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2. Sammanfattning 

Synpunkter på planförslaget har, under granskningen, inkommit från länsstyrelsen, 

Skanova, PostNord, E.ON, Storstockholms brandförsvar, Ellevio, Trafikförvaltningen, 

Lantmäteriet, Trafikverket, Vattenfall Eldistribution, Kulturnämnden och 

Fritidsnämnden i Vallentuna kommun. Länsstyrelsen, E.ON, Vattenfall Eldistribution 

har inget att erinra mot planförslaget. 

Inkomna synpunkter från myndigheter och föreningar gäller framför allt önskemål 

om förtydliganden i plankartan och genomförande.  

Inga yttranden har inkommit från sakägare och närboende. 

Med anledning av inkomna yttranden har plankartan justerats avseende gränser 

(administrativ gräns och egenskapsgränser) samt mindre redaktionella ändringar. I 

plankartan har f1-bestämmelsen kompletterats för ökad flexibilitet och medger nu 

både radhus och parhus. Planbeskrivningen har reviderats främst gällande 

genomförandefrågor, tidplan samt uppdaterade bullerkartor med beräknade 

ljudnivåer för samtliga våningsplan avseende radhus/parhus. 

Genomförda revideringar 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 Rang-Sells 

Kulturnämnden Sörab 

Fritidsnämnden Eon Värme Sverige AB 

Barn- och ungdomsnämnden Ellevio 

Socialnämnden Vattenfall Eldistribution 

Utbildningsnämnden Roslagsvatten 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Skanova Nätplanering Stockholm 

Myndigheter: PostNord 

Region Stockholm Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

Länsstyrelsen i Stockholms län Föreningar: 

Lantmäterimyndigheten Stockholms län Orkesta Hembygdsförening 

Naturvårdsverket Närboende: 

Polismyndigheten i Stockholms län Sakägare enligt fastighetsförteckning 

Storstockholms brandförsvar  

Trafikverket  

Stockholms läns museum  

Polismyndigheten i Stockholms län  

4. Utställningens upplägg 

Detaljplanen var utsänd för granskning mellan 12 december 2019 och 16 januari 

2020. Samtliga remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om granskningen 
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och var handlingarna fanns tillgängliga för granskning. Länsstyrelsen och 

Lantmäteriet fick även planhandlingarna skickade.  

Granskningshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida, på 

samhällsbyggnadsförvaltningen Tuna Torg 2 samt på Kulturhuset  i Vallentuna. 

5. Yttranden utan synpunkter  

Yttranden utan synpunkter har inkommit från:  

 Länsstyrelsen i Stockholms län 

 Vattenfall Eldistribution AB 

 E.ON 

6. Yttranden med synpunkter 

6.1 Närboende  

Inga yttranden från närboende har inkommit. 

6.2 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag 
och föreningar  

6.2.1 Skanova AB 

Skanova informerar om att deras teleanläggningar/rättigheter inte anses beröras av 

rubricerat ärende. Skanova har därför inget att invända. 

Skanova förväntar sig dock att åtgärder för nya serviser till att kunna ansluta dessa 

fastigheter till Skanovas nät meddelas, möjliggörs och bevaras under lednings-

samordningen i kontakter med Skanovas representant för området. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Dialog finns mellan Vallentuna Kommun och Skanova AB. 
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6.2.2 PostNord Sverige AB 

PostNord vill framföra att de har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 

posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 

plaeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar 

Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till 

arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 

praktiken behöver utdelningen standardsieras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 

lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 

fastighetsbox på entréplan.  

Kontakta PostNord i god tid för dialog gällande godkännande av postmottagning i 

samband med nybyggnation. En placering som inte är godkänd leder till att posten 

inte börjar delas ut till adressen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Byggaktör kommer i samråd med Vallentuna kommun att 

kontakta Postnord för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband 

med nybyggnation. 

6.2.3 Storstockholms brandförsvar 

SSBF noterar att dem tidigare har fått möjlighet att yttra sig över detaljplanen under 

samråd (2018-10-10). SSBF vill framföra följande synpunkter: 

Framkomlighet 

Enligt tidigare yttrande anser SSBF att planområdet som utgörs av 

markanvändningen gata bör utformas så att räddningstjänstens fordon kan köra där. 

För att SSBF:s fordon ska kunna framföras krävs normalt BK2-väg. Enligt 

illustrationen ser det ut som att träd/vegetation kan komma att begränsa 

framkomligheten och vändningsmöjligheterna för våra fordon inom området. Detta 

är något som behöver ses över för att säkerställa tillgängligheten. 
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Brandvatten 

SSBF lyfter att Vallentuna Kommun har efter samrådsskedet varit i kontakt med 

SSBF angående brandpostens placering, då gällande huruvida om brandposten ska 

kopplas till allmänna eller enskilda ledningar. SSBF anser att brandposterna ska 

placeras så att de är lättåtkomliga, inte längre än 75 meter från uppställningsplats 

samt att de underhållas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Avseende brandposter, har Roslagsvatten i samråd med 

Vallentuna Kommun en dialog med Storstockholms brandförsvar och frågan kommer 

att beaktas i genomförandet. 

Infartsvägen till planområdet är planerad som BK2-väg. Vid genomförandet kommer 

kommer träd/vegetation närmast infartsvägen att begränsas för att främja 

framkomlighet och vändningsmöjligheter för fordon. Byggaktör i samråd med 

Vallentuna Kommun kommer att ha kontakt med Stockholms brandförsvar vid 

genomförande i syfte att säkra tillgängligheten till och inom planområdet.  

6.2.4 Ellevio AB 

Ellevio AB vill framföra följande synpunkter: 

För att klara tillkommande kapacitet för ny bebyggelse tar Ellevio kapaciteten från 

nätstation i syd och förstärker nätet fram till planområdet. 

Ellevio har en befintlig 0,4 kV luftledning längs med Lindholmsvägen. I samband med 

förstärkning av matningen kommer Ellevio att omförlägga ledningen till markkabel. 

Det förutsätter att planerade sträckor för gång- och cykelväg i planen genomförs, att 

tillräckligt utrymme ges för kabelstråken samt att befintlig luftledning kan vara i drift 

parallellt med arbeten för kabelförläggning. Det är även viktigt att planerade alléträd 

längs med vägen inte inkräktar på kabelförläggningsvägen. 

Ellervio förutsätter att distributionsledningar för el med stöd av planen kan förläggas 

i allmän mark såsom gata, gång- och cykelväg och naturmark. 

Åtgärder i Ellevios befintliga anläggningar utförs efter beställning till Ellevio samt 

bekostas av beställare. 
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Kontakta Ellevio lokalnät för samordning av arbetsmoment, övrig 

ledningssamordning samt säkerställande av att rådighet över ledningsvägar går att 

realisera. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Vallentuna kommun har en kontinuerlig dialog med Ellevio 

avseende ledningssamordning och kommer även fortsättningvis att ha kontakt med 

Ellevio vid genomförande.  

Detaljplanen möjliggör för att ledningar kan förläggas på allmän platsmark för gång- 

och cykel, gata, samt på utmarkerat u-område i plankartan. Kommunen förespråkar 

inte att ledningar förläggs på naturmarken inom planområdet eftersom detta är ett 

utpekat fornlämningsområde. 

Detaljplanen föreslår inte att alléträd planeras längs vägen och kommer därför inte 

heller att inkräkta på kabelförläggningsvägen. I figur 13 i planbeskrivningen visas 

enbart en illustrativ bild över möjlig exploatering. 

6.2.5 Trafikförvaltningen, Stockholm 

Trafikförvaltningen ser att planbeskrivningen uppdaterats med de synpunkter som 

trafikförvaltningen lämnade i samrådsskedet och har därmed inga ytterligare 

synpunkter på granskningsförslaget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentaren noteras. 

6.2.6 Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets handlingar har Lantmäteriet noterat följande. 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Plankarta  

Markåtkomsten är otydligt redovisad för E-område. Kan bli problem vid 

plangenomförandet om det är tänkt att området ska föras till gatufastighet. 
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I planen avgränsas delvis, område avsatt för gemensamhetsanläggning med 

egenskapsgräns. Markreservat för gemensamhetsanläggningar är enligt Boverkets 

rekommendation en administrativ bestämmelse och bör därför avgränsas med 

administrativ gräns eller administrativ och egenskapsgräns. Nuvarande utformning 

för “g” gällande för hela området inom användningsgränsen. Även “u” gäller fram till 

användningsgräns. Användningen av egenskapsgräns kontra administrativ och 

egenskapsgräns är inte helt konsekvent.  

I plankartan finns det heldragna linjer utgörande gränser, som kan vara svåra att 

tolka vid plangenomförandet. 

Planbeskrivning 

Vad händer med befintlig bebyggelse inom 1:31, lilla komplementbyggnaden och 

komplementbyggnader inom 1:109? DEt bör framgå om de ska rivas och av vem? 

Plankartan kan ge intryck av att gemensamhetsanläggningar ska bildas inom hela det 

avsatta området. Avsatt område bör storleksmässigt vara lämpligt för angivna 

ändamål. 

Det ligger två officialservitut som ger rätt till väg, 0115-12/59.1 och 0115-14/26 inom 

planområdet. Dessa kan innebära att byggrätten inte kan förverkligas. Om dessa ska 

upphöra kommer ersättningsfrågan aktualiseras, FBL 7 kap 5§. Konsekvenser för 

berörda fastigheter samt ekonomiska konsekvenser bör beskrivas under punkt 3.5 och 

4. 

Delar av planen som skulle kunna förbättras (Under denna rubric redovisas 

synpunkter som inte direct ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 

bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen). 

 Plankarta 

Grundkartan bör inte vara äldre än tre månader. 

Egenskapsbestämmelser utgår från angivet nollplan. Vore kanske bra att lägga in 

några höjder i plankartan för att underlätta läsningen.  

E3 verkar ha blivit dubbelt inom ett område i nordöst. 
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Övriga frågor 

Information 

Vid genomgång av planhandlingarna har Lantmäteriet inte kontrollerat eventuellt 

oregistrerade samfälligheter som kan påverka plangenomförandet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Markåtkomsten för E-område ska totalt sett utgöra 50 kvm för dagvattenhanteringen. 

Växtbäddens konstruktion tydliggörs på en mer detaljerad nivå vid genomförande. Att 

förtydliga E-område i plankartan skulle innebära att det skapas mindre flexibilitet i 

planen. Kommunen kommer att vara huvudman för både allmän platsmark för väg 

och E3. 

Plankartan justeras så att avsatt markreservat för gemensamhetsanläggning och u-

område redovisas med både egenskapsgräns och administrativ gräns för ökad 

tydlighet. Höjdsättning läggs inte in i plankartan då den exakta höjdsättningen 

studeras närmare i detaljprojekteringen. 

Grundkartan har uppdaterats inför antagande så att den inte är äldre än tre månader.  

Plankartan justeras avseende bestämmelsen E3 i området i nordöst. 

Den lilla komplementbyggnaden som är befintlig bebyggelse på fastigheten Slumsta 

1:31 kommer att rivas vilket bekostas av exploatörerna i enlighet med 

exploateringsavtal. Komplementbyggnader inom Slumsta 1:109 ska rivas vilket i sin 

helhet ombesörjes av exploatören/fastighetsägaren. Ett förtydligande om detta görs i 

planbeskrivningen.  

Planbeskrivningen har förtydligats under avsnitt 3 och 4 angående officialservitut 

som ger rätt till väg. Konsekvenser för berörda fastigheter samt ekonomiska 

konsekvenser har beskrivits under punkt 3.5 och 4 i planbeskrivningen. 

6.2.7 Trafikverket 

Trafikverket har granskat handlingarna och vill framföra följande: 
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Buller 

I den remitterade bullerutredningen (Tyréns AB 2019-04-09) har mätningar gjorts 

utifrån en beräkningshöjd på 1.5 m över mark. Då planen medger flervåningshus på 

ca 110 m bör det i underlagshandlingarna redovisas beräknade ljudnivåer för samtliga 

våningsplan. Om bullerreducerande åtgärder behövs för att säkerställa att 60 dBA vid 

fasad inte överskrids i alla våningsplan bör det regleras i plankartan. 

I bullerutredningen har det även utförts beräkningar av den effekt en bullerskärm 

utmed väg 950 skulle ha. Av beräkningsbladen framgår det att detta har gjorts utifrån 

en placering av skärmen nästan i linje med planområdesgränsen, vilket innebär att 

den delvis ligger inom den allmänna platsmarken som är reserverad för den 

planerade gång- och cykelbanan. Som rådgivande synpunkt vill Trafikverket framföra 

att om det bli aktuellt med en skärm bör hänsyn tas till att dess läge inte innebär en 

olägenhet för gång- och cykelbanans anläggande och framtida brukande. Ett lämpligt 

avstånd mellan gång- och cykelbanan och en eventuell bullerskärm inom 

kvartersmarken bör redogöras för i planhandlingarna. 

Dagvattenhantering 

Av planhandlingarna framgår det att planens genomförande kommer innebära ökade 

dagvattenflöden inom planområdet. Då planområdet ligger i anslutning till väg 950, 

och delvis inom dess vägområde, utgår Trafikverket från att de ökade 

dagvattenflödena inte kommer att belasta vägens befintliga avvattningssystem. Diken, 

trummor och andra anläggningar är dimensionerade i första hand för vägens behov 

och Trafikverket kan inte acceptera att dagvatten från det tillkommande 

bostadsområdet leds till vägdiket. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Bullerutredningen har kompletterats och illustreras nu även 

i 3D-modell som visar beräknade ljudnivåer för samtliga våningsplan. Bullerkartorna 

i planbeskrivningen har ersatts utifrån senaste uppdateringen. 

En bullerskärm är inte aktuellt i västra delen av planområdet längs Lindholmsvägen 

och i norra delen av planområdet närmast idrottsplatsen. I bullerutredningen framgår 

att utifrån förväntat antal spelare på högst 100 personer på idrottsplatsen finns det ett 

behov på inglasad altan för bostäderna närmast idrottsplatsen för att möjliggöra en 

ljuddämpad sida. För bostäder som planeras närmast Lindholmsvägen kan 
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bullernivåerna nå strax över 60 dBA varför plankartan medför krav på inglasad altan 

även för bostäderna närmast Lindholmsvägen för att uppnå en ljuddämpad sida. 

Avseende dagvattenhantering, finns det sedan tidigare en lågpunkt närmast 

fastigheten Slumsta 1:13 och Trafikverkets väg Lindholmsvägen. Planförslaget medför 

inte direkt påverkan på lågpunkten då detaljplanen inte föreslår förändringar för den 

enskilda fastigheten. I planförslaget framgår att för övriga planområdet föreslås sker 

avrinning i nordöstlig riktning. 

6.2.8 Kulturnämnden, Vallentuna kommun 

Kulturförvaltningen har deltagit i planens framtagande och process sedan start. I 

tidiga möten och samråd har Kulturförvaltningen framhävt betydelsen av låg 

exploatering inom fastigheten. Detta för att ta tillvara de kulturhistoriska värdena 

inom och utanför fastigheten. Det har också tydligt från Kulturförvaltningen framgått 

att motet mellan de öppna ytorna i norr och området där de aktuella fastigheterna 

ligger måste ske med hänsyn till värdena i miljön. 

Under arbetets gång har förutsättningar förändrats och nya krav tillkommit vad gäller 

bland annat buller från intilliggande idrottsplats och sophantering. Det har inneburit 

att planen reviderats ett flertal gånger. 

Kulturförvaltningen anser fortfarande att exploateringen är för stor inom 

planområdet. Det har därför varit viktigt att i arbetet med planen utifrån de 

förutsättningar som funnits att få till en så bra plan som möjligt för att dämpa 

påverkan på de kulturhistoriska värdena. 

Skrafferad yta för fornlämning i plankarta bör kompletteras med R som är ett vanligt 

förekommande tecken för att markera fornlämning. 

Kulturförvaltningen föreslår att Kulturnämndens arbetsutskott tillstyrker 

granskningsförslaget till detaljplan Lindholmen-Strömgården. Kulturnämndens 

arbetsutkott antar Kulturförvaltningens förslag till yttrande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Inom skrafferad yta för fornlämning ersätts tidigare 

begrepp “fornlämning” med beteckningen Run-“R”. 
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6.2.9 Fritidsnämnden, Vallentuna kommun 

Fritidsnämnden ställer sig positive till utvecklingen av Lindholmen och i synnerhet 

deet som påverkar folkhälsan och rörelserikedomen positivt såsom en gång och 

cykelväg gör. Fritidsnämnden utgår från att området runt Orkesta IP klassas som ett 

Zon B område enligt en rapport, Rapportnummer R2-294010, “Bullerutredning 

Orkesta IP” av Tyrens AB, Akustik. Punkt 4.3 “Slutsats i rapporten” är av stor vikt för 

fritidsnämnden då alla eventuella bulleranpassade åtgärder är exploatörens ansvar. 

Slutsatsen i bullerutredningen, punkt 4.3, är bra och viktig då det ger ett ramverk för 

fritidsverksamheten på idrottsplatsen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. 

7. Revideringar efter granskning 

Revideringar i plankartan 

 Markreservat för gemensamhetsanläggning och u-område redovisas nu med 

både egenskapsgräns och administrativ gräns för ökad tydlighet. 

 Under Upplysning görs ett förtyligande i skraffed yta genom att ersätta 

tidigare begrepp” fornlämning” med beteckningen Run-”R”. 

 Dubblett av e3-bestämmelsen tas bort i området i nordost. 

 Ett förtydligande görs i text avseende bestämmelserna e2 och e3 avseende att 

byggnadsarean avser huvudbyggnad per fastighet. 

 Bestämmelsen f1 “endast radhus” ändras till  “enbart radhus alternativt 

parhus”. 

 d-beteckningarna i plankartan justeras så att minsta fastighetsstorlek anger 

enbart minst 100 kvm. 

Revideringar i planbeskrivningen 

 Foto på befintlig bebyggelse uppdateras, sidan 12 i planbeskrivningen 

 Ett foto över befintlig infartsväg till planområdet och idrottsplatsen, Orkesta 

IP, läggs in på sidan 13. Figurnummer har därmed uppdaterats för samtliga 

som redovisas i planbeskrivningen. 
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 Tidplan har uppdaterats under avsnitt 1.2.1 Planuppdrag och 

handläggning, samt avsnitt 4.1.1. Tidplan för genomförande 

 Ett förtydligande görs avseende komplementbyggnader på fastigheten 

Slumsta 1:31 och Slumsta 1:109 under avsnitt 4.1.3 Ansvarsfördelning. 

 Planbeskrivningen kompletteras i text avseende officialservitut och 

fastighetskonsekvenser under avsnitt 3.5.5. Utfartsväg, 4.3.1 

Fastighetsbildning och avsnitt 5.4.1 Fastighetsbildning och 

fastighetskonsekvenser. 

 Planbeskrivningen kompletteras i text avseende ekonomiska 

konsekvenser under avsnitt 4.4.1 Planekonomi samt avsnitt 5.3.2 

Ekonomiska konsekvenser för berörda fastighetsägare.  

 Komplettering i text har gjorts avseende gemensamhetsanläggning för vatten 

och avlopp under avsnitt  3.4.1 Gemensamhetsanläggningar, 3.5.2 Vatten 

och avlopp, samt 3.7.3 Gemensamhetsanläggningar. 

 Bullerutredningen har kompletterats och visar nu beräknade ljudnivåer för 

samtliga våningsplan. Bullerkartor i planbeskrivningen ersätts utifrån senaste 

uppdateringen och ett förtydligande görs i text avseende 

byggnadskonstruktion. 

 Ett förtydligande görs i text avseende bestämmelserna e2 och e3 avseende att 

byggnadsarean avser huvudbyggnad per fastighet. 

 Kompletterande bullerutredning läggs till i planhandlingarna. 

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:  

Samtliga synpunkter har tillgodosetts. 
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