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§ 60
Detaljplan Ormsta-Stensta, Antagande (KS 2014.428)

Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslag till 
detaljplan för Ormsta-Stensta och föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplan för Ormsta-
Stensta, omfattande fastigheterna Ormsta 1:33, 1:34, 1:35, 1:36, 1:38, 1:40, 1:126, 1:127, 
1:128, 1:249, 1:252, 1:253, 1:254, 1:255, 1:256, 1:264 och 1:959 samt delar av fastigheterna 
Ubby 1:26, Ormsta 1:18, 1:41, 1:48 samt Vallentuna Veda 1:1, enligt 5 kap 27 § plan- och 
bygglagen 2010:900, PBL, i dess lydelse innan den 1 januari 2015.

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i norra Vallentuna centralort, 
Ormsta. Detaljplanen innebär att friliggande småhus, rad-, par- och kedjehus samt 
vård/äldreboende, förskola och boende för personer med särskilda behov kan uppföras. 
Detaljplanen säkerställer yta för fornlämningar (gravfält) och att karaktärsdragen av det 
kulturhistoriskt intressanta torpet Nyborg bevaras. Planområdet ansluts till det allmänna VA-
nätet och dagvattnet fördröjs och renas inom planområdets allmänna gatu- och naturmark. 
Dagvatten från exploaterade områden söder om aktuellt planområdet ska även hanteras. Ett 
plangenomförande innebär att befintliga in- och utfarter mot Lindholmsvägen stängs och 
flyttas. Lindholmsvägen byggs ut med en cirkulationsplats och busshållplatser. En 
återvinningsstation möjliggörs utmed Lingonvägen i syfte att upplåtas till FTI för att ansvara 
för utbyggnaden. Kommunen är huvudman för allmän plats.

Detaljplanen har varit på granskning 14 maj- 11 juni 2020. Inkomna synpunkter gäller 
framförallt buller och trafik, återvinningsstation, planbestämmelser och genomförandefrågor. 
Synpunkterna som inkommit har föranlett att plankartan och planbeskrivningen justerats i 
mindre omfattning avseende buller, trafik, allmän platsmark, medfinansieringsersättning, 
markföroreningar och räddningsinsats.

Vallentuna kommun ska skriva exploateringsavtal med exploatörerna där det regleras vilka 
åtgärder och kostnader som exploatörerna ska bära samt ett reservationsavtal med en 
exploatör, med mark i direkt anslutning till kommunens fastighet, som får möjlighet till en 
direktanvisning. En oberoende värdering har utförts för att säkerställa köpeskillingen. En 
överenskommelse mellan kommunen och exploatörerna avseende kostnadsfördelning av 
förskoletomten har upprättats.
Erforderliga genomförandeavtal med Vallentunavatten AB ska upprättas.
Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande.
I samband med upprättande av detaljplanen föreslås uttag av gatukostnader enligt Plan och 
bygglagen 6 kap 24 § och upprättad gatukostnadsutredning. 
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Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar
enligt det.

Beslutsunderlag
 Ormsta_Stensta_plankarta_antagande
 Ormsta-Stensta_planbeskrivning_antagande
 Ormsta_Stensta_granskningsutlåtande_antagande
 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte obj 8 Ormsta 

1_40_Arkeologistik_2016
 Arkeologisk utredning Ormsta 1_35 mfl_Arkeologistik_2015
 Arkeologisk utredning inför detaljplan Ormsta 1_48_Arkeologistik_2017
 1151051000_repo01 Stensta - Ormsta Rev 201704 inkl bilagor
 Bullerutrdening Ormsta Stensta 2019-08-16
 Trafikutredning för Norra Vallentuna -sluttversion2016-07-07
 Dagvattenutredning Stensta Ormsta 2017-12-19
 MTMU_Ormsta_1254_1255_Sweco
 Rapport Nyponvägen 161114_inkl bilagor
 Kompletterande NVI Ormsta Stensta 1
 Vallentuna naturvärdesbedömning
 PM parkering Ormsta Stensta äldreboende 2019-09-11
 Skyfall Ormsta Stensta
 PM Trafikutredning detaljplan Ormsta-Stensta_190218
 PM Ormsta påverkan på Veda-Ubby TF 2020-03-20 slutlig
 Solstudie äldreboende Ormsta Stensta, Vallentuna_2019-03-22
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