbart bostadsbyggande med fokus att möjliggöra för unga och studenter att få
en egen bostad i Vallentuna kommun. Planområdet har ett centralt läge i tätorten och
planläggningen syftar också till att skapa en flexibel markanvändning över tid och
planläggs därför även för centrumändamål. Verksamheter och butiker ger
förutsättningar för att fler människor kommer att röra sig i området och bidrar till
ökad upplevelse av folkliv.
Området ligger intill Gärdesvägen som är en av entréerna till Vallentuna centrum.
Användning av kvartersmark och bestämmelser som rör placering och utformning
syftar till att komplettera befintlig miljö och skapa förutsättningar för att stärka stråk,
siktlinjer och offentliga rum samt till att skapa förutsättningar för en trivsam
boendemiljö.
Planen syftar till att iordningställa allmän plats för gata och tillhörande infrastruktur.
Området används idag för kommunal verksamhet och bostäder i en mindre skala än
vad som nu planeras. Det centrala läget och närheten till kollektivtrafik och service
samt en växande befolkning inom kommunen skapar goda förutsättningar för att
tillskapa ett ökat antal bostäder inom området.
Planen upphäver också stadsplan S710701, ca 25 kvm som är en rest av en tidigare
större plan. Område för upphävandet ligger inom kommunens gata och kommer att
bli planlöst.
Kommunen genomförde en markanvisningstävling 2019 för delar av planområdet,
fastigheten Vallentuna Prästgård 1:49. Kommunen avser med planen att möjliggöra
att det vinnande förslaget kan byggas på platsen. Enligt det vinnande förslaget
kommer lägenheter utföras av mindre storlek och upplåtas som hyresrätt med fokus
på studenter.
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1.3 Plandata
1.3.1 Läge och areal
Planområdet som ligger i centrala Vallentuna är beläget i anslutning till Gärdesvägen,
Allévägen och Mörbyvägen. Området omfattar ca 3000 kvm. Planen som upphävs är
25 kvm.

Figur 1 Bilden visar placering av planområdet och stadsplan S710107 som upphävs.

1.3.2 Markägoförhållanden
Planområdet omfattar de kommunägda fastigheterna Vallentuna Prästgård 1:49, del
av Vallentuna Prästgård 1:163 samt Vallentuna-Rickeby 1:436. Området innefattar
även den privatägda fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149. Fastigheterna som berörs
av upphävande av stadsplan S710107 avser den kommunalägda fastigheten
Vallentuna Prästgård 1:163.
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1.4 Planprocessen
1.4.1 Planuppdrag
Planuppdrag gavs den 27 januari 2020 med stöd av Kommunstyrelsens
delegationsordning § 265 nr 9.3 Beslut i planuppdrag som baseras på beviljat
planbesked eller i bostadsbyggnadsprognosen utpekade projekt.

1.4.2 Handläggning
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Standardförfarandet kan tillämpas
då förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av
stor betydelse. Detaljplanen antas inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.
Då båda fastigheterna är bebyggda i dagsläget bedöms effekten och påverkan på
omgivningen av planen inte vara betydande. Enligt utförd behovsbedömning delar
Länsstyrelsen kommunens bedömning om att planen inte har en betydande
miljöpåverkan. Den 21 april 2020 beslutade Kommunstyrelsens plan- och
miljöutskott att sända ut detaljplanen på samråd. Samrådet varade mellan 14 maj och
11 juni 2020.

Plan-samråd

Samrådsredogöre
lse

Granskning

Utlåtande

Antagande

Lagakraft

Det aktuella planskedet är Granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra
berörda får ta del av det reviderade planförslaget till följd av synpunkter vid samrådet
och de ges återigen möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Inkomna
synpunkter vid samrådet finns presenterade och besvarade i den samrådsredogörelse
som finns presenterad.

1.4.3 Preliminär tidplan för detaljplan
Samrådsbeslut

2:a kvartalet 2020

Samrådstid

2:a kvartalet 2020

Beslut om granskning

4:e kvartalet 2020

Granskningstid

4:e kvartalet 2020

Antagande (KF)

2.a kvartalet 2021
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2. Förutsättningar
2.1 Nationella intressen och förordnanden
2.1.1 Riksintressen
Planområdet ligger inom influensområde för väderradar lokaliserad på Arlanda
flygplats som utgör riksintresse för försvarsmakten. Riksintresset riskerar att skadas
vid etablering av höga objekt inom 20 kilometers radie från väderradarn och särskilda
analyser kan komma att krävas vid etablering av höga objekt. Området ligger i övrigt
inte inom område som är av riksintresse eller som är skyddat på annat sätt genom
miljöbalken.

2.1.2 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer utgör lagbundna normer enligt miljöbalkens femte kapitel. En
miljökvalitetsnorm anger förorenings- eller störningsnivåer och de kan bestå av
gräns- och riktvärden. Miljökvalitetsnormer finns för olika föroreningar i
utomhusluften, olika parametrar i vattenförekomster, omgivningsbuller samt för
miljöpåverkande ämnen i fiskevatten.
Luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft har gränsvärden för 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). De gränsvärden som generellt är svårast att klara är
halterna för luftpartiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2), och utifrån Östra Sveriges
Luftvårdsförbunds faktaunderlag klarar centrala Vallentuna dessa gränsvärden.
Därmed görs bedömningen att även de övriga gränsvärdena för de andra
parametrarna inte överskrids i området.
Vatten
Planområdet ligger inom delavrinningsområde vars dagvatten rinner till
Vallentunasjön. Vallentunasjön har idag dålig ekologisk status och uppnår ej god
kemisk status. Ämnen som inte uppnår god kemisk status i vattenförekomsten är
kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE) och perfluoroktansulfonat (PFOS).
När det gäller kvalitetskravet att uppnå god kemisk ytvattenstatus har PDBE,
kvicksilver och kvicksilverföreningar fått undantag eller mindre stränga krav på grund
av att det idag saknas tekniska förutsättningar att åtgärda problemets omfattning och
karaktär. Även utan de överallt överskridande ämnena (PDBE, kvicksilver och
kvicksilverföreningar) är den kemiska statusen för Vallentunasjön ej god.
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Målet är att uppnå god ekologisk och kemisk status 2027. Åtgärder behöver
genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god ekologisk och kemisk
status ska kunna nås till 2027. För att kunna uppnå målet får tillkommande
bebyggelse inte bidra till negativ belastning på recipienten.
Omgivningsbuller
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller gäller främst större kommuner med mer
än 100 000 invånare. Mindre kommuner omfattas av bullernormen i de områden som
störs av buller




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

Varken Väsbyvägen eller Gärdesvägen belastas av mer än 3 miljoner fordon per år,
vilket alltså innebär att miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller inte gäller för
området.
Trafikbuller
Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader innehåller
bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser
vid bostadsbyggnader.
Läs mer om trafikbuller under punkt 2.8. Hälsa och säkerhet.

2.1.3 Strandskydd
Området innefattas inte av strandskydd.

2.1.4 Förordnanden
Området omfattas inte av några förordnanden enligt tidigare gällande Byggnadslag.

2.2 Kommunala ställningstagande
2.2.1 Översiktsplan
I Vallentuna kommuns översiktsplan, Översiktsplan 2040 är planområdet en del av
ett större område i centrala Vallentuna utpekat för blandad bebyggelse där bostäder,
verksamheter, service och gröna kvaliteter som parker eller närgrönområden ska
utvecklas. Utvecklingen ska styrka användningen av hållbara färdmedel.
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”Ny bebyggelse ska till lokalisering och utformning stödja offentliga rum och stråk.
Varje ny åtgärd i form av byggnader eller anläggningar ska förutom sitt egenvärde
även tillföra kvaliteter till helheten. Utveckling av nya byggnader och anläggningar
ska ske så att den nya bebyggelsen inte gör det svårare att nå omgivande
grönstrukturen.”

2.2.2 Detaljplaner
Området är sedan tidigare planlagt och omfattas av detaljplanen D 981119,
byggnadsplan B630320-57 och stadsplan SS710507.
Inom den norra delen av planområdet på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 gäller
detaljplan D 981119. D981119 tillåter bostäder med handel och servicelokaler i
bottenvåning i högst två våningar. Vinden får inte inredas. Resterande mark är
prickad. Högsta höjd för huvudbyggnaden är 7,5 meter.
Byggnadsplan B630320-57 är området planlagt som allmän plats, gata.
S710507 är planlagt för centrumändamål i två våningar och resterande mark är
prickad.
En drygt 25 kvm stor del av S710507 längre söderut på Gärdesvägen upphävs. Det
innebär att S710507 i sin helhet har upphävts eller ersatts av ny detaljplan.
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Figur 2 Detaljplaner i projektets närhet, ljusgrönt längst söderut visar S710507 som upphävs.

2.2.3 Program
Området ligger inte inom något programområde.

2.2.4 Oxunda vattensamverkan
Planområdet ingår i Oxundaåns avrinningsområde som omfattas av en
vattensamverkan mellan kommuner inom avrinningsområdet, där Vallentuna
kommun är en av medlemskommuner.
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De medverkande kommunerna har antagit en gemensam dagvattenpolicy som syftar
till att förbättra miljötillståndet i sjöar och vattendrag och kunna uppnå
vattenförvaltningens mål om god ekologisk och kemisk status samt de nationella
målen för vattenmiljö. Dagvattenpolicyn innefattar punkterna:










Minska konsekvenserna vid översvämning, enligt policyn innebär det
exempelvis att planering och höjdsättning av mark utförs så att byggnader
och samhällsviktiga funktioner inte skadas vid kraftiga regn eller höga
vattennivåer i sjöar och vattendrag.
Bevara en naturlig vattenbalans, enligt policyn innebär det att bortledning
av dagvatten begränsas genom att gröna och genomsläppliga ytor skapas så
att dagvatten infiltreras lokalt.
Minska mängden föroreningar, förorening av dagvatten ska begränsas vid
källan genom goda materialval och lokala lösningar för infiltration och
rening. Dagvattensystem ska utformas så att föroreningar avskiljs under
vattnets väg till recipienten.
Utjämna dagvattenflöden, innebär att dagvattenflöden reduceras och
fördröjs såväl inom privat mark som statlig och kommunägd mark så att en
jämnare belastning på dagvattensystem, reningsanläggningar och recipienter
skapas.
Berika bebyggelsemiljön, innebär att dagvattens ska hanteras som en resurs
som berikar bebyggelsemiljön och görs såväl på mark som på tak.

Mål
Sjöar och vattendrag skall ha en god ekologisk och kemisk status enligt
Vattendirektivet.
Sjöars och vattendrags biologiska mångfald, natur- och kulturvärden samt andra
värden ur naturresurs-, naturvårds-, och landskapshänseende ska säkerställas genom
att bevara, förbättra eller återställa miljöerna, i synnerhet i samband med mänsklig
påverkan.
Vattenvårdsarbetet i avrinningsområdet skall kommuniceras med och förankras hos
invånare och verksamhetsutövare.

2.3 Stads- och landskapsbild
2.3.1 Omgivning
Öster om planområdet ligger Vallentuna centrum där det finns service,
matvarubutiker och restauranger. Inom 350 meter finns kollektivtrafik i form av tåg
och buss. Planområdet är omgivet av villor från 50-talet i sydväst och i de norra
delarna flerfamiljshus. Genom området finns viktiga rörelsestråk som sammanlänkar
centrum med Vallentuna kyrka och Björkby-Kyrkvikens naturreservat över
Väsbyvägen.
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Figur 3 Bilden visar planområdets omgivning

2.3.2 Bebyggelse i omgivningen
Planområdet ligger på var sin sida om Allévägen. Den södra delen av planområdet
ligger inom är en del av ett egnahemshusområde från 50-talet med villor och mindre
flerbostadshus. Egnahemsområdet avgränsas av Väsbyvägen (268) i söder Allévägen i
norr och Gärdesvägen i öster. Bebyggelsens tid och formspråk lyser igenom
renoveringar och ändringar av byggnader som skett med tiden. Villorna är uppförda
till övervägande del i en våning med sadeltak.
Flerbostadshusen längs Allévägen är uppförda i 2,5 våningar och har putsade fasader
och varierande kulörer i en sammanhållen färgskala. De har kvar originaluttryck och
detaljer. Byggnaderna är placerade som på en osynlig rak gemensam linje mot gata
tillsammans med taknockar och takfötter. Allévägen har bevarade alléträd.
Östra sidan Gärdesvägen finns en idag oexploaterad gräsyta men en ny gällande
detaljplan (2019) med huvudsyfte att möjliggöra ca 100 bostäder i flerbostadshus med
lokaler i entréplan till en högsta tillåtna höjd ca 4 våningar + inredd vind.
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Figur 4 Illustration över föreslagen bebyggelse inom detaljplanen för Gärdesvägen

Figur 5 Bilden visar exempel av bebyggelse i planområdets närhet
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Figur 6 Exempel på bebyggelse i planområdets närhet

2.3.3 Bebyggelse inom planområdet
Båda fastigheterna inom planområdet är bebyggda idag. På den södra fastigheten
Vallentuna Prästgård 1:49 finns en gul tegelbyggnad uppförd. Den uppfördes år 1954
som provinsialläkaremottagning. Byggnaden är utformad med två större volymer med
en lägre byggnadshöjd i den del som möter Gärdesvägen och biblioteket. Sadeltakens
lutning anknyter till den omkringliggande bebyggelsen. Byggnaden inrymmer i
dagsläget kommunala verksamheter.
Inom planområdet norr om Allévägen, på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149, finns
idag en byggnad med tre hyreslägenheter, restaurangverksamhet i bottenplan med
garage under. Fastighetens södra del är asfalterad och används som parkeringsplats,
uteplats. Den norra delen av fastigheten är gräsbevuxen.
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Figur 7 Fotot visar befintlig bebyggelse på Vallentuna Prästgård 1:49 till vänster och
Vallentuna-Rickeby 1:149 till höger

2.3.4 Grönstruktur och friytor
Inom 500 meter radie från planområdet finns flertalet grönområden. Vid
Vallentunasjön finns Björkby-Kyrkvikens naturreservat som är ett populärt
rekreationsområde. Ännu närmare finns en sociodukt som utgör en närbelägen park.
Andra grönområden är Hövdingaparken, Hammarbacken och Snapptunafältet och
möjliggör rekreation/friluftsliv och upplevelsevärden kopplade till kultur- och
naturmiljöer.

Figur 8 Karteringen visar grönområden inom 500 meter från planområdet. Datan är
hämtad från Statistiska centralbyrån och ett grönområde definieras som ett område av
sammanhängande grönytor som uppgår till minst 0,5 hektar och som är allmänt tillgängligt.
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I dag är planområdet till mycket stora delar hårdgjort, det finns några enstaka träd
och buskar. Precis norr om Allévägen står en hästkastanj, det är ett träd som gynnar
pollinatörer. Hästkastanjen har en reglerande ekosystemtjänst eftersom, trädet ger
skugga och har en temperatursänkande effekt för de som vistas där.
Restaurangverksamheten har en uteservering mot Allévägen som kan nyttjas av
gästerna. Den är hårdgjord och innehåller bord och stolar.

2.4 Naturmiljö
2.4.1 Riksintresse för naturvård, Natura 2000
Planområdet ligger inte inom område för riksintresse för naturvård eller Natura
2000.

2.4.2 Övrigt
Planområdet ligger inte inom eller påverkar inte några omkringliggande naturvärden.
Planområdet ligger i nära anslutning till Björkby-Kyrkvikens naturreservat men
planen bedöms inte påverka reservatet negativt eftersom planområdet redan idag är
exploaterat.

2.5 Kulturmiljö
Planområdet ligger inte inom område för riksintresse för kulturmiljö och det finns
inga fornlämningar.
Planområdet ligger inom ett område som är klassat som höga kulturhistoriska
kvaliteter. Enligt kommunens kulturmiljöprogram ligger värdet i de årsringar av
bebyggelse som speglar samhällets framväxt och ska beaktas och förstärka de
företeelser som bidrar till att kulturhistoriska värden och hög kvalitet i
samhällsbyggandet upprätthålls. I en analys som tagits fram, Kulturmiljöanalys
västra Vallentuna inför fördjupad översiktsplan (Ramböll, 2020) ligger planområdet
inom område som har Känslighet för förtätning och/eller förändring vilket innebär
att området i stort har värden och karaktärsdrag som bör hanteras varsamt. Analysen
säger komplettering av bebyggelse kan vara möjlig om den utförs med hänsyn till
områdets karaktärsdrag. Eventuell exploatering bör föregås av
kulturmiljöutredningar samt konsekvensanalyser. Värden ligger bland annat i
Allévägens och Gärdesvägens/Mörbyvägens sträckningar och deras möte i korsningen
är viktiga och karaktäriseras och gatorna karaktäriseras av ett något tillbakadraget
fasadliv.
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Den byggnad som idag kallas Gamla polishuset uppfördes 1954 och har haft flera
funktioner som samhällsfastighet. Byggnader är placerade i linje och siktlinjerna
längs Allévägen följer i princip äldre fastighetsgränser. Bedömningen är att
byggnaden i sig inte kan tillmätas sådana kulturhistoriska värden att den ska skyddas
och finnas kvar.
Byggnaden på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 ligger inom ett större område
med främst flerbostadshus i 3-4 våningar uppförda under senare delen av 1950-talet
fram till 1990-talet. Den senast uppförda bebyggelsen i området ligger längs
Mörbyvägen och tillkom under sent 1990-tal. De nya flerbostadshusen uppfördes
medvetet om max 3 våningar av hänsyn till områdets i övrigt så sammanhållna
hushöjder bedöms vara exteriört välbevarad och en bra representant för sin tid. Den
befintliga byggnaden inom planområdet uppfördes under samma tidsperiod som
polishuset och villakvarteret längs Gärdesvägen och flerfamiljshusen längs med
Allévägen. Byggnaden inventerades 1981 och hade då enkupigt rött lertegel, beige
puts, ursprunglig fönstersättning etc. Byggnaden verkar ha haft affärsverksamhet
inrymd i lokalen sedan den byggdes, bland annat skivaffär. Porten till
bostadsvåningarna är bibehållen med trädörr och tegelmönstrade omfattningar. I en
kulturmiljöanalys som tagits fram för Västra Vallentuna bedöms området som
Känsligt men har inget utpekat värde.

2.6 Geotekniska och hydrologiska förhållanden
2.6.1 Terräng
Generellt sett har terrängen en svag lutning mot en lågpunkt i sydväst vid
Väsbyvägen. Inom planområdet finns mycket små variationer med några lågpunkter
inom vardera fastighet. Planområdet är flackt med höjdskillnader på ca 2 meter.
Markens höjd över nollplanet är cirka +14 till +16 meter.

2.6.2 Geoteknik
Det översiktliga kartmaterialet visar att planområdet består av lerjord. Generellt
karaktäriseras de centrala delarna av Vallentuna tätort av mycket lera och krävande
grundläggningsförhållanden. Geotekniska utredningar av närliggande fastigheter
visar på lerjord av varierande djup som vilar på friktionsjord och därefter berggrund.
Berggrunden ligger mellan 3,7- 7 meter under marknivå. Fastigheterna är bebyggda
idag och lämplig stabilitet bedöms möjlig att uppnå. En ny markundersökning anses
inte nödvändig.
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2.6.3 Avrinning
Eftersom planområdet idag har stora hårdgjorda ytor bedöms planen inte medföra en
ökad ytvattenavrinning från planområdet ut mot Väsbyvägen och vidare till
Vallentunasjön. Figur 9 visar hur ytvatten idag strömmar vid ett 100 års skyfall.
Planförslaget och kommande exploatering får inte öka den här ytvattenavrinningen
och förvärra översvämningsrisken vid Väsbyvägen. Läs mer om hanteringen av det
här vattnet i avsnitt 3.5.4.
Planförslaget bedöms inte heller kunna medföra en ökad avrinning till det allmänna
dagvattensystemet eftersom planområdet idag redan har hög andel hårdgjorda ytor.
Planförslaget och kommande exploatering får inte öka avrinningen till det allmänna
dagvattensystemet. Läs mer om hanteringen av det här dagvattnet i avsnitt om
översvämningsrisk.

Figur 9 Bild från Scalgo som visar avrinningspilar och vattenansamling vid ett 100 års regn
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2.6.4 Grundvatten
Under framtagandet av de miljötekniska markundersökningarna har
grundvattennivån i området mätts till cirka 3 meter under marknivå. Det
överensstämmer med mätningar gjorda i omkringliggande område där provtagningar
från samlade utredningar talar för en variation i vattennivå djupare än 3 meter under
marknivå. Rapporter från mätningar i omkringliggande områden (Gärdesvägen och
Kulturhuset) beskriver att grundvattnets strömningsriktning kan förväntas följa
områdets topografi. Grundvattennivån under året kan antas variera och vara både
högre och lägre än uppmätt. För planområdet innebär det att grundvattennivån som
högst bedöms ligga mellan +13 m i den norra delen av planområdet och +11 m i den
södra delen.

2.7 Gator och trafik
2.7.1 Kollektivtrafik
Inom 350 meter finns Vallentuna station med Roslagsbanan linje 27 mellan Kårsta
och Östra station samt flertalet bussar.

2.7.2 Gång och cykel
Utmed anslutande vägar finns trottoarer. Separata cykelvägar saknas. Norr om
planområdet finns en privat gångväg för boende i flerbostadshusen. Utanför
planområdet planeras Mörbyvägen att utvecklas med ett GC-stråk längs gatans västra
sida.

2.7.3 Vägtrafik
Gärdesvägen utgör en entré till centrum. Mörbyvägen och Allévägen utgör gator som
direkt ansluter till planområdet. Angöring till planområdets norra del sker idag via
Mörbyvägen och i den södra delen via Allévägen. Det finns planer på att utveckla
Mörbyvägen som ska bibehålla sin karaktär som stadsgata men ge utrymme för
belysning och snöupplag. Hastighetsbegränsningen på Gärdesvägen är 30 km i
timmen.

2.7.4 Parkering
Parkering för boende och besökare sker på markparkering inom respektive fastighet.
Under byggnaden på Vallentuna-Rickeby 1:149 finns ett garage. Det finns
parkeringsfickor längs Gärdesvägen och Mörbyvägen och flertalet parkeringshus och
garage inom Vallentunas centrala delar.
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2.8 Hälsa och säkerhet
2.8.1 Markföroreningar
Direkt norr om planområdet på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:221 har Svennes
Skrädderi & Kemiska Tvätt bedrivit verksamhet och fastigheten är klassat som
efterbehandlingsområde. Inom planområdet har en översiktlig miljöteknisk
markundersökning utförts för vardera fastighet, (Geoveta 2019-03-07 och Geoveta,
2020-03-13). Undersökningarna har innefattat analyser för klorerade lösningsmedel
och dess nedbrytningsprodukter samt andra vanligt förekommande föroreningar i
bebyggd miljö så som olika metallföroreningar. Utredningarna har undersökt om en
spridning av klorerade lösningsmedel från efterbehandlingsområdet har skett.
Provtagningarna visar mycket låga halter och bedöms inte innebära en risk för
inomhusmiljön i kommande bebyggelse.
Klorerade lösningsmedel kan befinna sig som gas i jorden (porgas), löst i vatten i
marken (porvatten), bundet till jordkorn och som fri fas (ren kemikalie). Beroende på
förhållandena och nedbrytningsprocessen kan klorerade lösningsmedel röra sig
mellan dessa medier. Inom aktuellt planområde har klorerade lösningsmedel
provtagits i grundvatten och porgas inom de båda fastigheterna. I grundvattnet
hittades inga halter av klorerade lösningsmedel. Inom fastigheten VallentunaPrästgård 1:49 hittades klorerade lösningsmedel i form av kloroform, tetraklormetan
och tetrakloreten i två provtagningspunkter för porgas. Inom Vallentuna- Rickeby
1:149 hittades klorerade lösningsmedel i form av triklormetan (kloroform) i tre
provtagningspunkter. Analysresultaten av klorerade lösningsmedel i porgas har
utvärderats mot Naturvårdsverkets referenskoncentration (RfC) för inomhusluft
(Naturvårdsverket, 2009) som anger tolerabla koncentrationer. Klorerade
lösningsmedel kan i de fall de förekommer i marken spridas upp genom husgrunder
in till inomhusluften. Det är endast en liten del av den förorenade porluften i marken
som bedöms spridas till inomhusluften på grund av utspädningseffekter när
föroreningar transporteras från mark och in i en byggnad. Halterna i porgasen är
mycket låga och bedöms inte innebära en risk varpå inomhusluft inte provtagits.
För de övriga föroreningar har analysresultaten för jordproverna utvärderats mot
Naturvårdsverkets (2016) generella riktvärden för förorenad mark. Naturvårdsverkets
generella riktvärden har tagits fram för två olika typer av markanvändning, känslig
mark (KM) och mindre känslig mark (MKM). Till känslig markanvändning räknas
bland annat mark som används för bostäder eller områden där barn vistas. Mindre
känslig mark kan exempelvis vara kontorsmiljöer eller industriområden.
Inom fastigheten Vallentuna-Rickbey 1:149 visar analyserna av jord en generell
föreningssituation i marken. Halter över KM har påvisats för PCB7, kobolt och zink. I
en punkt påträffades koppar över MKM. Dessa förhöjda halter förekommer främst i
den ytligaste halvmetern, medan underliggande jordlager generellt inte bedöms vara
påverkade av föroreningar. Det rekommenderas att metallföreningar och PCB7
avgränsas och åtgärdas genom bortschaktning.
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Inom fastigheten Vallentuna- Prästgård 1:49, visade utredningen att det förekommer
PCB7 som ligger över KM men under MKM. Vid arbetet med att avgränsa PCB7 kan
båda riktvärdena behöva tas hänsyn till, beroende på om föroreningen hittas inom
både kommande kvartersmark och allmän platsmark.

2.8.2 Ras- och skredrisk
Kommunen har tagit fram en översiktlig kartering för ras- och skredrisk (WSP, 2013)
som visar att planområdet till största del saknar förutsättningar för initialskred. Inom
gult område saknas förutsättningar för initialskred men kan påverkas om ras och
skred sker i angränsande områden, se figur 10 nedan. Inom röda områden finns
förutsättningar för initiala, spontana eller provoceradeskred och ras. Det finns en
punkt inom Vallentuna- Prästgård 1:49, som i karteringen är markerad med rött.
Utredningen ger rekommendationen att det inom röda områden ska ägnas särskild
uppmärksamhet för risken av skred, att stabiliteten ska bedömas med hjälp av
undersökningar och beräkningar samt att risken för erosion skall beaktas.
Den samlade bedömningen utifrån karteringen och uppgifter från geotekniska
utredningar som tagits fram i omkringliggande områden samt att marken är i stort
sett horisontell, är att planområdet inte har stabilitetsproblem eller utsätts av risk för
ras och skred. I framtiden förväntas ett blötare och varmare klimat vilket kan
förändra markens geotekniska egenskaper, bedömningen är att dock densamma, att
det inte finns en betydande risk för ras och skred och att stabiliteten bedöms kunna
vara tillfredsställande under bebyggelsens förväntade livslängd.
Det står en byggnad på fastigheten idag och byggaktören ska utföra en detaljerad
geoteknisk undersökning inför genomförandet av detaljplanen när byggnaden inom
Vallentuna-Prästgård 1:49 är riven.

25
DETALJPLAN FÖR GAMLA POLISHUSET, PLANBESKRIVNING,
GRANSKNINGSHANDLING KS.2020.043

Figur 10 Inom gult område saknas förutsättningar för initialskred men kan påverkas om ras
och skred sker i angränsande områden. Inom röda områden finns förutsättningar för
initiala, spontana eller provoceradeskred och ras. Aktuellt planområde utgörs av svart
markering.

2.8.3 Översvämningsrisk
Kartan nedan, figur 11, visar ett översiktligt material för ett 100-årsregn med 30
minuters varaktighet inklusive klimatfrågor på 1,2. Planområdet Gamla Polishuset är
markerat med svart tjock linje. Risk för översvämning vid 100-årsregn noteras på ett
par platser inom planområdet, dessa lågpunkter av befintliga nedfarter till garage. I
kap. 2.6.3 om avrinning, kan man se att avrinning från planområdet vid ett 100årsregn sker ner mot Väsbyvägen.
Planområdet ligger centralt i Vallentuna i redan befintlig bebyggelse vilket medför att
hantering för översvämningsrisker i närområdet är ett övergripande problem. Den
stora ansamlingen av vatten vid Väsbyvägen beror sannolikt på att vattnet stannas
upp på grund av problem med eller underdimensionering av kulvert som går under
Väsbyvägen, därmed är det funktion och skötsel av detta system som är av betydelse
för att minska översvämningsrisken i området.
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Figur 11 Informationen kommer från utredningen Översiktlig kartering av risker avseende
ras, skred och översvämning ( WSP, 2013). Bilden visar två punkter inom planområdet som
utgörs av två nedfarter. Blått innebär stående vatten 0,1-0,5 m, gult 0,5- 1 m, rött 1,0 m och
högre.

I länsstyrelsens Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs
vattendrag och sjöar i Stockholms län, (2017) rekommenderas att ny bebyggelse
kring Vallentunasjön inte bör grundläggas på lägre nivå än + 8,9 över nollplanet i
höjdsystem RH2000 med hänsyn till översvämningsrisk som följd av
klimatförändringar. Länsstyrelsen anser att ny bebyggelse inte ska placeras inom
översvämningskänsliga områden med syfte bland annat att bespara samhället
framtida kostnader för att minska översvämningsrisker. Därmed menar Länsstyrelsen
att försiktighetsprincipen ska tillämpas vid nybebyggelse.

2.8.4 Radon
Tidigare mätning på Vallentuna Prästgård 1:49 visar på 0 Becquerel (bq), vilket
indikerar mätfel. Närliggande fastigheter uppvisar årsmedelvärden i intervallet 160370 bq. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten är referensnivån 200 Bq/m3 i befintliga
bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Gränsvärdet för radonhalter i nya
byggnader är 200 Bq/m3.

2.8.5 Buller
Närheten till omgivande trafikanläggningar utgör källor för bullerstörningar i sin
omgivning. Roslagsbanan utgör en bullerkälla i närområdet men bedöms inte bidra
till att rekommenderade riktvärden för buller överskrids inom område för aktuell
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exploatering sett till områdets läge samt till utredningar som legat till grund för
precisering av riksintresset Roslagsbanan.
Enligt Förordning (2015:216 med ändringar) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.
förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, bör buller från spårtrafik och vägar
inte överskrida:




60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad
65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad om bostaden är
mindre än 35 kvadratmeter.
50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids
bör:



minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Om 70 dBA maximal ljudnivå överskrids vid en uteplats, om en sådan ska anordnas i
anslutning till byggnaden, bör nivån inte överskridas med mer än 10 dBA maximal
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida
trafik som har betydelse för bullersituationen. Området och byggnaden berörs idag
främst av buller från Gärdesvägen och Mörbyvägen. En bullerutredning har tagits
fram 2018 inför planarbete som även visar hur aktuellt planområde berörs av buller
år 2030.
År 2018 visar utredningen att planområdet får ekvivalenta fasadnivåer uppemot 60
dBA på fasad mot Gärdesvägen/Mörbyvägen vilket innebär att bullernivåer för
fasader vid båda fastigheterna är inom gällande riktvärde.
Med trafikflöden antagna för år 2030 visar utredningen att planområdet får
ekvivalenta fasad-nivåer uppemot 61 dBA på en mindre del av respektive
bottenvåning vid fasad mot Gärdesvägen/Mörbyvägen. För övrigt är bullernivåer
inom gällande riktvärde vid fasad för planområdet.
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Figur 12 Bild från bullerutredningen som visar 3D-vy med fasader mot
Gärdesvägen/Mörbyvägen, ekvivalent nivå, 2030

Figur 13 Bild från bullerutredningen som visar 3D-vy med fasader mot väster, ekvivalent
nivå, 2030

Figur 14 Bild från bullerutredningen som visar 3D-vy med fasader mot väster, maximal nivå,
2030

2.8.6 Farligt gods
Området ligger inte nära väg för transport av farligt gods. Den närmaste fastigheten
är belägen cirka 200 m från väg 268 som är rekommenderad sekundär transportväg
för farligt gods. Paragon Nordic f.d. Aeorosol, klassas som farlig verksamhet i
Sevesolagstiftningen ligger ca 700 meter från området. Området bedöms inte beröras
av några restriktioner eller kräva riskutredning/skyddsåtgärder eftersom det inte är
beläget inom några rekommenderade skyddsavstånd.
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3. Planförslag
3.1 Kvartersmark
3.1.1 Användning
Planen möjliggör för uppförande av B1 bostäder i flerbostadshus och för C
centrumändamål. Fördelningen mellan användningarna är fri i södra delen av
planen. Inom den norra delen av planområdet är användningen centrumändamål
endast tillåten i markplan.
Att planen medger både bostadsändamål och centrumändamål möjliggör en flexibel
användning vid förändringar av behov. Dessutom skapar verksamheter och butiker i
markplan förutsättningar för att fler människor kommer att röra sig utmed
Gärdesvägen och Mörbyvägen och därmed öka upplevelse av folkliv och social
kontroll i området.

3.1.2 Utnyttjandegrad
Planen tillåter sammanlagt ca 900 kvm byggnadsarea och möjliggör mellan ca 50-70
lägenheter beroende på lägenheternas storlek.
Exploateringen regleras med bestämmelse om en fast andel största tillåtna
byggnadsarea inom respektive B1C-område. Byggrätten begränsas genom
bestämmelser om högsta tillåtna byggnadshöjd om 27 meter över nollplanet och mark
som inte får förses med byggnad.
Mark som inte får förses med byggnad eller mark där endast komplementbyggnad får
placeras bekräftar idag bebyggelsefritt område med hänsyn till avstånd från
grannfastigheters bebyggelse och kulturmiljövärden.
För att anpassa byggnaden till omkringliggande byggnader och harmonisera med
närmiljön tillåter planen en högsta byggnadshöjd om ca 12 meter från marknivå (+27
meter över nollplanet i RH2000) vilket möjliggör för fyra våningar. Kulturhuset på
motsatt sida Gärdesvägen, som har liknande byggnadshöjd, domineras på så sätt inte
av den tillkommande bebyggelsen. Genom att anges en största takvinkel om 30 grader
tillåts taklutningen att variera från platt tak till sadeltak likt omkringliggande
bebyggelse.

3.1.3 Gestaltning
Bebyggelsen mot Gärdesvägen och Mörbyvägen kommer att vara mycket exponerade
och utgöra en entrévy till centrum. Korsningen Allévägen/Gärdesvägen, en knutpunkt
där vägar sammanstrålar kräver omsorg och tydlighet, både i den offentliga miljön
och utformningen av kvartersmarken.
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Målet är att ordna bebyggelsen så att det bildas tydliga gaturum genom att
bebyggelsen placeras längs angivna linjer eller i fastighetsgräns. Gränserna mellan
offentlig mark (gator, torg och parker) och privat mark ska vara tydliga. Ny
bebyggelse får inte försämra sikten mellan centrums olika delar. Siktlinjer och tydliga
axlar genom bebyggelsen ger översikt och sammanhang och kyrkan i fonden ger ett
vackert blickfång och en historisk förankring i området.
Ny bebyggelse ska samverka med befintlig miljö i skala, detaljer, gedigna material,
samverkan betyder inte upprepning av formspråk och material utan byggnader får
gärna ha egna arkitektoniska kvalitéer. Ny bebyggelse ska kunna samverka med
befintlig miljö och ändå ha ett tydligt modernt arkitektoniskt uttryck. Stor omsorg
visas de fasader som vetter mot Allévägen. Övriga byggnader eller konstruktioner som
tillexempel tak för cykelparkering eller förråd ska ha en prydlig utformning som
samspelar med övrig bebyggelse.
Placering och utformningsbestämmelser för kvartersmarken syftar till att ny
bebyggelse ska utformas beaktandes mötet med omkringliggande bebyggelse och
närboende, det ska bidra till att skapa ett attraktivt gaturum som förstärker befintlig
struktur med byggnader placerade på linje och på så sätt visa hänsyn till den
kulturhistoriskt värdefulla siktlinjen längs Mörbyvägen/Gärdesvägen och Allévägen.
Placeringsbestämmelser anges som p i plankartan och anger hur huvudbyggnad ska
placeras. 4 meter från fastighetsgräns bedöms skapa ett hänsynsfullt avstånd till
närboende och också anpassa bebyggelsen så att brandskyddsavstånd mot byggnad på
angränsande fastigheter uppnås.
Utformning regleras med f bestämmelser i detaljplanen. Huvudentréer ska riktas mot
gaturummet och vara omsorgsfullt utformade vilket skapar variation i fasadlivet och
gör stadsmiljön levande. Entrédörrar får inte inkräkta på allmän plats. Balkonger,
beroende på hur de placeras och utformas, påverkar fasaduttrycket och hur
gaturummet upplevs. Inga balkonger kraga ut över allmän plats eller prickmark.
Byggnationer och växtlighet som blockerar sikten bidrar till minskad överblickbarhet
och kan skapa känslor av otrygghet som följd. Gestaltningen och utformning av
kvartersmarken mot den privata gång-och cykelvägen norr om Vallentuna-Rickeby
1:49 ska visa hänsyn med tanke på detta.
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Figur 15 Illustration över hur del av kvartersmarken kan gestaltas utifrån vinnande förslag i
markanvisningenstävlingen

Figur 16 Illustration över hur del av kvartersmarken kan bebyggas utifrån vinnande förslag i
markanvisningenstävlingen.

3.1.4 Angöring och parkering
Parkering för nytillkommande bostäder förutsätts anläggas inom kvartersmark och i
enlighet med kommunens parkeringsstrategi.
I parkeringsstrategin finns möjlighet för flexibilitet i parkeringstalet för åtgärder som
minskar behovet av bil. Mindre lägenheter som ofta används av ungdomar och
studenter gynnar också ett bilfritt resande. Planområdets centrala läge med närheten
till service, kollektivtrafik och regionala cykelstråk skapar goda förutsättningar för
mobilitetsåtgärder inom kvartersmark som minskar behovet av bil och kan minska
antalet parkeringsplatser inom kvartersmarken. Exempel på sådana åtgärder är enkel
tillgång till cykelverktyg, luftpump, skyddade cykelparkeringar och god tillgång på
information och om kollektivtrafiken, t.ex. genom informationstavla i entré.
Parkeringsplatser i markplan kan med fördel anläggas med genomläsläppliga ytor
vilket bidrar till fördröjning av dagvatten och reducering av översvämningsrisk.

32
DETALJPLAN FÖR GAMLA POLISHUSET, PLANBESKRIVNING,
GRANSKNINGSHANDLING KS.2020.043

Kvarteret norr om Allévägen angörs via Mörbyvägen. Utfartsförbud mot Allévägen
reglerar att inga utfarter för motorfordon kan tillåtas ur trafiksäkerhetsperspektiv och
närhet till korsningen Allévägen/Mörbyvägen. Antalet in- och utfarter på Mörbyvägen
bör hållas nere med tanke på gatans karaktär som en infartsgata till centrum. Mest
lämplig plats för angöring från Mörbyvägen till fastigheten bedöms vara i höjd med
angöringen till Alléhuset, och skapa förutsättningar för god trafiksäkerhet. En in och
utfart till fastigheten är lämpligast.
Den södra fastigheten nås genom angöring från Allévägen i kvarterets nordvästra del.
Via infarten nås ytor där parkeringsplatser kan anläggas. Utfartsförbud för fordon
längs Gärdesvägen och delar av fastighetsgränsen mot Allévägen regleras i plankartan
och syftar till styra läget för bebyggelsens in och utfart med hänvisning till
trafiksäkerhet och framkomlighet på omkringliggande gator. På så sätt skapas ett
tillräckligt avstånd mellan in och utfarten och korsningen
Allévägen/Gärdesvägen/Mörbyvägen.

3.1.5 Markens anordnande
Gator och kvartersmark anpassas i höjd till varandra inom området och till
anslutande område. Kvartersmarken består delvis av genomsläppliga ytor. Gårdsytor
kan utformas med lågpunkter som fungerar som översvämningsytor vid regn,
tillsammans med fördröjningsmagasin som avser hantering av dagvatten från egen
fastighet placerat under gård. En planbestämmelse om att fördröjningsmagasin får
anläggas inom kvartersmarken säkerställer att en sådan hantering möjliggörs.
Detaljplanen reglerar att kvartersmarkens höjdsättning ska anpassas för att avleda
översvämmande vatten från byggnader med självfall mot gatan och/eller friyta. Det
görs lämpligast genom att höjdsätta kvartersmarken på högre nivå än gatan och/eller
omkringliggande friytor. I de fall kvartersmarken ej kan höjdsättas för att vara högre
än omkringliggande gator/friytor ska kvartersmarken utformas så att
översvämmande vatten ej blir stående intill byggnader.

3.2 Allmän platsmark
3.2.1 Gator
Del av befintlig gata som ingår i planområdet säkerställs i planen som GATA.
Gaturummet för Gärdesvägen breddas för att göra plats för en framtida cykelväg.
Gärdesvägen är i dagvattenutredningen för centrala Vallentuna utpekad som
rekommenderat sekundär väg för avrinning vid skyfall vilket innebär att framtida
projektering, höjdsättning och förändringar i gatan inom planområdet, men också i
anslutande gator, ska anpassas för att möjliggöra sådana flöden.
Längs Allévägens södra sida breddas gatan och är också uppställningsplats för sopbil
vid avfallshämtning. Utöver körbana och gångbana inom området gata planeras
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perennodlingar med lågväxande buskar placerade utmed trottoaren. Placeringen av
planteringen längs gångbanan skapar en tydlighet mellan privat och allmän plats.
Buskar kan planteras ihop med perennerna för att ge lite höjd i planteringarna utan
att blockera siktlinjen mot kyrkan. Planteringarna behöver minimum vara 1 meter
breda men helst 1,5 m. Växtbäddarna kan utformas så att de kan fördröja och rena
dagvatten. Gatan innehåller också en skyddzon för snöupplag.

Figur 17 visar en exempelbild på plantering i centrala Vallentuna

3.2.2 Parkering
Allmänna parkeringar längs gata och i form av parkeringsfickor finns inom området.

3.2.3 Gång och cykel
Genom området finns viktiga rörelsestråk med befintliga trafiksäkra gångvägar som
sammanlänkar området till centrum, skola, kollektivtrafik, rekreationsområden och
lekplatser. Stråket förstärks genom att planen ger möjlighet att bredda Gärdesvägen
för att göra plats för gång, - och cykelväg. Hänsyns tas till den privata gångvägen norr
om planområdet gällande avstånd och utformning av kvartersmark i så passagen
upplevs som trygg, både utformning av bebyggelse och vegetation.
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3.3 Fastighetsindelning
3.3.1 Servitut
Servitut som har koppling till området:
Vallentuna Prästgård 1:49 belastas av avtalsservitut för ledning 01-IM4-51/1673.1 till
förmån för Vallentuna Prästgård 1:163.
Till förmån för Vallentuna Prästgård 1:49 finns avtalsservitut för avloppsledning 01IM4-55/1672.1 som belastar Vallentuna Prästgård 1:50.
Del av Vallentuna Prästgård 1:49 kommer att regleras till den kommunala fastigheten
Vallentuna Prästgård 1:163. Den del som överförs till den kommunala fastigheten
kommer inte överföras utan inskrivna rättigheter. Servituten ovan gäller oförändrat i
den kvarstående del av Vallentuna Prästgård 1:49.

3.3.2 Ledningsrätt
Vallentuna Prästgård 1:49, Vallentuna Prästgård 1:163 och Vallentuna-Rickeby 1:149
belastas av ledningsrätten 0115-05/1.1 för fjärrvärme. Fastigheterna är anslutna till
fjärrvärmenätet.

3.4 Teknisk försörjning
3.4.1 Dagvatten
Planområdet ligger inom Vallentunavatten ABs verksamhetsområde för dagvatten
från gata och fastighet. Befintliga ledningar för dagvatten finns i angränsande gata,
och har i dagsläget viss kapacitetsbrist. Nybyggnation av flerbostadshus föreslås
fördröja/rena ett regndjup om 20 mm inom kvarteren. Avtappning ska räknas för 12
timmar.
Kommunens krav på minsta åtgärdsnivå för dagvatten är att genomförandet av en
plan inte ska riskera att försämra möjligheten att uppnå MKN för vattenförekomster
jämfört med dagens påverkan.
Planområdet är bebyggt och ytorna är till stor del hårdgjorda varpå ett genomförande
av planen bedöms minska flöden från kvartersmarken till det allmänna ledningsnätet
och från planområdet till recipienten i stort. På så sätt förbättras nuvarande situation
och ansträngningarna på ledningsnätet.
Vallentuna kommun planerar att anlägga en dagvattendamm som en gemensam
systemlösning för centrala Vallentuna för att hantera dagvatten från både befintlig
och planerad exploatering, se systemområde i figur 17. Planområdet Gamla Polishuset
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ingår i denna systemlösning som syftar till att planerad exploatering inte ska påverka
MKN för Vallentunasjön negativt. Dagvattendammen planeras att dimensioneras för
att ta emot 30-årsregn.
Planförslaget innebär att hantering av dagvatten så långt som möjligt sker inom
planområdet för att minska belastningen på det allmänna nätet. Hantering av
dagvatten ska ske enligt Oxunda dagvattenpolicy 2016.
I planen föreslås att dagvatten ska renas och fördröjas inom kvartersmark samt i
allmänna anläggningar inom allmän plats, GATA. Detaljplanen reglerar att
dagvattenanläggningar får integreras i gatan. Längs Gärdesvägen och Allévägen
planeras perennplanteringar i gatan, vilka kan utformas så att växtbäddarna får en
fördröjande och renande effekt. Utformning av gata kommer att fastställas i
kommande projektering.
Inom kvartersmark föreslås vatten fördröjas och renas genom att marken utformas
med ytor av genomsläppligt material, t.ex. parkeringsplatser kan utföras med
semipermeabla ytskikt där dagvatten kan infiltrera och fördröjas i kassettmagasin och
vegetationsmattor på tak ”gröna tak” kan fördröja dagvatten inom fastigheten.
Fördröjningsmagasin tillåts under mark och lågpunkter för vattenansamlingar vid
regn inom fastigheten kan möjliggöras. Ändrad lovplikt som reglerar att marklov
krävs för att utföra markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet syftar
till att infiltrationsmöjligheterna säkerställs över tid.
Avtal om hantering av dagvatten ska tecknas mellan byggaktör och Vallentunavatten.
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Figur 17. Svart yttre linje markerar systemområdet, planområdet Gamla Polishuset ligger
längst väster ut inom området markerat med rött, blått område i nedre delen av bilden
symboliserar den planerade dagvattendammen.

3.4.2 Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom Vallentuna vatten AB verksamhetsområde för vatten och
avlopp. Befintliga ledningar för allmänt vatten och spillvatten finns i angränsande
gata.

3.4.3 Värme
Inom planområdet finns fjärrvärme, vilken fastigheterna är anslutna till. Miljövänlig
uppvärmning förespråkas. Vattenburna system bör alltid installeras vid nybyggnad.

3.4.4 El
Befintliga ledningar för el och tele finns i angränsande gata. Exploateringen påkallar
inte att särskilda ytor för tekniska anläggningar behöver reserveras i planen för den
tillkommande bebyggelsen.
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3.4.5 Avfallshantering
Hämtning av avfall sker vid fastighetsgräns vid ett gemensamt hämtställe vid
respektive fastighet. Vid Vallentuna-Prästgård 1:49 kan sopbilen stanna på Allévägen.
Det bedöms som trafiksäkert då svängrörelser över gångbanan kan undvikas och
avstånd hållas till korsningen Allévägen/Gärdesvägen. För att säkra att gaturummets
utformning tillåter att bilar passerar förbi under tiden bilen är uppställd (ca 10
minuter) kan mittenrefugen vid Allévägen behöva justeras.
Hämtning från Vallentuna-Rickeby 1:149 föreslås ske från Mörbyvägen.
Kommunens lokala avfallsföreskrifter ska följas. Gemensamma utrymmen för avfall
iordningställs inom fastighet i enlighet med kommunens riktlinjer och miljörum ska
anpassa så att det går fort och smidigt att tömma avfallet så att sopbilen inte stör
trafiken. Avfallskärl måste anordnas på ett sätt så att olägenhet i form av dålig lukt
inte når närliggande fastigheter.

3.5 Hälsa och säkerhet
3.5.1 Grundläggning
I samband med genomförandet kommer kompletterande geoteknisk undersökning att
göras tillsammans med vidare grundvattenmätningar och radon och markprover efter
det att befintlig bebyggelse har rivits och då kan vidare metod för grundläggning
utredas. En vattentät konstruktion för byggnader kan behöva utföras om källarnivå
görs under högsta grundvattennivån.

3.5.2 Hantering av markföroreningar
Inom båda fastigheterna hittades PCB7 som markförorening. Byggnaden på
Vallentuna- Prästgård 1:49 har tidigare PCB-sanerats och den ytliga PCB7föroreningen är sannolikt en rest från den saneringen. Den ytliga markföroreningen
av PCB7 på Vallentuna- Rickeby 1:149 har okänd källa, vilket betyder att föroreningen
kan vara en indikation på att byggnaden på fastigheten kan bestå av material
innehållandes PCB7, även om byggnaden inte uppförts/renoverats under de typiska
PCB-åren 1965-1973. Därmed görs bedömningen att huset på Vallentuna- Rickeby
1:149 bör genomgå en PCB-inventering (PBL 2010:900, 6 §) innan startbesked ges.
Området vid föroreningen på Vallentuna-Prästgård 1:49 planläggs till GATA vilket
inte omfattas av begreppet känslig markanvändning och uppmätta halter når heller
inte över halter för mindre känslig markanvändning. En ytterligare provtagning
rekommenderas för att avgränsa föroreningen horisontellt och på så sätt avgöra
förekomst av förorening i mark som planläggs för bostadsändamål. Därmed kan båda
riktvärdena (KM, MKM) behöva tas hänsyn till. Vid en efterbehandling avlägsnas
översta jordmaterialet från och omkring denna punkt ner till 0,5 meter under
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nuvarande markyta, där tidigare provtagning påvisat att jorden är fri från PCB7. Efter
slutförd efterbehandling ska kontrollerande schaktbottenprover tas. Föroreningen av
PCB7 bedöms vara begränsad och inte innebära betydande kostnader för
genomförandet av detaljplanen, föroreningen bedöms kunna avgränsas och hanteras i
genomförandefasen.
Metallföroreningarna av koppar och zink och PCB 7 på Vallentuna- Rickeby 1:149
behöver också framöver att avgränsas i sidled, i djupled bedöms föroreningen
förekomma ner till 0,5 meter under markytan. För föroreningen av dioxiner krävs
inga vidare åtgärder eftersom halterna var långt under riktvärdena för KM.
Föroreningar bedöms vara hanterbara och inte innebära betydande kostnader för
genomförandet av planen. Avgränsning och efterbehandling av föroreningarna
bedöms kunna hanteras i genomförandefasen av detaljplanen. För båda fastigheterna
reglerar detaljplanen att startbesked inte får ges för byggnadsverk eller väsentlig
ändring av markens användning förrän markförorening har avhjälpts. Samråd ska ske
med kommunens hälsoskyddsmyndighet.
Klorerade lösningsmedel finns inte naturligt och de hittade halterna i porgas är en
indikation om att det finns en förekomst av klorerade lösningsmedel, sannolikt där
kemtvätten låg. Kommande exploatering medför exempelvis markarbeten som kan
förändra föroreningssituationen, därför måste en bedömning om hur sådana åtgärder
kan påverka spridningsrisken och vilka åtgärder som kan förminska en sådan risk
göras innan exploatering. Under planens genomförande ska rivnings, schakt och
markarbeten genomföras i samråd med kommunens tillsynsmyndigheter.
Vid markarbeten inom fastigheten rekommenderas att personal är uppmärksam på
avvikande material i marken. Det kan handla om upptäckt av visuellt avvikande
jordmaterial eller dofter. Påträffas markföroreningar på andra delar av planområdet
ska tillsynsmyndigheten snarast informeras.

3.5.3 Hantering av ras- och skredrisk
Med avseende av vad som beskrivs ovan i kap. 2.8.2 anses ingen ytterligare hantering
behövas inom den allmänna platsmarken. Den samlade bedömningen är att
markförhållanden inom planområdet inte har stabilitetsproblem eller utgör en risk
för ras och skred som kräver restriktioner eller åtgärder varken inom och utanför
planområdet. Inom kvartersmarken som ska bebyggas bör Byggaktören genomföra
kompletterande geotekniska utredningar för att säkerställa att rätt
grundläggningsmetod används.

3.5.4 Hantering av översvämningsrisk
Baserat på den översiktliga karteringen för kommunen (Översiktlig kartering av risker
avseende ras, skred och översvämning, WSP, 2013) bedöms inte exploateringen
enskilt orsaka eller förvärra eventuella översvämningsproblem i närområdet.
Planområdet är inom redan bebyggd miljö och eftersom planområdet är litet samt
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redan idag utgörs till största delen av hårdgjorda ytor, bör planerad ändring inte
medföra betydande förändringar vad gäller översvämningsrisk.
Lågpunkterna inom planområdet ska beaktas vid planläggning så att det inte kommer
finnas lågpunkter som kan översvämmas för att skydda planerad bebyggelse och
infrastruktur. Principen för hantering av översvämningsrisk som planförslaget utgår
från är att placera byggnader högt, att luta marken bort från byggnaden mot gator
eller friytor som inte är översvämningskänsliga, att färdigt golv ska ligga ovanför
gatunivå för att inte riskera att vatten rinner in i entréer och byggnader och att
gatorna ska fungera som sekundära avrinningsvägar för att leda bort dagvattnet mot
grönytor eller andra ytor som inte är översvämningskänsliga. I planen regleras detta
genom att kvartersmarkens höjdsättning ska anpassas för att avleda översvämmande
vatten från byggnader med självfall mot gatan och/eller friyta. Bestämmelsen i planen
beskriver att detta lämpligast görs genom att höjdsätta kvartersmarken på högre nivå
än gatan och/eller omkringliggande friytor. I de fall kvartersmarken ej kan höjdsättas
för att vara högre än omkringliggande gator/friytor ska kvartersmarken utformas så
att översvämmande vatten ej blir stående intill byggnader.
I dagvattenutredningen för centrala Vallentuna är Gärdesvägen rekommenderad
sekundär avrinningsväg vid skyfall.
Placering av fördröjningsmagasin tillåts inom kvartersmarken, även inom områden
med prickmark där byggnader ej får uppföras.
I avtal med kommunen ska gårdsytan på Vallentuna-Prästgård 1:49 utformas med en
lågpunkt i mitten som ska fungera som en översvämningsyta vid regn tillsammans
med ett fördröjningsmagasin placerat under mark.

3.5.5 Hantering av radon
Då det finns nivåer i planområdets närhet som överskrider referensnivåer i befintliga
bostäder kommer kompletterande markprover, även innefattandes radon, tas efter
det att befintlig bebyggelse har rivits. Vid radonmätningar som inte ligger inom
gränsvärden ska bebyggelsen radonskyddas och anpassning av grundläggning göras.
Bedömningen är att byggnadstekniska åtgärder kan vidtas vid uppförande av
nybyggnation om gränsvärdet 200 Bq/m3 riskeras att överstigas.

3.5.6 Hantering av buller
Planen reglerar att bostäderna ska uppföras på sådant sätt att gällande nivåer för
buller inte överskrids. På de delar av den nedre botten som får ekvivalenta fasadnivåer över 60 dBA vid fasad kan godkända bullernivåer uppnås i enlighet med
förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader genom att:



minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
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Våningsytorna används till små bostäder om högst 35 m2, eller
Våningsytorna används till verksamhetslokaler.

På fastigheten Vallentuna Prästgård 1:49 ska det uppföras studentbostäder med
planerad storlek mindre än 35 kvm, vilket kan medföra att man kan klara kraven på
riktvärdena. Annan möjlig åtgärd är att skapa en tyst sida.
Bullerskyddande uteplatser kan anordnas på västra gavlarna inom planområdet eller
vid bildande av innergård. På fastigheten norr om Allévägen möjliggörs även uteplats
på norra gaveln genom att detaljplanen tillåter att en lokal skärm mot buller från
Mörbyvägen får uppföras på korsmarken.

3.5.7 Hantering av farligt gods
Planområdet ligger inte inom ett riskområde för farligt gods, därför sker ingen vidare
hantering av frågan.

3.6 Administrativa bestämmelser
3.6.1 Genomförandetid
Genomförandetiden för planen är 5 år och börjar när planen vinner laga kraft.

3.6.2 Ändrad lovplikt
Ändrad lovplikt som reglerar att marklov krävs för att utföra markåtgärder som kan
försämra markens genomsläpplighet syftar till att infiltrationsmöjligheterna
säkerställs över tid.

3.6.3 Villkor för lov
Markens lämplighet för bebyggande säkerställts med en administrativ bestämmelse i
detaljplanen som reglerar att lov inte får ges förrän markförorening har avhjälpts och
att det ska ske i samråd med kommunens hälsoskyddsmyndighet.
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4. Genomförande
4.1 Organisatoriska frågor
4.1.1 Tidplan för genomförande
I samband med att planen vinner laga kraft kan utbyggnad påbörjas.
Anslutningsarbetena inom allmän plats färdigställs i samband med färdigställandet
av bostadsbebyggelsen. Bebyggelsen inom kvartersmark kan färdigställas inom ett år
från att bygglov beviljats.

4.1.2 Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. För de allmänna
vatten-, spill- och dagvattenanläggningar som planeras inom området är det
Roslagsvatten AB, genom sitt dotterbolag Vallentunavatten AB, som är huvudman.

4.1.3 Ansvarsfördelning
Allmän plats
Kommunen ansvarar för iordningställande av allmän plats i enlighet med
detaljplanen. Kommunen ansvarar även för den framtida driften inom allmän plats.
Innan arbete påbörjas ansvarar huvudmannen för att erforderliga tillstånd och lov är
beviljade.
Ledningar allmän plats
Vallentunavatten AB är huvudman för allmänna vatten-, spill- och
dagvattenanläggningar inom verksamhetsområdet för allmänt VA inom Vallentuna
kommun. Vallentunavatten AB ansvarar för utbyggnad av ledningar från befintliga
ledningar inom allmän plats fram till anslutningspunkterna som ofta ligger vid gräns
för kvartersmark.
Huvudman för telenätet är Skanova och huvudman för elnätet i området är Ellevio
AB. Huvudmän för el- och telenätet ansvarar för eventuell flytt av befintliga ledningar
och utbyggnad av eventuella nya ledningar inom allmän plats.
Kvartersmark
Framtida byggaktör ansvarar för anläggande och uppförande av samtliga
anläggningar och byggnader på kvartersmark för bostads- och centrumändamål. Om
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befintliga ledningar för el- och tele behöver flyttas till följd av utbyggnaden av
kvartersmarken ska detta ske i samråd med ledningsrättsinnehavaren och bekostas av
exploatören. Framtida byggaktör ansvarar även för nedläggande av servisledning för
vatten, spill och dagvatten från utlagda anslutningspunkter och fram till kommande
bebyggelse. Byggaktören ansvarar för att ansöka om erforderliga lov och tillstånd som
krävs för anläggande och utförande av åtgärder inom kvartersmark.
Byggaktörer/fastighetsägare ansvarar för att överlämna drift- och
underhållsinstruktioner till nya fastighetsägare.

4.1.4 Avtal
För fastigheten Vallentuna Prästgård 1:49 har ett markanvisningsavtal upprättats som
ger tilldelad byggaktören en option på att få fastigheten upplåten med tomträtt givet
vissa förutsättningar.
För fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 har planavtal tecknats som reglerar
parternas samarbete och åtaganden under planarbetet. Ett exploateringsavtal ska
innan antagande tecknas med fastighetsägaren där genomförandet ska regleras.

4.2 Fastighetsrättsliga frågor
4.2.1 Fastighetsbildning
Delar av fastigheten Vallentuna Prästgård 1:49, närmast Allévägen och Gärdesvägen,
föreslås avstyckas och fastighetregleras in till den kommunala fastigheten Vallentuna
Prästgård 1:163 för att där utgöra allmän plats i detaljplanen. Ansökan om
fastighetsreglering är inskickad till Lantmäterimyndigheten i Stockholms län.
Vidare är vissa av gränserna i anslutning till fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149
bestämda med osäkerhet varför en fastighetsbestämning har beställts av
Lantmäteriet.

4.3 Ekonomiska frågor
4.3.1 Planekonomi
Detaljplanen är en del i det större utbyggnadsområdet Centrala Vallentuna där
kommunen kommer investera och rusta upp allmän plats. Detaljplanen kommer bära
del av denna övergripande kostnad.
Planarbetet finansieras av de privata byggaktörerna, vilket regleras i avtal.
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Kommunen planerar att upplåta fastigheten Vallentuna Prästgård 1:49 med tomträtt
och genom upplåtelsen få löpande intäkter i form av tomträttsavgäld.

4.3.2 Gatukostnader, fördelning av kostnader
Kostnader för allmän plats regleras i avtal mellan kommun och byggaktör.
Kostnader för lov och tillstånd debiteras enligt kommunens gällande taxa och
bekostas av byggaktören.
Kostnader för allmänt VA regleras i avtal mellan Vallentunavatten och byggaktör.
Förrättning för fastighetsbildning bekostas av byggaktören. Kostnader för
fastighetsrättsliga åtgärder debiteras enligt Lantmäteriets gällande taxa.
Reglering av kommande kostnader kommer att ske i avtal som upprättas mellan
kommunen och byggaktör. Kommer det att krävas omfattande ombyggnader och
höjdjusteringar av nuvarande gator för att anpassa den planerade bebyggelsen till
gatunätet kommer byggaktören att stå för dessa kostnader utöver överenskommen
ersättning.

4.3.3 Inlösen och ersättning
Planens genomförande förutsätter att mark som kommer utgöra allmän plats överförs
från Vallentuna Prästgård 1:49 till Vallentuna Prästgård 1:163. Båda fastigheterna är i
kommunens ägo.

4.4 Tekniska frågor
4.4.1 Tekniska utredningar
För att inte orsaka skador på närliggande byggnader och infrastruktur, med hänsyn
till risk för grundvattenförändringar, i samband med genomförandet behöver vidare
utredningar om metod för grundläggning genomföras innan markarbeten som
innebär schaktning påbörjas. Byggaktör ansvarar för kompletterande tekniska
undersökningar, dokumentationer och kontroller som behövs för planens
genomförande inom kvartersmark. Kommunen ansvarar för kompletterande tekniska
undersökningar, dokumentationer och kontroller som behövs för planens
genomförande inom allmän plats.

4.4.2 Dokumentation
Dokument behöver tas fram av byggaktör som redogör för vilka förutsättningar och
vilket underhåll som krävs för att åtgärder/skydd som påkallats av planen med
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hänsyn till högt grundvatten och buller ska upprätthållas. Byggaktör och
fastighetsägare ansvar för att dokumentationen förs vidare till eventuella nya ägare så
att skydd mot vattenskador och buller kan upprätthållas genom rätt underhåll.

5. Konsekvenser
5.1 Behovsbedömning
Bedömningen görs att detaljplanen som helhet inte i dagsläget innebär en betydande
miljöpåverkan, det här är dock ett levande dokument. Bedömningen ska omprövas
när så är lämpligt.
Fastigheterna är små och är redan i princip helt exploaterade och hårdgjorda idag,
vilket betyder att det inte kan komma ske stora försämringar ur miljösynpunkt.
Bedömningen är att föroreningarna kan hanteras inom planen och andra viktiga
aspekter att belysa kulturmiljöaspekter och buller.

5.1.1 Riksintressen
Planen bedöms inte påverka något riksintresse.

5.1.2 Miljökvalitetsnormer
De miljökvalitetsnormer som planen behöver beakta är riktvärden/gränsvärden för
vatten och buller.
Bullerutredning har utförts och genomförbara åtgärder finns för att klara riktvärdena.
Därmed görs bedömningen att genomförandet av planen kan ske utan risk för att
överskrida riktvärden för buller.
Ett genomförande av planen bedöms inte bidra till att möjligheten försvåras att uppnå
miljökvalitetsnormen för Vallentunasjön 2027. Området i dagsläget har redan en hög
grad av hårdgjorda ytor vilket nyexploateringen inte kommer att öka, därmed görs
bedömningen att genomförandet av planen inte riskerar att försämra möjligheten att
uppnå MKN jämfört med dagsläget. Man planerar även att inom planområdet anlägga
gröna tak vilket bidrar med en viss rening av dagvatten. Samt planeras ett
fördrökningsmagasin vilket har en positiv inverkan på flödet till Vallentunasjön.
Kommunens krav på minsta åtgärdsnivå för dagvatten är att genomförandet av en
plan inte ska riskera att försämra möjligheten att uppnå MKN för vattenförekomster
jämfört med dagens påverkan.
Utöver det ingår planområdet i systemlösningen för dagvattenhantering för centrala
Vallentuna som när den är anlagd och tagen i drift kommer bidra till än mer positiv
påverkan på MKN för Vallentunasjön. Den här kommande systemlösningen för
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centrala Vallentuna har inte beaktats i bedömningen om planens påverkan på MKN.
Det betyder därmed att genomförandet av Gamla Polishuset kan ske utan att riskera
att försämra MKN för Vallentunasjön, även innan den stora systemlösningen för
centrala Vallentuna är anlagd.

5.1.3 Stads- och landskapsbild
Ny bebyggelse stärker korsningen Gärdesvägen/Mörbyvägen och Allévägen och
bebyggelsen anpassas till närområdets utryck. Det finns siktlinjer mellan
Roslagsbanan och Allévägen/Stendösvägen, samt mellan Mörbyvägen och Vallentuna
kyrka. Planens genomförande påverkar inte nämnda siktlinjer negativt.

5.1.4 Gator och trafik
Planförslaget omfattas av cirka 50-70 stycken små lägenheter med fokus på unga och
studenter i ett centralt och kollektivtrafiknära läge. Gärdesvägen kommer att breddas
för att möjliggöra för en framtida cykelväg när behov uppstår. Trafikalstring från
tillkommande boende inom området bedöms inte ha någon negativ påverkan på
närliggande vägnät inklusive väg 268 och cirkulationsplats väg 268/Gärdesvägen.

5.1.5 Kulturhistoriskt värdefull miljö
Planområdet ligger inom område som bedöms ha höga kulturhistoriska kvaliteter.
Värdet anses bestå i synligheten av de årsringar som samhället vuxit fram under.
Byggnadshöjd och utformning på ny bebyggelse utformas för att inte dominera
Kulturhuset. Ett sätt att kompensera för värde som försvinner kan förslagsvis vara att
sätta upp skyltar eller andra åtgärder som hänvisar till byggnadens historia som
polishus och läkarhus.

5.2 Hälsa och säkerhet
Planen bedöms inte medföra betydande risker för människors hälsa eller säkerhet.
Området bedöms inte beröras av några restriktioner eller kräva
riskutredning/skyddsåtgärder eftersom det inte är beläget inom några
rekommenderade skyddsavstånd.

5.3 Ekonomiska konsekvenser
Kommunen kommer genom upplåtande av tomträtt i fastigheten Vallentuna
Prästgård 1:49 få löpande intäkter från tomträttsavgälder. Projektet bedöms med
tanke på detta gå med vinst på längre sikt. Ett genomförande av planen förväntas
även innebära nya skatteintäkter på grund av att planen ger möjlighet för nya
bostäder.
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Detaljplanens genomförande kommer, tillsammans med andra projekt i centrala
Vallentuna, att ställa krav på åtgärder inom omkringliggande allmän plats för att öka
trygghet och trafiksäkerhet i området.

5.4 Sociala konsekvenser
5.4.1 Barn och unga
Ett genomförande av planen innebär nya bostäder i ett område med befintliga
trafiksäkra gångvägar till skola, kollektivtrafik, rekreationsområden och lekplatser.
Närhet till natur, ängsytor och lekplatser främjar barns behov av lärande, rörelse, lek
och sociala möten nära hemmet.
Ur ett barnperspektiv är det av stor vikt att barn och ungdomar kan ta sig till skola,
kollektivtrafik och andra målpunkter utan att vara beroende av föräldrar som
skjutsar.

5.4.2 Jämställdhet
Ett genomförande av planen innebär nya bostäder i ett centralt och
kollektivtrafiknära läge. Läget ger möjlighet till goda förbindelser med olika
transportmedel mellan hemmet och service, fritidsanläggningar, rekreationsområden
samt andra målpunkter. Fler bostäder i området skapar förutsättningar för ökad
social kontroll i området och planens utformning möjliggör att området kan bebyggas
och utformas så att området upplevs tryggt och säkert dygnet runt för båda könen.
Studentbostäder som riktar sig till personer som är inskrivna på högskola förmedlas
inte via nätverk och kontakter. Det kan bidra till att kvinnor, som i större utsträckning
än män väljer att studera på högskola, kan få tillgång till sin första lägenhet och
möjlighet att flytta hemifrån.

5.4.3 Tillgänglighet
Ett genomförande av planen innebär ingen förändring avseende tillgänglighet i
området. Gällande tillgänglighet, i bemärkelsen framkomlighet och orienterbarhet,
hindrar inte planens utformning att en tillgänglig fysisk miljö kan skapas i området
för alla oavsett funktionshinder.

5.5 Fastighetskonsekvenser
Del av fastigheten Vallentuna Prästgård 1:49, närmast Allévägen och Gärdesvägen,
fastighetregleras till den kommunala fastigheten Vallentuna Prästgård 1:163 för att
där utgöra allmän plats i detaljplanen. Kommunen äger i dagsläget båda
fastigheterna.
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