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2. Sammanfattning

Synpunkter på planförslaget har, under granskningen, inkommit från 13. 

Inkomna synpunkter från myndigheter och föreningar gäller 7. Inga yttranden har

inkommit  från  sakägare  och  närboende  under  granskning.  Synpunkterna  och  ett

fortsatt arbete med fastighetsägare och andra aktörer inom planområdet har föranlett

till  revidering  av  bland  annat  höjd  på  byggnader  och  förtydligande  av

planbeskrivningen,  se  avsnitt  7,  Revideringar  efter  granskning. Genomförda

revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning.
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Utlåtandet redovisar inkomna yttranden tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Yttrandena återges 
och citeras. Yttrandena är offentliga handlingar och finns tillgängliga
i sin helhet på kommunen. 
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3. Remissinstanser

Nämnder: Ledningsägare och företag:

Bygg- och miljötillsynsnämnden Rang-Sells

Fritidsnämnden Eon Värme Sverige AB

Kulturnämnden FTI

Barn- och ungdomsnämnden Roslagsvatten

Utbildningsnämnden Skanova Nätplanering Stockholm

Socialnämnden Ellevio

Myndigheter: IP Only

Länsstyrelsen i Stockholms län Föreningar:

Lantmäterimyndigheten Stockholms län Stockholms Stift

Landstingsstyrelsens förvaltning Vallentuna centrumförening

Polismyndigheten i Stockholms län Företagarna i Vallentuna

Storstockholms brandförsvar Närboende:

Trafikverket Sakägare enligt fastighetsförteckning

Försvarsmakten

Hyresgästföreningen Nordost 

4. Granskningens upplägg

Detaljplanen var utställd för granskning mellan den 12 november och 3 december

2020. Samtliga remissinstanser fick sig  tillsänt informationsbrev om granskningen

och  var  handlingarna  fanns  tillgängliga  för  granskning.  Länsstyrelsen  och

Lantmäteriet och fick även planhandlingarna skickade till sig.  

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



Sida 5 av 17

Granskningshandlingarna har  funnits tillgängliga  på kommunens hemsida.  Länkar

och  QR-kod  på  utskick  och  annonser/kungörelser  har  säkerställt  att  medborgare

guidats  till  handlingar  för  planen.  På  grund  av  rådande  pandemi,  begränsande

öppettider i biblioteket, och för att minska smittspridning har fysiska handlingar inte

funnits tillgängligt i Kulturhuset i Vallentuna kommun.   

5. Yttranden utan synpunkter 

Yttranden utan synpunkter har inkommit från: Lantmäteriet, Socialnämnden, 

Trafikförvaltningen, Region Stockholm, Trafikverket, Fritidsnämnden.

6. Yttranden med synpunkter

Yttranden med synpunkter har inkommit från:  Bygg- och miljötillsynsnämnden,  IP-
Only,  Kulturnämnden,  Polismyndigheten  i  Stockholms  län,  Roslagsvatten,
Storstockholms brandförsvar, E.ON Värme i Stockholm.

6.1 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag 
och föreningar 

6.1.1 Bygg- och miljötillsynsnämnden

Bygg- och miljötillsynsnämnden har följande synpunkter på förslaget till detaljplan 
för Gamla Polishuset: 

Avsnitt 3.5.2 Hantering av markföroreningar 

För  att  kunna  göra  en  ordentlig  riskbedömning  kring  spridningen  av  klorerade

lösningsmedel  behövs  ytterligare  undersökningar  och  provtagningar.  Bygg-  och

miljötillsynsnämnden  förutsätter  att  riskbedömningen  med  undersökningar  och

ytterligare provtagningar är genomförd innan detaljplanen fastställs. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Ytterligare  provtagning  inklusive  riskbedömning  har  genomförts  under  vintern

2020/2021.  Den  visar  att  planerad  exploatering  och  markanvändning  inklusive

kommande markarbeten inte bedöms medföra någon risk för betydande spridning av
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klorerade lösningsmedel, och att människor som kommer vistas inom planområdet i

framtiden inte kommer att utsättas för hälsorisker. Bedömningen är att det inte finns

något behov av att utföra några åtgärder inom planområdet.  Utredningen har bilagts

till handlingarna och planbeskrivningen har kompletterats med informationen under

avsnitt 2.8.1. Markföroreningar och 3.5.2 Hantering av markföroreningar.

6.1.2 IP-Only

GlobalConnect (IP-Only) har markförlagda kablar av inom Detaljplanen. Generellt så

önskar GlobalConnect (IP-Only) att så långt som möjligt behålla befintliga ledningar i

sina nuvarande lägen för att undvika de olägenheter och kostnader som uppkommer i

samband med flytt. 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. I övrigt

har GlobalConnect (IP-Only) inget att erinra mot det aktuella förslaget till detaljplan.

GlobalConnect (IP-Only) har intresse att vara med att samförlägga i exploateringen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Samhällbyggnadsförvaltningen  noterar  yttrandet,  ledningssamordning  kommer  att

ske efter att detaljplanen har antagits och IP Only kommer att bli kontaktade under

projekterings-och exploateringsskedet.

6.1.3 Kulturnämnden

Kulturnämnden  beslutar  att  stå  kvar  vid  samma  yttrande  på  detaljplanen  som

kulturnämnden beslutade om på deras  sammanträde 2020-06-02.  Yttrandet  följer

nedan:

Kulturförvaltningen vill lyfta att det i närområdet finns flera grönstrukturer som bör

lyftas in i detaljplanen; Hövdingaparken, Hammarbacken och Snapptunafältet, vilka

möjliggör  rekreation/friluftsliv  och  upplevelsevärden  kopplade  till  kultur-  och

naturmiljöer.  Det är positivt att möjliggöra hyresrätter för studenter inom centrala

Vallentuna. Detaljplanen ligger inom område med höga kulturhistoriska kvaliteter där

förståelsen för att kunna läsa av årsringar och centrala Vallentunas framväxt är ett av

värdena.  Inom  Vallentuna-Rickeby  1:149  uppfördes  1953  ett  flerbostadshus  med

lägenheter  och  affärslokal.  Byggnaden  har  till  största  del  kvar  sin  ursprungliga

karaktär,  funktion  och  sitt  uttryck.  Det  är  positivt  att  det  i  planen  möjliggörs
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tillbyggnad eller kompletterande byggnad på fastigheten så att befintlig byggnad kan

bevaras.  I  planen  finns dock  ingen  kulturhistorisk  bedömning  av  byggnaden eller

ställningstagande till bevarande och skydd i plan vilket bör utredas vidare.

På fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49 finns idag den byggnad som kallas Gamla

polishuset. Den har bedömts ha kulturhistoriska värden. För denna fastighet har en

markanvisningstävling  genomförts.  Planen möjliggör en rivning av byggnaden och

med  det  kommer  kulturhistoriska  värden  att  försvinna.  Detta  bör  kompenseras

genom skyltning eller annan åtgärd. Den nya bebyggelsen har anpassats till att följa

de siktlinjer som finns längs med Allévägen och Gärdesvägen/Mörbyvägen samt att

inga  balkonger  får  kraga  ut  över  allmän  plats  eller  prickmark  med  hänsyn  till

stadsbilden  och  kulturmiljövärdena  vilket  är  positivt.  Det  är  också  positivt  att

material  samt takutformning är  anpassade så att  de  ska ta hänsyn till  miljön och

stadsbilden och tillvara tidigare bebyggelses byggnadsmaterial.  Kulturförvaltningen

har under processens gång lyft värdet av att inte bygga för högt i de två återstående

hörnen  i  korsningen  utan  få  en  smidig  övergång  mellan  befintliga  hus  och

centrumkärnan. Detta för att ta hänsyn till den omkringliggande bebyggelse och dess

värden samt stadsbilden. Det är därför viktigt med kommande gestaltning av hörnen

och  hur  de  kommer  att  upplevas  men  framförallt  en  möjlig  sänkning.

Kulturförvaltningen  anser  att  tillkommande  byggnaderna  kan  få  ett  dominerande

uttryck då de i korsningen kan uppfattas som höga.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Yttrandet bemöttes i samrådredogörelsen och förtydligas ytterligare i följande 

kommentar. Information om grönområden finns sedan tidigare tillagt i 

planbeskrivningen. 

Delar av byggnaden inom fastigheten Vallentuna- Rickeby 1:149 ligger inom ett 

område i detaljplanen som har bestämmelsen att marken inte får förses med byggnad.

Byggnaden på fastigheten blir i och med att planen vinner laga kraft planstridig om 

det här planförslaget vinner laga kraft. Bedömningen är att byggnaden kan bevaras 

som den är idag men att bygglov för ombyggnad/tillbyggnad inte kommer att beviljas 

då kravet på planenlighet inte är uppfyllt. Detaljplanens bestämmelser om hur en ny 

byggnad kan placeras har bestämts med syfte att ny bebyggelse inom fastigheten ska 

placeras i linje med byggnaderna längre norrut på Mörbyvägen. Det blir en 

förstärkning av siktlinjen från Rickebyhöjden Mörbyvägen mot kyrkan i enlighet med 

siktlinjens uttalade kulturmiljövärde.
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För fastigheten Vallentuna- Prästgård 1:49 bedöms höjden vara anpassad till 

Kulturhuset för att inte dominera denna. Text om att skyltning eller annan åtgärd kan

fungera kompenserande för värden som försvinner har finns i planbeskrivningen 

under konsekvenser för kulturmiljön.

I avsnittet 5.5. Fastighetskonsekvenser och 5.1.1 Konsekvenser för kulturhistorisk 

värdefull miljö har planbeskrivningen kompletterats med att byggnaden på 

Vallentuna- Rickeby 1:149 blir planstridig när detaljplanen vinner laga kraft.

6.1.4 Polismyndigheten i Stockholms län 

Polismyndigheten önskar att ett brottsförebyggande tänkande finns med i detta tidiga

skede av planering.  Vi  önskar också att  det  i  den slutgiltiga  planbeskrivningen av

området  bör  få  finnas  med  ett  stycke  som  upptar  det

brottsförebyggande/trygghetsrelaterade  tänkandet.  Kanske  i  form  av  en  rubrik  av

typen ”Bebyggelseinriktade hinder mot brott”.

Bakgrund

     Att begå brott underlättas av:

 enkel och direkt tillgänglighet till objektet

 säkra och varierade flyktvägar

 ostörd ”arbetsmiljö” där man varken syns eller hörs

 obefolkade – eller överbefolkade – platser

 anonymitet och diffust ansvar för miljön

 dåligt underhållen miljö

Inom kriminologin finns något som kallas beslutsteorin. Enkelt  uttryckt tar denna

upp fyra olika inriktningar på hur vi kan bekämpa brottslighet:

 öka upptäcktsrisken

 försvåra genomförandet av brott

 minska utbytet av brott

 försvåra bortförklaringar

Polismyndigheten  tar  här  fram  förslag  på  de  två  första  punkterna  –  öka

upptäcktsrisken  och  försvåra  genomförandet  av  brott.  En  ökad  upptäcktsrisk

försvårar också genomförandet av brott.
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Informell kontroll

Informell kontroll utövas av alla människor i samhället.

Människor känner sig tryggare med en naturlig informell kontroll än utan. Det känns

bra att jag från min bostad kan se ut genom fönstren på det som händer utanför. Det

känns också bra för dem som finns ute att veta att man kan bli sedd av dem som är

inne – om något skulle hända. Därför är det viktigt med en informell kontroll.

Brottsförebyggande tänkande

Polismyndigheten är  för en blandad bebyggelse,  d v s arbetsplatser och bostäder i

samma område. Detta gör att området är befolkat dygnet runt med informell social

kontroll. Gärningsmännen vill inte bli sedda. En blandad bebyggelse med informell

kontroll dygnet runt gör att chansen för upptäckt ökar.

Byggnaderna bör utformas och placeras så att gärningsmän inte kan gömma sig eller

begå brott på insynsskyddade ställen. Som exempel kan nämnas att fastigheterna inte

utformas  med prång  utan insyn,  att  garagen  placeras  så  att  en  gärningsman kan

observeras  vid  garaget  (och  bostaden)  av  den  boende  eller  dess  grannar,  att

parkeringsplatserna (med målade rutor) placeras så att man kan se mellan parkerade

bilar.

Då det byggs nytt är det också bra om det redan från början installeras ett ordentligt

skalskydd.  Med skalskydd  menar  vi  från  fabriken  monterade  låsbara  terrass-  och

fönsterhandtag- samt dörrlås med hakregel. Dörrar bör vara försänkta i huslivet så att

en negativ brytvinkel uppstår.

Det är också viktigt att området får överblickbarhet och rätt belysning. Den informella

kontrollen  stärks  genom  visuella  samband  och  siktlinjer  mellan  rörelsestråk  och

byggnader och omvänt. Eftersträva därför att platser och stråk är väl överblickbara för

att inte skapa lägen gynnsamma för rån och överfall. Undvik nischer, vrår, hörn eller

vegetation intill gångvägar där det går att gömma sig.  

Platser och stråk ska vara ändamålsenligt belysta,  utan att  blända, för att undvika

känslan av utsatthet och otrygghet.  Belysningen ska vara utformad så att mötande

personer  kan  känna  igen  varandra  samt  så  att  människor  kan  urskiljas  från  den

omgivande  bebyggelsen.  Belysning  utomhus  behöver  inte  vara  stark  och

energikrävande.  Även ytor vid sidan av rörelsestråk bör belysas så att  gående kan
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överblicka området  de rör sig  igenom och så att  de  inte enbart  själva blir  belysta

”måltavlor”. 

Människor är i högre grad observanta på vad som sker och även beredda att ingripa

om de  känner  en  personlig  tillhörighet  till  och  ansvar  för  det  egna  området.  Vid

planeringen av området är det därför en fördel att försöka dela in området i privata,

halvprivata, halvoffentliga eller offentliga rum genom portaler, häckar och dylikt. De

boende bör få möjlighet att sätta personlig prägel på sin miljö och därmed signalera

sin ”hemvist”. Känslan av att vara på privat mark kan få en gärningsman att avstå från

att begå brott.

Koncentrera  trafiksystemen.  Samla  gärna  olika  trafikslag  såsom  bilar,  cyklar  och

gående  synliga  intill  varandra  i  parallella  stråk  för  att  stärka  den  informella

bevakningen.

Minimera gångvägarnas antal och längd. Lokalisera dessa till angränsande stadsdelar

för att  höja närvaron av människor. Förbindelse mellan kollektivtrafik och bostad,

arbete och service bör ske längs bostadsbebyggelse.

En in- och utfart till området, för biltrafik, ökar upptäcktsrisken.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningen  tackar  för  informationen  och  ser  att  många  av  de

punkter som Polisen utrycker är tillgodosedda redan men utökar gestaltningsavsnittet

i  planbeskrivningen, 3.1.3  Gestaltning med ytterligare  information om utformning

verkar brottsförebyggande och hur otrygghet kan undvikas. 

6.1.5 Roslagsvatten 

Planbeskrivning 

2.8.3 Översvämningsrisk 

Förtydliga gärna enligt följande. Länsstyrelsens lågpunktskartering tar inte hänsyn till

befintliga  ledningar  eller  trummor,  därför  visar  bilden  något  överdrivet  negativ
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scenario.  Ledningar  och  trummor  dimensioneras  dock  inte  för  skyfallsflöden  och

kapaciteten  i  trumman  under  Väsby  vägen  vid  100-års  regn  blir  inte  tillräcklig.

Avrinning av  skyfallsflöden  ska ske ytligt,  men i  detta  fallet  utgör  Väsbyvägen  en

barriär  som  hindrar  skyfallsflöden  att  avrinna.  En  åtgärd  som  skulle  minska

översvämningsrisken skulle vara uppdimensionering av trumman och anpassning till

skyfallsflöden. 

3.4.1 Dagvatten 

Man skriver ”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 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.” Detta stämmer inte, eftersom i nuvarande

förslaget ska den planerade dammen hantera enbart dagvatten från Tellusområdet.

Dagvatten från Gärdesvägen avleds via annat ledningssystem, och avrinner inte mot

Ormstaån. Därmed kommer dagvatten från Gärdesvägen inte att kunna avledas mot

Våtmarksparken. Dagvattendammar vars syfte är rening dimensioneras normalt efter

0,5-2-års regn. Man dimensionerar ledningsnätet efter 30-års regn.  

3.4.2 Vatten och avlopp 

Byt ” Vallentuna vatten AB” mot ”Vallentunavatten AB”. 

Plankarta 

Markens anordnande och vegetation 

Det står ”Fördröjningsmagasin får anläggas”. Skriv istället ”Dagvattenanläggning får

anläggas”. Då tydliggör man att anläggningen är till för hantering av dagvatten samt

att man inte stänger möjligheten att dagvattenanläggningen skulle kunna nyttjas även

för rening av dagvatten. 

Ändrat lovplikt 

Bestämmelsen  a1  är  bra.  Det  finns  dock  ingen  bestämmelse  som  reglerar

hårdgöringsgrad eller genomsläpplighet. Ta gärna fram en sådan bestämmelse som

kan kopplas samman med a1. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Länsstyrelsens kartering används inte planbeskrivningen utan bilden kommer från

utredningen Översiktlig kartering av risker avseende ras, skred och översvämning

(WSP, 2013). Information om hur ansamlingen av vatten vid Väsbyvägen kan minskas

genom att  dimensionera upp trumman har lagts till  i  avsnittet  3.5.4 Hantering av

översvämningsrisk. Planens genomförande innebär inte att ansamlingen av vatten vid

Väsbyvägen ökar. Därför kommer de beskrivna åtgärderna gällande att dimensionera

upp trumman inte att hanteras inom ramen för det här projektet. 

Planens  genomförande  förväntas  bidra  till  en  minskning  av  dagvattenflöden  från

fastigheterna.  Planbeskrivningen  förtydligas  och  gör  gällande  att  det  är  under

projekteringen av dagvattendammen och höjder och ledningsnivåer för den som blir

avgörande för om dagvatten från planområdet kan hanteras i dammen, vilket i så fall

ger  ytterligare  minskad  föroreningsbelastning  från  planområdet.  Information  om

dammens dimensionering har reviderats. 

Ändrad lovpikt

Ändrad  lovplikt  reglerar  att  marklov  krävs  för  att  utföra  markåtgärder  som  kan

försämra markens genomsläpplighet och syftar till att infiltrationsmöjligheterna inom

planområdet säkerställs över tid. I detaljplanen finns ingen möjlighet att reglera flöde

och infiltrationsmängd och samhällbyggnadsförvaltningen hänvisar till  bemötandet

på  Roslagsvattens  yttrande  i  samrådet,  att  bestämmelser  om  utförande  reglerar

byggnadsteknik och markens genomsläpplighet endast bör tillämpas när det krävs för

att  bebyggelsen  ska  kunna  komma  till  stånd.  Däremot  kompletterar

samhällsbyggnadsförvaltningen  planbeskrivningen  med  att  förtydliga  syftet  med

bestämmelsen om marklov så att det tydligare framgår vilka åtgärder det ska prövas

mot.

Planbeskrivningen har ändrats till Vallentunavatten AB och planbestämmelsen för 

kvartersmark, markens anordnande är ändrad till Dagvattenanläggning får anläggas 

från Fördröjningsmagasin får anläggas.
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6.1.6 Storstockholms brandförsvar

Möjlighet till räddningsinsatser 

Om räddningstjänstens utrustning kommer nyttjas vid alternativ utrymning från den

planerade bebyggelsen bör det  i  planprocessen säkerställas  att  framkomlighet  och

åtkomlighet för SSBF:s stegutrustning är möjlig för alla lägenheter. 

I planbeskrivningen presenteras ett illustrationsförslag för detaljplanen Gärdesvägen

(figur 16) där det ser ut som att ensidiga lägenheter är belägna mot gården. SSBF vill

poängtera att detta kräver att uppställningsplatser för höjdfordon eller bärbara stegar

anordnas på den västra sidan av byggnaden. SSBF:s möjligheter att  hjälpa till  vid

stegutrymning beskrivs närmare i vägledningsdokument VL2014-091.

 Uppställningsplatsen har dessa krav: 

• Kunna nås utan att fordon behöver backas 

• Ha samma bärighet som en räddningsväg (se kap. Räddningsvägar) 

• Snöröjas och sandas vintertid samt hållas fri från hindrande träd och växtlighet 

• Skyltas och markeras i terrängen 

Framkomlighet och tillgänglighet för räddningstjänstens fordon vid händelse av en

räddningsinsats måste beaktas i det fortsatta planarbetet och i projekteringen.

Brandvatten 

Vid  planering  av  ny  bebyggelse  behöver  hänsyn  tas  till  tillgång  av  brandvatten.

Utifrån SSBF:s underlag  ser  det  ut  som att  brandpostsystemet i  området  är  glest.

SSBF  anser  följaktligen  att  behovet  av  nya  brandposter  i  området  bör  ses  över  i

samråd med förvaltaren av brandpostnätet. För ett konventionellt brandpostsystem

rekommenderar SSBF ett avstånd om 75 meter från brandpost till uppställningsplats

för räddningsfordon,  dvs.  150 meter mellan två brandposter.  Mer information om

SSBF:s syn gällande brandvatten finns i vägledningsdokument VL2014-122. 

Övrigt 

SSBF rekommenderar fortsatt samverkan kring frågorna om det finns osäkerhet i hur

ovanstående yttrande ska beaktas i resterande del av planprocessen.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Möjlighet till räddningsinsatser 

Framkomlighet och tillgänglighet för räddningstjänstens fordon kommer att beaktas i

planarbetet och i projekteringen.

I PBL & PBF I PBL, Plan- & Bygglagen samt PBF, Plan- & Byggförordningen finns de

huvudsakliga  bestämmelserna  för  all  typ  av  byggande  och  där  finns  krav  på

brandskydd i all typ av byggnation, både ombyggnation och nybyggnation. Hänsyn tas

till planeringen av tomten enligt PBL 8 kap 9 §, som har påverkan på till exempel

räddningstjänstens tillgänglighet till byggnaden.

Gällande byggnaden på fastigheten Vallentuna- Prästgård 1:49 som Brandförsvaret

hänvisar  till  och  som  illustrationer  redovisar  i  figur  16  i  planbeskrivningen  har

granskats av brandkonsult på uppdrag av byggaktören,  och inkörning av stegbil på

gården med plats för en uppställningsyta möjliggörs.

Brandvatten 

Det finns flertalet brandposter mindre än 80 meter från planområde, vissa så nära

som ca 20 meter. Se karta nedan där brandposterna visas i blå punkter, planområdet i

genomskinligt rött och den röda ringen visar en 80 meters radie från planområdet

ungefärliga mittpunkt. Roslagsvatten har genomfört åtgärder för att öka vattentrycket

i ledningar för brandvatten genom centrum. Vid exploatering ses möjligheten att sätta

in brandposter över,  men i  dagsläget  bedöms antalet  brandposter och åtkomst till

brandvatten som gott.
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Figur  1 Visar brandposterna i  blå punkter,  planområdet i  genomskinligt  rött och den röda

ringen visar en 80 meters radie från planområdet ungefärliga mittpunkt.

6.1.7 E.ON Värme i Stockholm

Vårt tidigare svar från 2020-06-01 kvarstår, se nedan. 

Yttrande över detaljplan för Gamla Polishuset, Vallentuna-Prästgård 1:49, del 1:163

och Vallentuna-Rickeby 1:436, 1:149

E.ON Värme i Stockholm ser mycket positivt på att vara en partner inom planområdet

och välkomnar fortsatt fjärrvärme som värmelösning.

I  dagsläget  ligger  fjärrvärmeledningar  indragna  på  fastigheterna  Vallentuna‐
Prästgård 1:49 samt Vallentuna‐Rickeby 1:149 och försörjer befintlig byggnation.

Respektive fastighet belastas av ledningsrätt 0115‐05/1.1.
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E.ON  önskar  att  i  god  tid  bli  meddelande  inför  mark‐ och  rivningsarbeten  inom

planområdet som påverkar befintliga fjärrvärmeledningar, dels av säkerhetsmässiga

skäl, dels för att trygga värmeleveransen till övriga fjärrvärmekunder i Vallentuna.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Samhällbyggnadsförvaltningen  noterar  yttrandet,  ledningssamordning  kommer  att

ske efter  att  detaljplanen har antagits  och E.ON kommer att  bli  kontaktade under

projekterings-och exploateringsskedet.

7. Revideringar efter granskning

Revideringar i plankartan

 Planbestämmelse för kvartersmark, markens anordnande, är ändrad till 

Dagvattenanläggning får anläggas från Fördröjningsmagasin får anläggas.

 Utformningsbestämmelse om att minst 55 kvm av markplan ska ha en inre 

rumshöjd på minst 2,7 meter, gäller från färdigt golv till underkant av nästa 

vånings bjälklag har lagts till.

 Användningsgränsen mellan bostäder och gata mot Gärdesvägen har 

justerats och kvartersmarken utökats.

 Bestämmelse om byggnadshöjd har ändrats från +27 till +27,5 meter över 

nollplan för fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49

 Bestämmelse som reglerar höjd för byggnad på fastigheten Vallentuna-

Rickeby 1:149 har ändrats från att reglera högsta byggnadshöjd om + 27 

meter till att reglera högsta nockhöjd till +31 meter över angivet nollplan.

Revideringar i planbeskrivningen

 Resultat från riskbedömning gällande klorerade lösningsmedel och ytterligare

provtagningsresultat har lagts till under avsnitt 2.8.1. Markföroreningar. 

Utredningen har bilagts till handlingarna.
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 I avsnittet 5 Konsekvenser  5.1.5 Kulturhistorisk värdefull miljö och 5.5. 

Fastighetskonsekvenser har planbeskrivningen kompletterats med att 

byggnaden på Vallentuna- Rickeby 1:149 blir planstridig när detaljplanen 

vinner laga kraft.

 Gestaltningsavsnittet i planbeskrivningen, 3.1.3 Gestaltning utökas med 

ytterligare information om utformning kan verka brottsförebyggande och hur 

otrygghet kan undvikas.

 Planbeskrivningen kompletteras med att förtydliga syftet med marklovet så

att  det  tydligare  framgår  vad  åtgärder  som  försämrar  markens

genomsläpplighet ska prövas mot under 3.4.1 Dagvatten.

 Generell uppdatering i 3.4.1. Angöring och parkering

 Information om nya planbestämmelser har lagts till i planbeskrivningen, se 

ovan punkt om revideringar i plankartan.

 Information om avfallshämtning har uppdaterats i avsnittet 3.4.5. 

Avfallshantering.

8. Berörda med synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda under planprocessen

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

Kulturnämden, Roslagsvatten, Storstockholms brandförsvar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Annina Stadius Aina Larsson

Planeringschef Planarkitekt
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