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2. Sammanfattning 

Synpunkter på planförslaget har, under granskningen, inkommit från en nämnd, fyra 

myndigheter, en ledningsägare och en förening. Totalt har det inkommit 13 

synpunkter från privatpersoner och sakägare. Efter granskningstidens slut inkom en 

synpunkt från Skogsstyrelsen.   

Inkomna synpunkter från nämnder, myndigheter, ledningsägare och föreningar gäller 

främst markföroreningar, buller och trafik, kollektivtrafik, ledningssamordning, 

återvinningsstation och planbestämmelser. Inkomna yttranden från privatpersoner 

och sakägare gäller främst återvinningsstation och fastighetsnära insamling, trafik, 

dagvatten, planbestämmelser, u- och z-områden och genomförandefrågor (mark-

förvärv, utfarter, överenskommelser med kommunen, avstyckningar samt hur 

befintliga byggnader, träd, staket, etc. påverkas).  

Synpunkterna som inkommit har föranlett att plankartans bullerskyddsbestämmelse 

(m3) har kompletterats med riktvärden enligt bullerförordningen, z-området vid 

vändplanen i nordvästra delen av planområdet har övergått till allmän platsmark för 

lokalgata. Infarten har justerats till det kulturhistoriskt intressanta torpet Nyborg.  

Planbeskrivningen har justerats då medfinansieringsersättning utgår för privata 

fastighetsägare. I planbeskrivningen har även avsnitten 3.8.1, 4.1.2, 4.4.7 och 4.8.6 

kompletterats i mindre omfattning utifrån inkomna yttranden.  

Genomförda justeringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning. 

  

 FAKTA Utlåtande   

 Utlåtandet redovisar inkomna yttranden tillsammans med 

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  Roslagsvatten AB 

Fritidsnämnden Skanova Nätplanering Stockholm 

Kulturnämnden Eon Värme Sverige AB 

Barn- och ungdomsnämnden Ellevio 

Utbildningsnämnden SÖRAB 

Socialnämnden Ragn-Sells 

 Vattenfall Eldistribution 

Myndigheter: IP Only  

Länsstyrelsen i Stockholms län  

Lantmäteriet Föreningar: 

Polismyndigheten i Stockholms län Hyresgästföreningen Nordost 

Trafikverket Vallentuna Naturskyddsförening 

Storstockholms brandförsvar Vallentuna Hembygdsförening 

Landstingsstyrelsens förvaltning PRO Vallentuna 

Stockholms läns museum SPF pensionärsförening 

Naturvårdsverket  

Skogsstyrelsen 
Sakägare inom och utanför 
planområdet: 

FTI 
Sakägare enligt fastighetsförteckningen 
vid granskning 
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4. Utställningens upplägg 

Detaljplanen var utsänd för granskning mellan 14 maj och 11 juni 2020. Samtliga 

remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om granskningen och var 

handlingarna fanns tillgängliga för granskning. Länsstyrelsen och Lantmäteriet fick 

även planhandlingarna.  

Granskningshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida, på 

samhällsbyggnadsförvaltningen Tuna Torg 2 samt på Kulturhuset i Vallentuna. 

Kungörelse var införd den 14 maj 2020 i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och på 

kommunens anslagstavla samt den 15 maj 2020 i Vallentuna Nytt.  

5. Yttranden utan synpunkter  

Yttranden utan synpunkter har inkommit från:  

Fritidsnämnden (KS 2014.428)-162 
Socialnämnden (KS 2014.428)-150 
E.On (KS 2014.428)-153 
Ellevio (KS 2014.428)-152 
SÖRAB (KS 2014.428)-111 
Vattenfall Eldistribution (KS 2014.428)-154 
Trafikverket (KS 2014.428)-172 
Roslagsvatten (KS 2014.428)-170 

6. Återkommande synpunkter 

Synpunkter som återkommit i flertalet yttranden besvaras samlat i tematiska svar 

nedan. I ingressen ges en sammanfattning av inkomna synpunkter. 

6.1 Återvinningsstation  

Återvinningsstationens placering anses vara trafikfarlig på grund av närheten till 

gångvägen, närhet till nya och befintliga utfarter och att Lingonvägen går i en svag 

kurva i backe vilket påverkar sikten för såväl biltrafikanter som gångtrafikanter. 

Lingonvägens trafikmängd bedöms dessutom öka, vilket ytterligare försämrar 

trafiksäkerheten. Det finns en oro att den tänkta återvinningsstationen ska locka 

boende från andra områden eftersom kommunen stängt ner nuvarande 

återvinningsstationer vid Ormsta station, Vallentuna centrum och i Lindholmen.  

Det saknas en analys av konsekvenser och risker av placeringen avseende trafik-

rörelser med anledning av gång- och cykelvägen i korsningen intill. Placeringen av 
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återvinningsstationen tillåter endast parkering i en riktning, hur ska bilar som 

kommer från Lindholmsvägen angöra? Hur sker tömning av behållare? Kan det ske 

på ett trafiksäkert sätt utan att hindra bilister och cyklister på Lingonvägen? Många 

cyklister kör på körbanan längs Lingonvägen då det inte finns någon cykelbana.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Efter inkomna synpunkter 

under samrådet gjorde Samhällsbyggnadsförvaltningen en översyn av placeringen 

av återvinningsstationen och inför granskningen föreslogs den norr om Lingon-

vägen, intill den nya infarten till planområdet. Kommunen upplåter endast marken 

och har skissat på en möjlig utformning. Det är sedan Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen (FTI) som söker bygglov för återvinningsstationen och 

utformar den efter behov, inom ramen för detaljplanen och gällande föreskrifter.  

Återvinningsstationen bör betraktas som en mindre lokal återvinningsstation. 

Upptagningsområdet bör ses som de befintliga bostäderna i närområdet samt de 

nya bostäderna enligt planförslaget. De nya bostäderna inom planområdet kommer 

dock till stora delar omfattas av fastighetsnära insamling. För de bostäder som 

regleras som par-, rad- och kedjehus ska yta finnas för gemensam avfallshantering 

och källsortering. För de friliggande bostadshusen är det önskvärt att motsvarande 

lösning anordnas där flera privata fastighetsägare delar på ett gemensamt 

utrymme. De boende inom planområdet bedöms primärt nyttja återvinnings-

stationen för återvinning av förpackningar av skrymmande karaktär. 

Eftersom återvinningsstationen ska vara av begränsad storlek och lokal karaktär 

valdes en parkeringsficka som lösning för angöring med bil. Återvinningsstationen 

hade upptagit mer utrymme och fått en annan karaktär om anläggningen blivit 

iordningställd med exempelvis vändplan. För biltrafik föreslås återvinnings-

stationen angöras via en parkeringsficka. Parkeringsfickan är utredd och ska 

utformas enligt kommunens krav, vilket gör den trafiksäker för de som lämnar 

avfall, men ska även uppfylla krav för hämtningsfordon och sikt för övriga 

trafikanter. Parkeringsfickan är dimensionerad för att klara, av FTI beslutat, 

hämtningsfordon.  

Föreslagen placering är möjlig att nå utan bil, vilket är positivt. Prioriteringen har 

varit god tillgänglighet för oskyddade trafikanter då en angöring från intilliggande 

gång- och cykelbana ansluter mot stationen. Cykelparkeringar ska uppföras intill 

återvinningsstationen. Det övergångsställe som passerar Lingonvägen kommer att 

utföras upphöjt, vilket bidrar till en hastighetssänkning för trafiken längs med 

Lingonvägen. Uppföljning kommer ske och vid behov kan ytterligare åtgärder vara 

aktuella. 
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Sannolikheten att boende i andra områden såsom Lindholmen väljer att köra in och 

lämna sina förpackningar bedöms som marginell. En ny återvinningscentral med 

returpark planeras närmare Vallentuna centrum och ska placeras bredvid 

drivmedelsstationen intill cirkulationsplatsen vid Lindholmsvägen, norr om 

Angarnsvägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att återvinningscentralen 

kommer utgöra Vallentunabornas förstahandsval då den ligger centralt och med 

god tillgänglighet från Lindholmsvägen, Angarnsvägen och Arningevägen.  

6.2 Kopplingen mellan planområdet och befintligt 
bostadsområde 

Det nya bostadsområdet bör inte anslutas till Lingonvägen. Om kopplingen kvarstår 

kommer fler att välja Lingonvägen istället för cirkulationsplatsen för att ta sig till 

Lindholmsvägen på grund av lämning/hämtning på förskolan och återvinnings-

stationens placering. Det bör räcka med en infart till planområdet via den nya 

cirkulationsplatsen på Lindholmsvägen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Med stöd av trafikutredningen kommer anslutningen mellan planområdet och 

Lingonvägen att kvarstå enligt planförslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

menar att det blir ett säkrare system om det nya bostadsområdet får tillgång till fler 

utfarter. Fler utfarter ger möjlighet att skapa ett bättre flöde. Trafikutredningen 

visar att en trafikökning kommer att ske, men att denna inte kommer att medföra 

några kapacitetsproblem längs Lingonvägen. Bostadsområdena runt omkring ges 

möjlighet att nyttja den cirkulationsplats som planeras att byggas, vilket 

underlättar utfart mot Lindholmsvägen.  

6.3 Förbättringsåtgärder på Lindholmsvägen 

Genom planläggning av Lindholmsvägen säkerställs ett 18 meter brett område för 

framtida förbättringsåtgärder. En breddning av vägen skulle möjliggöra ännu högre 

hastigheter. Det finns en oro att intilliggande fastigheter kommer att beröras av dessa.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Inom den mark som i 

detaljplanen är utpekad som vägområde för genomfart ges möjligheter till 

förbättringsåtgärder för Lindholmsvägen. Ett cirka 18 meter brett område (bredden 

varierar över sträckan) innebär inte att åtgärderna avser en breddning av körfält, 

utan det kan vara andra åtgärder så som exempelvis svängkörfält. Valet av 

åtgärder är dock varken utredda eller fastställda i nuläget. Eftersom gränsen 

mellan privat bostadsfastighet och vägområde ligger i fastighetsgräns innebär det 
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att åtgärder längs Lindholmsvägen inte kommer ta ianspråk mark från 

bostadsfastigheter.  

6.4 Arningevägens förlängning 

Lindholmsvägen kommer inte att klara det ökade trycket från kringliggande 

nybyggnationer. Arningeledens förlängning  måste byggas innan det byggs fler 

bostäder.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Detaljplanen har anpassat 

bebyggelsen så den inte inkräktar på den reserverade korridor som är utpekad för 

en förlängning av Arningeleden. Arningeleden är utpekad i den fördjupade över-

siktsplanen för Norra Vallentuna och Lindholmen (från år 2018). Hittills är vägen 

endast i ett tidigt utredningsstadie och någon finansiering för vägen finns inte.  

6.5 U-område längs Lindholmsvägen 

Hur berörs privatpersonerna av det 1-2 meter breda u-område som regleras längs 

fastighetsgräns mot Lindholmsvägen? Riskerar staket, häck eller övriga planteringar 

mot Lindholmsvägen förloras? Hur ersätts privatpersonerna vid eventuella förluster?  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Enligt kommunens dialog med Vallentunavatten i samband med planarbetet är 

avsikten med u-området inom bostadsfastigheterna utmed Lindholmsvägen i 

huvudsak kommer att nyttjas som arbetsområde för hantering av ledningar i gång- 

och cykelvägen. En ledningsrättsförrättning enligt ledningsrättslagen söks av 

Valletnunavatten och kommer att reglera på vilket sätt marken får nyttjas av 

fastighetsägaren efter det att ledningsrätten är bildad. Fastighetsägaren har 

möjlighet att yrka hur man vill ha det, exempelvis att häck och staket ska vara kvar 

men ofta innebär det att åtgärder som försvårar för ledningsägaren att komma åt 

området inte får uppföras eller anläggas. Vid förrättningen regleras även 

ersättningar för intrånget. Yrkar fastighetsägaren inget hanterar lantmätaren 

detta inom ledningsrättsförrättningen. U-område och genomförandet av 

ledningsrätt för Vallentunavatten innebär inte att fastighetsägaren avstår mark. 

Marken ligger kvar inom fastigheten. 
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7. Yttranden med synpunkter 

Inkomna synpunkter redovisas i sammanfattad form med Samhällsbyggnads-

förvaltningens kommentarer.  

7.1 Nämnder 

7.1.1 Bygg- och miljötillsynsnämnden (KS 2014.428)-166 

Bygg- och miljötillsynsnämnden framhåller att följande bör kompletteras i 

planbeskrivningen:  

Avsnitt 3.8.1 Markföroreningar: ”Påträffas markföroreningar på andra delar av 

planområdet ska tillsynsmyndigheten snarast informeras”. 

Avsnitt 4.9.2 Huvudmannaskap: ”Innan schaktarbeten påbörjas ska huvudmannen ha 

upprättat ett kontrollprogram för miljöpåverkan under byggtiden, som ska godkännas 

av tillsynsmyndigheten. I avtal med byggherrar och entreprenörer bör ingå att de ska 

följa kontrollprogrammet för miljöpåverkan” 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planbeskrivningen har 

kompletterats med text ovan under avsnitten 3.8.1 Markföroreningar. 

7.2 Myndigheter 

7.2.2 Länsstyrelsen Stockholm (KS 2014.428)-182 
(redovisas i sin helhet) 

Vallentuna kommun har sänt över detaljplan upprättad i april 2020 till Länsstyrelsen 

för granskning. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för 

bostadsbebyggelse i norra Vallentuna centralort, Ormsta. Detaljplanen innebär att 

drygt 300 bostäder fördelat på friliggande småhus och rad-, par- och kedjehus kan 

uppföras. Vidare möjliggör detaljplanen för vård/äldreboende, förskola och 

gruppboende för personer med särskilda behov.  

Detaljplaneförslaget är upprättat med normalt planförfarande enligt plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL, i dess lydelse före den 1 januari 2015. 

Länsstyrelsen har lämnat ett samrådsyttrande över planförsalget den 7 september 

2018. Länsstyrelsen framförde då synpunkter på ras- och skredrisk, översvämnings- 
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och skyfallsproblematik, buller, farligt gods och förorenade områden. Länsstyrelsen 

framförde även rådgivande synpunkter gällande miljökvalitetsnormer för vatten och 

arkeologi.  

Av 5 kap. 22 § PBL följer att länsstyrelsen ska yttra sig över planförslaget, om 

förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att 

- ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 

- miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 

- strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande 

bestämmelser, 

- regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden 

som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller 

- en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämpligt med hänsyn till 

människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 

eller erosion. 

Sammanfattande bedömning 

Länsstyrelsen bedömer att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att 

pröva kommunens beslut och upphäva detaljplanen, men stöd av 11 kap. 11 § PBL, 

under förutsättning att nedanstående synpunkter avseende buller beaktas.  

Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp 

planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas enligt 

11 kap. 11 §. 

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen har i granskningsskedet följande återstående synpunkter av betydelse 

för Länsstyrelsens överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL.  

Hälsa och säkerhet – buller 

Ur planhandlingarna framgår att ett bullerskydd utmed Lindholmsvägen enligt 

utförda beräkningar har en god effekt gällande dämpning av ljudnivåerna inom 

planområdet, både i markplan och på stora delar av tomterna. Det studerade 

bullerskyddet medför även lägre ljudnivåer vid fasad vilket innebär att samtliga 

planerade bostäder utmed Lindholmsvägen erhåller riktvärdet, detta med undantag 

för den befintliga bostadsbyggnaden som finns i nordvästra delen av planområdet. 

I plankartan finns det två bestämmelser som reglerar buller, ”m2” och ”m3”. 

Länsstyrelsen anser att dessa bestämmelser inte tillräckligt säkerställer en god 

bebyggd miljö utifrån ett bullerperspektiv. Det framgår inte av planbestämmelserna 
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vad en tyst sida innebär eller vilka riktvärden kommunen avser ska eftersträvas. Detta 

behöver förtydligas inför antagande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planbestämmelse m3 har 

kompletterats med riktvärden för buller. 

7.2.3 Lantmäteriet (KS 2014.428)-151 

Lantmäteriet lämnar synpunkter på plankartans planbestämmelser e2 och e3. 

Bestämmelserna anger att ”skaftväg/servitutsområde får räknas in i fastighets-

storleken”. För Lantmäteriet framstår det som oklart hur detta ska tolkas. Är avsikten 

att ett servitutsområde ska få räknas in i fastighetsstorleken både för tjänande 

fastighet och härskande fastighet? I så fall kommer servitutsområdena att räknas 

dubbelt (eller trippelt om det är två härskande fastigheter, och så vidare. Detta kan 

leda till att fastighetsägare ansöker om att bilda servitut bara för att utöka sin 

byggrätt, eftersom exploateringsgraden är knuten till fastighetsindelningen. Mot 

bakgrund av dessa oklarheter kan bestämmelsernas förenlighet med tydlighetskravet i 

4 kap. 32 § PBL sättas ifråga. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Ytan för en fastighetsbildad 

skaftväg tillhör den fastighet som äger vägen och ytan för ett fastighetsbildat 

servitut tillhör den belastade fastigheten där servitutet ligger. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen menar därför att det inte är möjligt att utöka en 

fastighet genom att skapa servitut. Den måste såklart ändå uppfylla detaljplanens 

övriga bestämmelser om bland annat avstånd till fastighetsgräns. Plan-

beskrivningen kompletteras med ett förtydligande.  

7.2.4 Storstockholms brandförsvar (KS 2014.428)-168 

Kommunen har följt upp de synpunkter SSBF lämnade i samrådsskedet. 

Storstockholms brandförsvar lyfter även fram att det i planbeskrivningen kan 

förtydligas att området ska förses med ett konventionellt brandvattensystem. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: I planbeskrivningen 

kompletteras att området ska förses med konventionellt brandvattensystem. 

Ledningsdimensioner och utplacering av brandposter sker under 

detaljprojekeringen av planområdet. 
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7.2.5 Trafikförvaltningen Region Stockholm (KS 2014.428)-
169 

Trafikförvaltningen föreslår att planbeskrivningen kompletteras med en karta som 

visar gång- och cykelvägar till Ormsta station och Vallentuna centrum.  

Trafikförvaltningen lyfter att det vård- och omsorgsboende som planeras i området 

ligger längre bort än 200 meter gångavstånd från kollektivtrafik. Trafikförvaltningen 

ser gärna att kommunen i fortsatt planering av vård- och omsorgsboenden tar hänsyn 

till detta. I egenskap av huvudman för den särskilda kollektivtrafiken ser trafik-

förvaltningen att det är viktigt i den fortsatta planeringen att angöringsplater för 

färdtjänst- och sjukresefordon finns. 

I planbeskrivningen framgår att Lindholmsvägen kommer ha ett vägområde som är 

18 meter brett till förfogande för framtida förbättringsåtgärder. Det är viktigt att 

körfältsbredden planeras till 3,5 meter då Lindholmsvägen åtgärdas. Av plan-

beskrivningen framgår inte bredd och längd med mera på de busshållplatser som 

planeras söder om cirkulationsplatsen. Det är viktigt att de hållplatserna utformas 

enligt de riktlinjer som anges i RiBuss.  

Det är även önskvärt att planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning 

avseende lågfrekvent buller. Trafikförvaltningen anser att bostäder bör utformas så 

att folkhälsomyndighetens riktvärden avseende lågfrekvent buller inomhus innehålls i 

sovrum. Riktvärdena kan innehållas t.ex. genom att förlägga sovrum mot mindre 

bullerutsatt sida.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planbeskrivningen har 

kompletterats med karta över gång- och cykelvägar till Ormsta station och 

Vallentuna centrum. Busshållplatserna är kontrollerade i samband med framtagen 

förprojektering och utformningen är avstämd mot de riktlinjer som anges i RiBuss. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar synpunkterna beträffande gångavstånd 

till kollektivtrafik från vård- och omsorgsboende. Det finns goda angörings-

möjligheter för färdtjänst- och sjukresefordon på vård- och omsorgsboendets västra 

sida, se planbeskrivningen avsnitt 4.2.3 Vård/äldreboende.  

Åtgärder på Lindholmsvägen sker inte inom ramen för detaljplanearbetet. När 

åtgärder kommer att vidtas kommer Trafikförvaltningen ingå som samrådspart 

kring val av utformning. 

Beträffande folkhälsomyndighetens riktvärden omnämns dessa i planbeskrivningen 

på sida 4.8.5 Hantering av buller. Att gällande bullerkrav sedan klaras säkerställs 

under det tekniska samrådet efter bygglov.  
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7.3 Ledningsägare och företag  

7.3.6 IP-Only (KS 2014.428)-149 

IP-Only har markförlagda kablar inom översiktsområdet och önskar så långt som 

möjligt behålla befintliga ledningar i sina nuvarande lägen. Vidare så förutsätter IP-

Only att de kostnader som uppstår vid en eventuell flytt bekostas av den som initierar 

flytten. Vid arbeten i närheten av befintliga ledningar behöver försiktighet iakttas så 

att inte skada uppkommer. IP-Only har intresse att vara med och samförlägga i 

exploateringen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar synpunkten. Samråd kommer att ske 

mellan kommunen och ledningsägaren avseende befintliga och tillkommande 

ledningar. I samband med genomförandet hanteras ledningsflytt och lednings-

samordning. 

7.4 Föreningar 

7.4.7 Lingonvägens samfällighetsförening (KS 2014.428)-
176 

Samfällighetsföreningen ser fortsatt problem med återvinningsstationens placering, 

nyttjande och bakgrunden till placeringen. Placeringen är trafikfarlig på grund av 

närheten till gångvägen, närheten till nya och befintliga utfarter samt att Lingonvägen 

går i en svag kurva i backe, vilket påverkar sikten för såväl biltrafikanter som gång-

trafikanter. I planförslaget framkommer att Lingonvägens trafikmängd beräknas öka 

från 1100 fordon/dygn till 1700 fordon/dygn, vilket ytterligare försämrar säkerheten 

kring den plats där återvinningsstationen planeras. 

Redan idag har kommunen beslutat att stänga ner nuvarande återvinningsstationer 

vid Ormsta station, Vallentuna centrum och i Lindholmen. Samfällighetsföreningen 

känner oro att den tänkta återvinningsstationen kommer locka boende från andra 

områden, vilket riskerar att komplicera trafiksituationen ytterligare.  

Då placeringen endast tillåter parkering i en riktning, frågar sig samfällighets-

föreningen hur bilar från motsatt håll ska angöra. Samfällighetsföreningen finner det 

osannolikt att boende går till återvinningsstationen då det finns ett invant mönster att 

ta bilen. Sannolikheten är då större att bilar gör en u-sväng eller korsar mötande 

körfält. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Beträffande frågor om 

återvinningsstationen, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.1 Återvinningsstation. 

7.5 Sakägare inom planområdet  

7.5.8 Privatperson 1 (KS 2014.428)-156, (KS 2014.428)-163 
och (KS 2014.428)-171 

Privatpersonen har inkommit med synpunkter vid tre tillfällen. Dessa redovisas 

sammanfattat.  

Privatpersonen anser att planförslaget påverkar denne mycket ogynnsamt. Privat-

personen anser att de två tillkommande byggrätterna i öster blir nästintill osäljbara 

på grund av ingreppet med ny infartsväg österifrån. Vad är motiveringen till att 

exploatera mark på fastighetens östra del för allmän väg? Privatpersonen vill veta hur 

mycket mark som förloras samt var den är placerad. Kan inte mark för väg tas från de 

ännu oexploaterade fastigheterna på andra sidan? I gatukostnadsutredningen står det 

att fastigheten kan avstyckas i fyra byggrätter. Privatpersonen hade uppfattat att 

denne och kommunen var överens om att den fjärde inte existerar? 

 

Privatpersonen tolkar det som att den nuvarande utfarten kan kvarstår till dess 

avstyckning av tomter sker. Hur mycket och under vilka förutsättningar kan 

privatpersonen få ersättning för stängd utfart? Är privatpersonens garage berört? 

Privatpersonen vill behålla sin utfart mot Lindholmsvägen efter avstyckning.  

 

Privatpersonen önskar en redovisning av kostnader och intäkter som uppkommer i 

samband med detaljplanen. Privatpersonen har fått information om att med-

finansiering inte gäller för privata fastighetsägare och anser att planbeskrivningen ska 

justeras i det avseendet. Vad omfattar den överenskommelse som ska tecknas mellan 

privatpersonen och kommunen? Vilka förutsättningar kan föreligga för att en 

överenskommelse inte tecknas? 

 

Privatpersonen omfattas av u-område och z-område enligt planförslaget. Förlorar 

privatpersonen staket och häck mot Lindholmsvägen, mot fastighetens östra och 

södra sida? Hur ersätts privatpersonen för eventuella förluster av träd, häck och 

staket? Eftersom mark förloras krävs en ny lantmäteriförrättning. Vem betalar den?   
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Privatpersonens fastighet har fördröjd genomförandetid. När påbörjas arbetet med 

allmän plats, kvartersmark för u-områden, kvartersmark för tekniska anläggningar 

och VA för denna etapp? 

 

Kommer privatpersonen beröras av förbättringsåtgärder på Lindholmsvägen? 

Privatpersonen anser att förlängningen av Arningeleden borde genomföras först.  

 

Vem ansvarar för flytt av befintliga bredbandsledningar? Berörs privatpersonen av 

gemensamhetsanläggningar eller samfällighetsföreningar? Privatpersonen vill att 

huset och vattnet kontrolleras innan byggstart och att eventuella skador åtgärdas 

samt att privatpersonen tillförsäkras kontinuerlig tillgång till sitt brunnsvatten med 

opåverkad kvalité och mängd. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Cirka 159 kvadratmeter av 

fastighetens östra sida övergår till allmän plats för lokalgata. Allmän plats är en 

allmän anläggning som kommunen är huvudman för. De tillkommande 

byggrätterna är beräknade efter att kvadratmetrarna som avstås till gata har 

dragits bort. Vägprojektören har gjort den lämpligaste dragningen av vägen sett till 

samtliga fastigheter som påverkas och deras angöringsmöjligheter. Vägdragningen 

ändrades efter samrådet, efter synpunkter från kringliggande fastighetsägare. 

Gatukostnadsutredningen utgår från ett maximalt utnyttjande av fastigheten. 

Fastigheten regleras med minsta fastighetsstorlek om 800 kvm och 

samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att fyra byggrätter kan 

möjliggöras på fastigheten. Det är sedan privatpersonen som själv väljer antal 

avstyckningar och hur avstyckningarna utförs. 

 

Samtliga privata utfarter mot Lindholmsvägen stängs och flyttas på grund av 

behovet av ökad trafiksäkerhet. Fram till dess att bygglov söks på någon del av 

fastigheten får befintlig utfart vara kvar. Det är fastighetsägaren som avgör när 

utfartens stängs och det kan först ske tre år efter det att detaljplanen vunnit laga 

kraft. Privatpersonens garage blir berört vid stängning av utfart. Ersättning för 

stängning av utfart avses ske enligt överenskommelse mellan fastighetsägaren och 

kommunen med grund i framtagen värdering. Om överenskommelse inte tecknas 

samtidigt som detaljplanen anger att villkor för bygglov är att utfarten stängs för 

att flyttas till ett nytt läge genom ett förläggande har fastighetsägaren inte rätt till 

ersättning.  

 

De kostnader som uppkommer är VA-anslutning, lantmäteriförrättning 

avstyckning inom egen fastighet och eventuella servitut och gemensamhets-

anläggningar), gatukostnader, kostnader för anläggningsarbete på egen fastighet, 

bygglov och planavgift. Kommunen reserverar sig för att fler kostnader kan 
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tillkomma. Medfinanseringsersättning utgår inte för privata fastighetsägare utan 

exploateringsavtal. Texten i planbeskrivningen justeras. Intäkterna avser 

marköverlåtelse, servitutsområde för slänt, flyttad utfart, anläggningar som 

påverkas samt i de fall arbetsområden behövs under byggtiden utgår ersättning.  

 

En överenskommelse mellan privatpersonen och kommunen avses upprättas med 

grund i en opartisk värdering av mark och anläggningar som behöver lösas in för 

genomförandet av den kommunala gatan. Överenskommelsen ska helst vara 

tecknad innan planförslaget går till antagande, men är inget krav för ett antagande 

och laga kraft av detaljplanen. Om privatpersonen inte vill teckna en överens-

kommelse hanterar lantmäteriet det inom lantmäteriförrättningen. Grundprincipen 

är att fastighetsägaren ska vara ekonomiskt skadelös. 

 

Privatpersonen omfattas av u-område och z-område enligt planförslaget. 

Beträffande u-område, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.5 U-område längs Lindholmsvägen. För fastighetens östra sida regleras 

ersättning för häck och staket i överenskommelse mellan privatpersonen och 

kommunen. Privatpersonen förlorar inte häck och staket mot fastighetens södra 

sida eftersom gång- och cykelvägen söder om fastigheten i sin helhet ligger på 

kommunens fastighet. Lantmäteriförrättningen för förändrad fastighetsstorlek 

ingår i gatukostnadsutredningen.  

 

All allmänplatsmark, gator etcetera ingår i det område som inte har fördröjd 

genomförandetid. Syftet med fördröjd genomförandetid är att kommunen och 

Vallentunavatten ska möjliggöras att färdigställa de allmänna anläggningarna 

innan fastigheter med fördröjd genomförandetid ges möjlighet att söka bygglov och 

bygga ut sina fastigheter. Direkt efter att planen har vunnit laga kraft påbörjar 

kommunen projektering och upphandling av entreprenör för utbyggnad av allmän 

gata och kommunalt VA. 

 

Beträffande Lindholmsvägen och Arningeleden, se Samhällsbyggnadsförvaltningen 

samlade svar under rubrik 6.3 Förbättringsåtgärder på Lindholmsvägen och 6.4 

Arningevägens förlängning. 

 

Avsikten är att ägaren av bredbandet utför ledningsflytt i samråd med kommunen. 

Detaljplanen reglerar inga gemensamhetsanläggningar på fastigheten. Däremot 

kan sådana behöva upprättas för utfarter, avfallshantering med mera vilket sker 

efter initiativ och på bekostnad av fastighetsägaren. Under utbyggnad följs gällande 

regler och riktlinjer avseende besiktningar och skyddsåtgärder vid eventuella 

sprängningar med mera.  
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7.5.9 Privatperson 2 (KS 2014.428)-159  

Privatpersonerna ges möjlighet att avstycka en fastighet och behöver anordna med 

infartsväg för den nya fastigheten. Vägen behöver hålla en standard som svarar mot 

de krav som ställs för transporter av olika slag. Den kommer även att kräva 

vinterunderhåll på motsvarande sätt som den kommunala gatan. Privatpersonerna 

befarar att deras trädgård med träd, buskar och växter kommer att förstöras. 

Anläggandet av en infartsväg kommer att bli kostsamt, vilket gör att privatpersonerna 

kanske behöver avstå möjligheten att avstycka. Privatpersonerna anser att det borde 

vara möjligt för den avstyckade fastigheten att angöra via deras befintliga grind. 

Uppgiften att ordna med 85 meter väg på deras egna fastighet menar privat-

personerna inte är genomförbart och skulle orsaka förstörelse av deras 

trädgårdsmiljö. 

Privatpersonerna har två komplementbyggnader på fastigheten varav den ena ligger 1 

meter från fastighetsgräns. Om det blir nödvändigt att riva den komplement-

byggnaden, är det möjligt att ersätta den med ett annat förråd av samma storlek 

(längd och höjd) utan krav på bygglov? Privatpersonerna behöver komplement-

byggnaden i framtiden och hoppas kunna behålla den då den ger ett fint insynsskydd 

och en trygg plats på husets baksida. Den andra komplementbyggnaden har fast 

inredning såsom järnspis och vedeldad vattenvärmare i gjutjärn. Den står så pass att 

den inte bör utgöra hinder för vägen bakom vedboden.  

Privatpersonerna har en egen brunn och vill att anläggningen ska fungera så länge 

den behövs. Har kommunen en lösning på vattenfrågan ifall det skulle uppstå 

problem under byggtiden? 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Berörda fastighetsägare 

ansvarar själva för att iordningsställa infartsvägar/angöring för avstyckade 

fastigheter. Drift och underhåll (exempelvis snöröjning) av den enskilda infarts-

vägen sker sedan i överenskommelse mellan befintlig och nytillkommen fastighet. 

De kommunala vägarna kring fastigheten har dragits om och anpassats till följd av 

synpunkter som inkom under samrådet. Fastighetens nuvarande infartsväg från 

Lindholmsvägen som ligger på kommunens fastighet Ormsta 1:48 planläggs som 

gång- och cykelväg och kommer således stängas för biltrafik. Angöring via den 

vägen kommer inte vara möjlig. Angöring via Lindholmsvägen kommer heller inte 

vara möjlig då det råder utfartsförbud på grund av trafiksäkerhet. Den avstyckade 

fastigheten kommer således att behöva angöras från lokalgatan öster om 

fastigheten. 
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Ersättningar för stängd utfart och komplementbyggnader avser ske enligt 

överenskommelse mellan fastighetsägaren och kommunen med grund i en opartisk 

värdering av mark och anläggningar som behöver lösas in för genomförandet av 

den kommunala gatan. Överenskommelsen ska helst vara tecknad innan 

planförslaget går till antagande, men är inget krav för ett antagande och laga kraft 

av detaljplanen. Om fastighetsägarna inte vill teckna en överenskommelse hanterar 

lantmäteriet det inom lantmäteriförrättningen. Grundprincipen är att fastighets-

ägarna ska vara ekonomiskt skadelösa. Bygglov måste sökas och detaljplanens 

bestämmelser måste då följas. 

Under utbyggnad följs gällande regler och riktlinjer avseende besiktningar och 

skyddsåtgärder vid eventuella sprängningar med mera. 

7.5.10 Privatperson 3 (KS 2014.428)-161 och (KS 
2014.428)-183 

Privatpersonerna har inkommit med synpunkter vid två tillfällen. Dessa redovisas 

sammanfattat.  

Privatpersonerna ges möjlighet att köpa en del av kommunens fastighet för 

anläggande av ny infart med parkering. Privatpersonerna vill veta kostnader för köp 

av mark, lada, stängd utfart, förrättningskostnader och bygglovskostnader. 

Privatpersonerna ifrågasätter att den slänt som tillhör vändplanen tillkommer på den 

delen som de avser köpa. Varför ska privatpersonerna betala för den? Berörs privat-

personen av markåtkomst? Var ska ny in- och utfart placeras? Behöver privat-

personerna ändra adress och vad gäller för sophämtning? 

 

Berörs privatpersonen av det cirka 1-2 meter breda u-område som regleras i 

fastighetsgräns mot Lindholmsvägen? Vad innebär det för befintlig syrenhäck? Vem 

ersätter den om den behöver tas ned? Vad innebär z-området? Vad innebär att 

fastigheten är reglerad med r? 

 

Genom planläggning av Lindholmsvägen säkerställs ett 18 meter brett område för 

framtida förbättringsåtgärder. På vilken sida av Lindholmsvägen säkerställs detta? 

Blir privatpersonerna berörda? 

 

Vem ansvarar för flytt av befintliga bredband/fiberledningar? Hur säkerställs det att 

eventuella skador på privatpersonernas fastighet minimeras, registeraras och ersätts? 

Kommer gatukostnadsersättningen förändras? 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har återkopplat till privatpersonerna med 

uppskattade kostnader för mark, lada och stängd utfart. Utöver dessa kostnader 

tillkommer bygglovsavgifter och lantmäterikostnader enligt taxa. En del 

lantmäterikostnader kommer att tas av kommunen för reglering av allmän plats. 

Privatpersonerna kommer att beröras av marköverlåtelse, stängd/ny utfart, 

anläggningar (staket, stolpar, träd etc.) och i de fall arbetsområde behövs utgår 

ersättning. Grundprincipen är att fastighetsägaren ska vara ekonomiskt skadeslös. 

Efter dialog med privatpersonerna har plankartan justerats för att åstadkomma en 

in- och utfart till fastigheten. Dialog och samordning krävs sedan i detalj-

projekteringen av vägen för att anpassa den mot den nya in- och utfarten. Troligtvis 

behöver privatpersonerna ändra adress med anledning av den flyttade in- och 

utfarten. Förutsttningarna för sophämtning avgörs när den kommunala gatan är 

utbyggd.  

Beträffande u-området, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.5 U-område längs Lindholmsvägen. Z-området är ett servitut som reglerar 

vägslänten. Efter dialog mellan kommunen och privatpersonerna kommer slänt (z-

område) övergå till allmän platsmark för väg. Anpassningar har gjorts i 

plankartan för att åstadkomma en in- och utfart till fastigheten. På fastighetens 

östra sida har delvis korsmark kompletterats för att möjliggöra flytt av lada. 

Planbestämmelsen ”r” reglerar att byggnaden inte får rivas. Byggnaden är av 

kulturhistoriskt intresse och så pass värdefull att den skyddas med rivningsförbud. 

Beträffande förbättringsåtgärder, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar 

under rubrik 6.3 Förbättringsåtgärder på Lindholmsvägen.  

Avsikten är att ägaren av bredbandet utför ledningsflytt i samråd med kommunen. 

Under utbyggnad följs gällande regler och riktlinjer avseende besiktningar och 

skyddsåtgärder vid eventuella sprängningar med mera. Gatukostnadsutredningen 

antas samtidigt som detaljplanen antas. I samband med det fastställs 

gatukostnaden. Om den faktiska gatukostnaden blir högre än vad 

gatukostnadsutredningen anger, betalas gatukostnadsutredningen. Om den 

faktiska kostnaden blir lägre än vad gatukostnadsutredningen anger, så ska den 

faktiska kostnaden erläggas. 

7.5.11 Privatperson 4 (KS 2014.428)-167 

Privatpersonen är missnöjd med det faktum att inmätningar av träd har genomförts 

utan dennes vetskap. Privatpersonen har inte fått någon information om att så skulle 
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ske eller karta för att beskriva vad undersökningen omfattar. Privatpersonen 

ifrågasätter att träden skyddas i detaljplanen och varför till exempel skog på 

intilliggande fastighet inte skyddas på liknande sätt. Privatpersonen vill själva 

bestämma över de träd som står på fastigheten. Träden på fastigheten skulle kunna 

generera inkomster vid avverkning. Vad sker om något av de skyddade träden skadas 

och skadar person eller egendom? Vem blir ersättningsskyldig? Privatpersonen 

ifrågasätter varför ingen plankarta med utmarkerade träd har presenterats?  

Det befintliga huset på fastigheten är från 1927 och utfart har alltid skett mot 

Lindholmsvägen. Nu sägs att alla utfarter mot Lindholmsvägen ska stängas. Istället 

ska anslutning ske mot Hallonvägen men där råder utfartsförbud. Privatpersonen 

frågar sig var denne ska kunna placera utfart från sin tomt.  

Vid befintlig utfart mot Lindholmsvägen finns ett tvåbilsgarage som tappar sin 

funktion vid utfartens stängning. Privatpersonen bestrider den värdering som har 

gjorts av dennes garage och anser att det värderats för lågt. Vem bekostar ny infart 

och mostvarande förvaringsplats för bil och pelletsförråd?  

Privatpersonen ifrågasätter varför denne ska bekosta vägar inom planområdet då 

denne inte kommer nyttja de nya vägarna.  

Privatpersonen motsätter sig att staket tas ned mot Hallonvägen, där gång- och 

cykelväg ska breddas, och mot Lindholmsvägen, där Roslagsvatten ska hyra 

privatpersonens mark. Trästaketet stående på stensocklar är enligt privatpersonen ett 

karaktärsdrag för fastigheten och ska vara intakt och återställas. Breddning av gång- 

och cykelväg bör istället kunna ske genom att ta av befintlig körbana. Privatpersonen 

frågar hur länge dennes mark ska hyras och vad ersättningen blir.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: I en naturvärdesinventering 

som är framtagen i samband med detaljplanen har ett antal träd identifierats, 

bland annat på privatpersonens fastighet. Kommunekologen har även gjort 

bedömning på plats. För att minska den negativa påverkan på naturvärdet i 

området säger naturvärdesinventeringen att grova träd bör sparas. Grova träd i 

form av tallar har identifierats på fastigheten och bedöms vara viktiga att spara. 

Värdefulla träd har inte identifierats genomgående över planområdet.  

I detaljplanen plankarta är berörda träd och området kring dessa markerade med 

planbestämmelsen n1. Bestämmelsen säger att träden ska bevaras och skyddas (n1), 

men det finns även reglerat ett utökat marklov för fällning av träden (a7). Riskerar 

träden att skada person eller egendom söks ett marklov hos kommunens 

bygglovsenhet som beslutar om trädet får fällas eller inte.  
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Inom planområdet ska samtliga privata utfarter mot Lindholmsvägen stängas av 

trafiksäkerhetsskäl. Utfartsförbudet som i samrådsförslaget fanns längs 

Hallonvägen är i granskningsförslaget borttaget. Förslaget är att privatpersonen 

samt framtida avstyckningar på dennes fastighet ska nyttja Hallonvägen för in- och 

utfart.   

Samtliga fastigheter inom detaljplanen omfattas av gatukostnadsutredningen. 

Fastigheten har inte tidigare erlagt någon gatukostnad. Fastigheten ingår i 

fördelningsområdet enligt gatukostnadsutredningen. Samtliga fastigheter inom 

fördelningsområdet har behov av att nyttja de gator och andra allmänna 

anläggningar som föreslås ingå i kostnadsunderlaget.  

Ersättningar för stängd utfart, obrukbart garage och hantering av staket avser ske 

enligt överenskommelse mellan fastighetsägaren och kommunen med grund i en 

opartisk värdering av mark och anläggningar som behöver lösas in för genom-

förandet av detaljplanen. Överenskommelsen ska helst vara tecknad innan 

planförslaget går till antagande, men är inget krav för ett antagande och laga kraft 

av detaljplanen. Om fastighetsägarna inte vill teckna en överenskommelse hanterar 

lantmäteriet det inom lantmäteriförrättningen. Grundprincipen är att 

fastighetsägarna ska vara ekonomiskt skadelösa. Beträffande u-området, se 

Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under rubrik 6.5 U-område längs 

Lindholmsvägen. 

Breddning av gång- och cykelbanan längs Hallonvägen sker på det sätt som 

föreslås i detaljplanen, inklusive bibehållen bredd på befintlig körbana, då detta 

behövs för att kunna nyttja området även för cykel och krävs enligt kommunens 

standard för kommunala gator och gång- och cykelbanor.  

7.5.12 Privatperson 5 (KS 2014.428)-181 

Av samrådsredogörelsen framgår att de boende är nästintill 100 % eniga att mer 

byggande genererar ännu mer trafik, buller och olyckor längs med Lindholmsvägen. 

Arningeledens förlängning måste byggas innan det byggs fler bostäder. Att det sedan 

inte finns ekonomiska medel avsatt ska inte drabba de boende utmed 

Lindholmsvägen.  

Ett 18 meter brett område är avsatt för framtida åtgärder längs Lindholmsvägen. En 

breddning av vägen möjliggör ännu högre hastigheter. Gäller breddningen utmed 

privatpersonernas fastighet så kommer de planerade byggrätterna att bli begränsade 

till ytan. 
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Privatpersonerna har ännu inte sett något avtal gällande ny utfart. Det har heller inte 

gjorts någon ny kostnadsberäkning. Detta är något som är överenskommet med 

kommunen. Privatpersonerna vill minnas att avtalet skulle vara klart innan 

detaljplanen kan antas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Beträffande frågor om 

Lindholmsvägen, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under rubrik 6.3 

Förbättringsåtgärder på Lindholmsvägen. Beträffande frågor om Arningeleden, se 

Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under rubrik 6.4 Arningeledens 

förlängning.  

Kommunen har en pågående och kontinuerlig dialog med privatpersonerna 

avseende avtal och kostnadsberäkning. En överenskommelse mellan privat-

personerna och kommunen avses upprättas med grund i en opartisk värdering av 

mark och anläggningar som behöver lösas in för genomförandet av detaljplanen. 

Överenskommelsen ska helst vara tecknad innan planförslaget går till antagande, 

men är inget krav för ett antagande och laga kraft av detaljplanen. Om privat-

personen inte vill teckna en överenskommelse hanterar lantmäteriet det inom 

lantmäteriförrättningen. Grundprincipen är att fastighetsägaren ska vara 

ekonomiskt skadelös. 

7.5.13 Järntorget (KS 2014.428)-179 

Järntorget anser att planbestämmelsen p1 bör kunna ändras till ”Huvudbyggnad och 

komplementbyggnad ska placeras minst 5,0 meter från allmän gatumark från vilken 

angöring medges” utan att syftet med bestämmelsen äventyras.  

Man anser vidare att byggnadshöjden bör höjas från 7,0 meter till 7,5 meter utan att 

det riskerar att bli för höga byggnader i området. Detta för att minska risken för icke 

avsedda effekter vid gränsfall i lovprövningen av radhuslängor.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: På plankartan regleras att 

huvudbyggnad och komplementbyggnad ska placeras minst 6,0 meter från allmän 

gatumark från vilken angöring medges. Bestämmelsen har funnits med som en 

ingående parameter i projektet över tid och samhällsbyggnadsförvaltningen avser 

kvarstå med bestämmelsen så som den är formulerad nu. Syftet är inte enbart 

angöring med bil utan även att skapa en förgårdsmark som ger en helhetsstruktur 

till området.   

Efter samrådet ökades byggnadshöjden från 6,5 meter till 7,0 meter för rad-, par 

och kedjehus för att skapa större flexibilitet och med hänsyn till topografiska 
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skillnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen avser inte höja byggnadshöjden 

ytterligare och det med hänsyn till områdets skala.  

7.6 Sakägare utanför planområdet  

7.6.14 Privatperson 6 (KS 2014.428)-165 

Privatpersonen anser att det saknas en analys av konsekvenser och risker av 

placeringen av återvinningsstationen avseende trafikrörelser i korsningen 

Lingonvägen och Länk 8. Trafikutredningen analyserar endast konsekvenserna för 

biltrafiken. Gång- och cykelvägen som passerar intill återvinningsstationen beaktas 

varken i trafikutredningen eller i planbeskrivningen. Denna borde vara den primära 

gång- och cykelvägen för de som rör sig mot Hagaskolan.  

Privatpersonen framför angående trafikutredningen att återvinningsstationen bör 

anses som en målpunkt som alstrar många trafikrörelser och trafikrörelserna runt 

stationen bör studeras. Utredningen visar på tillräcklig kapacitet i korsningen men 

hur sker angöring till stationen för fordon från Lindholmsvägen?  

Med hänvisning till bedömningar av återvinningstationens upptagningsområde i 

planhandlingarna ifrågasätts att är privatpersonen ifrågasättande att någon 

trafikmängd och konsekvens av trafikrörelser presenteras.  

Eftersom planhandlingarna anger att resor till återvinningstationen sker i samband 

med andra resor, finns risk att den besöks i samband med resa till skola och förskola 

vilket också är då gång- och cykeltrafiken på övergångsstället är som högst. Risk och 

konsekvensanalys saknas. Privatpersonen anser att en samlad bedömning med 

konsekvenser och riskanalyser av återvinningsstationens placeringen saknas. 

Placeringen bör därför ses som olämplig och ej genomförbar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Beträffande frågor om 

återvinningsstationen, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.1 Återvinningsstation. 

7.6.15 Privatperson 7 (KS 2014.428)-174 

Privatpersonen anser att placeringen av återvinningsstationen är trafikfarlig. Den 

ligger precis vid en korsning och intill ett övergångsställe och flera utfarter. 

Privatpersonen lyfter att många cyklar på körbanan längs Lingonvägen då det inte 

finns någon cykelbana. Det innebär att cyklister passerar parkerade bilar vid 
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återvinningsstationen. Det är risk för att bilister inte ser cyklister när de kör från 

stationen.  

Hur sker tömning av behållare? Privatpersonen ifrågasätter att det kan ske på ett 

trafiksäkert sätt då tömningsfordon hindrar bilister och cyklister på Lingonvägen.  

Privatpersonen anser att det nya områdets vägnät inte ska förbindas med 

Lingonvägen och befintligt område söder om planområdet. Det blir enligt 

privatpersonen större otrygghet i båda områdena. Fler vägar ut från området ökar 

risken för inbrott då det finns fler vägar för brottslingar att lämna området.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Beträffande frågor om 

återvinningsstationen, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.1 Återvinningsstation. 

Med stöd av trafikutredningen kommer anslutningen mellan planområdet och 

Lingonvägen att kvarstå enligt planförslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

menar att det blir ett säkrare system om det nya bostadsområdet får tillgång till fler 

utfarter. Fler utfarter ger möjlighet att skapa ett bättre flöde.  

7.6.16 Privatperson 8 (KS 2014.428)-178 

Den nya placeringen av återvinningsstationen är bättre än i detaljplanens samråds-

förslag men privatpersonerna är fortfarande negativa till att den placeras i ett 

bostadsområde. Ska den placeras i ett bostadsområde bör det blir i det nya området, 

inte i direkt anslutning till ett befintligt.  

Privatpersonen anser att stationen kommer bli osäker trots redovisade 

säkerhetshöjande åtgärder. Detta då den är tillgänglig för alla inklusive barn. Störning 

i form av buller, nedskräpning och odör kommer likaså bli konsekvenser på platsen.  

Privatpersonen motsätter sig vidare att Lingonvägen blir infart till det nya området. 

Det kommer innebära en försämrad boendemiljön för de som redan bör där. 

Privatpersonen ifrågasätter att det nya områdets anslutning till Lingonvägen inte 

skulle innebära en nämnvärd trafikökning på Lingonvägen. Angiven uppgift om 1700 

trafikrörelser per dygn måste ses som en avsevärd ökning av trafik. Ny bebyggelse, 

återvinningsstation och förskola kommer generera trafikrörelser. Detta ger 

konsekvenser som sämre luftkvalitet och bullerstörningar vilket ger försämrad 

utemiljö. Ökade trafikrörelser innebär minskad säkerhet för barn boende i befintligt 

område. Angiven ökning på Lindholmsvägen med 2000 fordon per dygn kommer 

innebära framkomlighetsproblem vi utfart från bostadsområdet under rusningstrafik. 

Nya områden tillkommer också i Lindholmen vilka ökar trafiken.  



Sidan 27 av 30 

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: Beträffande frågor om 

återvinningsstationen, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.1 Återvinningsstation. Beträffande frågor som rör sammanlänkningen av 

det nya och befintliga bostadsområdet, se Samhällsbyggnadsförvaltningens 

samlade svar under rubrik 6.2 Kopplingen mellan planområdet och befintligat 

bostadsområde. 

Enligt framtagen trafikutredning så kommer det att ske en ökning av trafiken både 

längs Lindholmsvägen och Lingonvägen. Trafikutredningen utgår från basprognos 

år 2040, där trafiken överlag antas öka 1 % per år (oavsett den nya bebyggelsen 

enligt planförslaget), vilket innebär en 25 % ökning från år 2017.  

Den sammantagna slutsatsen utifrån beräkningar i trafikutredningen (belastningen 

utifrån basprognos år 2040 samt med hänsyn till den nya bebyggelsen) är att det 

inte finns några kapacitetsproblem i korsningspunkterna mellan nya området och 

Lingonvägen eller mellan Lingonvägen och Lindholmsvägen. Samhällsbyggnads-

förvaltningen vill även framhålla att bostadsområdena runt omkring ges möjlighet 

att nyttja den cirkulationsplats som planeras att byggas, vilket underlättar utfart 

mot Lindholmsvägen.  

7.6.17 Privatperson 9 (KS 2014.428)-175 

Privatpersonerna undrar om det ska byggas fastighetsnära insamling av avfall och 

förpackningar vid varje kvarter i det nya området eller kommer det bli så småningom? 

Detta kommer avgöra hur mycket trafik som alstras från det nya området till 

återvinningsstationen vid Lingonvägen. Privatpersonerna vill att det ska vara tydligt 

vad som gäller.  

Privatpersonerna undrar vidare vad det innebär att bullerdämpande kärl kan krävas, 

när avgörs det? Då deras hus ligger nära återvinningsstationen är det en nödvändig 

åtgärd för att minska bullret.  

Den nya gångvägen som kommer gå över Lingonvägen kommer ansluta mot befintliga 

gångvägar söder om planområdet. Det är viktigt att kommunen säkerställer att det 

anordnas på ett snyggt sätt och röjer bort det som inte längre används.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Inom samtliga kvarter som 

möjliggör rad-, par- och kedjehus kommer avtal att skrivas gällande uppförande av 

miljöutrymmen som möjliggör fastighetsnära insamling. Dessa ska uppföras i 

samband med uppförande av bostadsbebyggelsen. Det är även önskvärt att de 
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fristående bostadshusen ordnar gemensamma miljöutrymmen, men fastighetsnära 

insamling går även att lösa med individuella lösningar för varje fastighet. 

Kommunen ansvarar för att upplåta mark för återvinningsstationen, varvid det är 

FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för iordningsställandet 

och utformningen av återvinningsstationen.  

Iordningställandet av gång- och cykelvägarna detaljprojekteras, samordnas och 

genomförs under genomförandeskedet efter att detaljplanen vunnit laga kraft.  

7.6.18 Privatperson 10 (KS 2014.428)-173 

Det är redan en överbelastning av trafik på Lindholmsvägen och hela centrum-

området, särskilt under rusningstid. Det finns väldigt begränsade parkerings-

möjligheter vid centrum. Planförslaget leder till att en stor del av ett fint naturområde 

försvinner. Vallentuna har alltid varit känt för att vara naturnära, men fortsätter dessa 

stora byggprojekt försvinner den känslan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planområdet ingår i den 

fördjupade översiktsplanen för Norra Vallentuna och Lindholmen där kommunen 

gjort ställningstagandet att planområdet är lämpligt för bostadsbebyggelse. 

Planområdet ligger i närheten till Ormsta station, vilket skapar förutsättningar för 

de boende att nyttja spårbunden trafik. Direkt norr om planområdet återfinns Veda 

friluftsområde som kvarstår och utgör ett viktigt rekreationsområde i kommunen.  

7.6.19 Privatperson 11 (KS 2014.428)-177 

Privatpersonen saknar i detalj hur dagvattnet över privatpersonens fastighet ska 

ordnas.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Privatpersonens fastighet 

ingår inte i planområdet och omfattas därför inte av planområdets dagvatten-

hantering. Privatpersonens fastighet fortsätter omfattas av den dagvattenhantering 

som fastigheten har i dagsläget och ska inte påverkas.   

7.6.20 Privatperson 12 (KS 2014.428)-164 

Privatpersonerna lämnar ett yttrande som överensstämmer med yttrande av 

Privatperson 6 och som sammanfattats ovan. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Beträffande frågor om 

återvinningsstationen, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.1 Återvinningsstation. 

8. Synpunkter inkomna efter 
granskningstidens slut  

8.1.21 Skogsstyrelsen (KS 2014.428)-184 

Skogsstyrelsens informerar om att Länsstyrelsen har tillsynsansvar för åtgärder i 

skogen som inte berör skogsvårdsåtgärder eller naturvårdsavtal eller områdesskydd/ 

biotopsskyddsavtal. Markägaren är ansvarig för att identifiera natur och kultur-

lämningar om de finns på fastigheten samt att de inte blir förstörda. Skogsstyrelsen 

hänvisar till Skogens pärlor för information om aktuella inventeringar och 

hänsynsområden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar synpunkten.  

9. Revideringar efter granskning 

Revideringar i plankartan 

• Planbestämmelse m3 har kompletterats med riktvärden för buller enligt 

bullerförordningen.  

• Z-området vid vändplanen i nordvästra delen av planområdet övergår till 

allmän platsmark för lokalgata. Infarten har justerats till torpet Nyborg och 

korsmark har delvis lagts till i fastighetens östra del. 

• Formalia 

Revideringar i planbeskrivningen 

• Medfinansieringsersättning utgår för privata fastighetsägare.  

• Avsnitt 3.8.1 kompletteras med anledning av bygg- och 

miljötillsynsnämndens synpunkt om markföroreningar och kontrollprogram. 

• Avsnitt 4.1.2 kompletteras med anledning av Lantmäteriets synpunkt om 

skaftväg och servitutsområde. 
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• Avsnitt 4.4.7 har kompletterats med illustration över gång- och cykelvägen till 

Ormsta station och Vallentuna centrum med anledning av Trafik-

förvaltningens synpunkt. 

• Avsnitt 4.8.6 kompletteras med anledning av Storstockholms brandförsvars 

synpunkt om konventionellt brandvattensystem. 

• Formalia 

10. Berörda med synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda under planprocessen 

Nedan nämnda har under samråd och granksning lämnat synpunkter på planförslaget 

som helt eller delvis inte blivit tillgodosedda. De ska därför underrättas om 

godkännande av planen och tidpunkt för fullmäktiges antagande: 

 

Under samrådet 

Kulturnämnden 

Privatperson 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 och 26 

Samlat yttrande 1, 2, 3, 4 och 5 

 

Under granskningen 

Privatperson 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 och 12  

Järntorget  

Lingonvägens samfällighetsförening 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Annina Stadius  Linnéa Forss 
Planchef ´  Planarkitekt 
 
   Therése Larsson Seglert 

   Redaktionella ändringar  

 


