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2. Sammanfattning 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under granskningstiden mottagit 19 stycken yttranden.  

Totalt har 14 stycken yttranden inkommit från myndigheter och föreningar. 

Totalt har 5 stycken yttranden inkommit från sakägare och närboende.  

Synpunkterna som inkommit har föranlett vissa revideringar av planförslaget, 

revideringarna presenteras nedan.   

Genomförda revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning. 

Till mestadels har yttranden från närboende berört Åbyholmsvägens utformning och 

önskemål om att denna undantas från upprustning och omfattande utökning av bebyggelse. 

Yttrandena hänvisar till stor del till den kulturmiljöanalys som gjort av WSP 2009-06-24 

och menar att förslaget på detaljplan inte visar hänsyn mot de värden som beskrivs som 

bevarandevärda i analysen. Som svar på dessa synpunkter har samhällsbyggnadsförvaltning 

sammanställt bemötande där planens utformning motiveras i behovet av bostäder och 

förtätning inom centrala lägen i kommunen på miljöresurseffektiva grunder, med 

hänvisning till trafiksäkerhetsriktlinjer och även till kulturmiljöanalysen där tätare 

bebyggelse återfinns på avstånd från kulturmiljövärden samt bevarande och 

varsamhetsbestämmelser för Åbyholms gård.  

 FAKTA Utlåtande   

 Utlåtandet redovisar inkomna yttranden tillsammans med 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Yttrandena återges 

och citeras överlag men vissa yttranden har förkortats ned 

Yttrandena är offentliga handlingar och finns tillgängliga i sin helhet 

på kommunen.  
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3. Remissinstanser 

Nämnder: Ledningsägare och företag: 

Fritidsnämnden Eon Värme Sverige AB 

Barn- och ungdomsnämnden Ellevio 

Socialnämnden 
Roslagsvatten/Vallentunavatten 
AB 

Utbildningsnämnden 
Skanova Nätplanering 
Stockholm 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden PostNord 

Kulturnämnden Företagarna i Vallentuna 

Myndigheter: 
Swedavia AB Stockholm-
Arlanda Airport 
 

Länsstyrelsen i Stockholms län SÖRAB 

Lantmäterimyndigheten Stockholms län Föreningar: 

Landstingsstyrelsens förvaltning 
 

Vallentuna 
Naturskyddsförening 

Polismyndigheten i Stockholms län Vallentuna Hembygdsförening 

Storstockholms brandförsvar Närboende: 

Trafikverket 
Sakägare enligt 
fastighetsförteckning 

Trafikförvaltningen  

Försvarsmakten  

4. Utställningens upplägg 

Detaljplanen var utsänd för granskning mellan 30 april och 28 maj 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.  
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Granskningshandlingarna fanns tillgängliga under granskningstiden på kommunens 

hemsida, på samhällsbyggnadsförvaltningen Tuna Torg 2 samt på Kulturhuset i 

Vallentuna. 

5. Yttranden utan synpunkter  

Yttranden utan synpunkter har inkommit från:  

Länsstyrelsen, som inte haft något att erinra mot planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL. 

6. Yttranden med synpunkter 

6.1 Närboende  

6.1.1 Privatperson 1 (KS 2013.484-57)  

Yttrande gällande detaljplan för Åbyholm  

Vi har tagit del av förslaget till detaljplan för Åbyholm och inkommer här med följande 

synpunkter. Vi finner när vi tar del av handlingarna att kommunens intresse förefaller att 

endast vara, att bygga så många bostäder som möjligt, att den kulturhistoriskt värdefulla 

miljö vi idag har och som vi (boende på Åbyholmsvägen) en gång valt, är ointressant för er.  

WSP:s kulturanalys avseende Åbyholm (Åbyholmsvägen, Åbyholms gård och 

Dragontorpet), belyser ett flertal värden t.ex. samhällshistoriskt värde, upplevelsevärde, 

miljöskapande värde, identitetvärde, symbolvärde, pedagogiskt värde Dessa värden anser vi 

till största del försvinna i förslaget till detaljplan.  

Vi konstaterar, sällsynthet och inte minst så bedöms området sammantaget ha ett 

representativt värde.  

att bevarandet av det unika avtryck man finner på Åbyholmsvägen har prioriterats bort. Vi 

är mycket förbryllade över detta då ni i kommunen, på samhällsbyggandesförvaltningen, 

under alla år (och det är många) framhållit både muntligt och skriftligt att den unika 

kulturhistoriskt värdefulla miljön man ser på Åbyholmsvägen ska bevaras. Vi förstår att 

bostäder måste byggas, att utveckling och framtid kräver förändringar och det är också vår 

önskan, att vi möter framtidens behov. Men, det får inte vara på bekostnad av att ta bort vår 

historia, vårt historiska avtryck.  
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Åbyholmsvägen utformning Behåll karaktären längs Åbyholmsvägen, bygg, korsa, 

anslut inte fler vägar än till Åbyholmsvägen. Gör en vändplan där Åbyholmsvägen och Åby 

allé korsar varandra (när man kommer norr ifrån), låt det inte bli genomfartstrafik på 

Åbyholmsvägen, då behöver vägen inte breddas eller förses med trottoar.  

Att planer finns för att bredda vägen och göra trottoar tyder på en tanke om ökad trafik, 

vilket förvånar oss då det är allmänt känt att många cyklister och fotgängare idag nyttjar 

denna väg som promenadstråk och/eller för att t.ex. ta sig till och ifrån idrottsplatsen, 

Hagaskolan mfl platser. En sådan plan skulle också innebära att den unika miljö med häckar 

och belysningsstolpar i trä med mera skulle försvinna och vad blir då kvar, av karaktären, 

den kulturhistoriskt värdefulla karaktären som alla nämner, som finns här?  

Gatukostnader De tänkta gatukostnader som presenterats är inte acceptabla då vi inte 

anser att vägen behöver göras om utanför oss. Om vårt förslag följs, behöver vägen inte 

breddas och inte heller behövs då trottoarer, trafiken blir minimal och för oss blir det ingen 

förändring av väg= ingen kostnad.  

Nybyggnation Att bygga hus med fler än två våningar kan inte anses ”passa in” i befintlig 

miljö. Vi motsätter oss starkt denna plan med tre våningar. Ni har tidigare gått ut med att 

er ambition var villa/småhusbebyggelse längs Åbyholmsvägen, senare blev det 

tvåvåningshus och det kan vi acceptera men absolut inte tre våningar. Vi är mycket 

förvånade över den här vändningen och ser inte något konsekvent tänkande när det gäller 

bevarandet av miljön.  

I samrådsredogörelsen som finns att läsa på hemsidan gällande Åbyholm svarar 

Samhällsbyggnadsnämnden på Kulturnämndens yttrande:  

"För att ytterligare sträva efter att bevara Åbyholmsvägens karaktär ska bebyggelsen 

utgöras av villor med inslag av radhus i dess yttersta del. Åbyholmsvägen föreslås att även 

fortsatt vara en relativt smal väg och att bebyggelsen utgörs av villor med inslag av 

radhus i dess yttersta del.” Vår kommentar: Vad hände här? Varför står ni inte för det ni 

sagt? Vi motsätter oss starkt byggnader högre än två våningar.  

Parken, i detaljplan under Sociala konsekvenser (5.4), står det:  

Flöden av besökare förväntas främst ske till parkmarken där en samlingsplats ska anläggas. 

Detta leder till ett flöde av människor och nya målpunkter med aktiviteter och mötesplatser.  

Vi undrar: Vad menar ni med flöden? Hur ska parken utformas? Vad tänker ni när ni skriver 

målpunkter med aktiviteter, vad ska sättas upp där? Detta känns väldigt otydligt och 

omöjligt att yttra sig om när det är så oklart. Vi anser att innan planerna fastställs för parken 
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bör vi få ta del av planerna, få tillfälle att yttra oss samt möjlighet att påverka då denna park 

ligger granne med vår tomt och parken kommer självklart att beröra oss mycket.  

Barnkonsekvensanalys, barnperspektivet (5.4.1)  

Ni skriver: Det naturområde som bevaras är positivt för barn i området. Likaså den 

kulturhistoriskt intressanta miljön, närheten till Åbyholms gård, är positiv ur en 

pedagogisk synpunkt.  

Vår fråga: Kan ni utveckla detta påstående, vad menas, på vilket sätt tas det hänsyn till 

barnens behov ur pedagogisk synpunkt? Hur har ni gjort barnkonsekvensanalysen? Har 

barn vidtalats? Har barn varit delaktiga i analysen? Naturområdets bevarande är självklar 

positivt för barn men vi kan inte se att det finns något kulturhistoriskt intressant kvar annat 

än själva gården i den plan ni tagit fram, och den är inte tillgänglig annat än att titta på, på 

håll för barnen. Miljön runt omkring kommer ju inte att var kulturhistorisk intressant då 

områdets utformning inte kommer att bevaras och torpet sannolikt kommer att rivas. Om! 

däremot områdets karaktär behålls kan vi se den pedagogiska behållningen.  

Historiskt unikt avtryck finns här  

Vi vill också be er innan ni tar beslut, att personligen (det tar 7 minuter att gå hit från 

centrum, och det bör ni ta er tid till) besöka och promenera längs vår gata, den är helt unik, 

låt den få fortsätta vara det. Bevara värdena omkring oss, WSP skriver, särskild varsamhet 

krävs vid utformning av ny bebyggelse vid Åbyholmsvägen. Bibehåll Åbyholmsvägens 

karaktär av gammal allfarväg. När ni går här, tänk er in i hur er plan skulle förändra, hur ett 

trevåningshus skulle bryta karaktären, tänk på de vackra syrenhäckarna som inte skulle 

finnas kvar, tänk på inramningen av gården och vägen, tänk på den värdefulla miljön ni ser. 

Området är ur kulturhistoriskt perspektiv en mycket viktig och känslig del och bör i högsta 

möjliga mån bevaras.  

"Alla berörda ska få möjlighet till inflytande" skriver ni om planprocessen på hemsidan. Vi 

hoppas att dom orden efterföljs och att vi som berörs på riktigt, boende i området, här och 

nu kan påverka. Att ni i kommunen månar om och vårdar oss era invånare och vår unika 

miljö som aldrig kommer tillbaka om man tar bort den.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

 

Vallentuna växer och bostäderna behöver bli fler. Vallentuna kommuns översiktsplan 

redovisar att fokus för tillkommande bebyggelse ska ligga i de centrala delarna och  

ambitionen är att utveckla Vallentuna framförallt längs med Roslagsbanan och att förtäta i 
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områden med god kollektivtrafikförsörjning och där det redan finns bebyggelse. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort. Planen innebär 

att flerbostadshus, kedje-, rad- och friliggande småhusbebyggelse i varierande 

byggnadskaraktär möjliggörs. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att aktuellt planområde ligger inom ett centralt 

läge där förtätningar skapar en attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra 

kollektivtrafik med ett minskat behov av lokala resor och en mindre del av natur med höga 

värden tas i anspråk för att skapa möjlighet för fler människor att bo och leva i kommunen. 

På dessa grunder och i sådana lägen bedöms en tätare bebyggelse vara positiv. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de bestämmelser som syftar till att bevara 

och skydda kulturvärden är motiverade med utgångpunkten i avvägningen mellan 

kulturmiljövärden och att möjliggöra för ny bebyggelse och nya bostäder inom centrala 

Vallentuna tätort.  

Med hänsyn till kulturmiljövärden har bebyggelse hållts ned längs Åbyholms gård för att 

bli högre och tätare i större avstånd till kulturmiljövärden. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

bedömer att planerad bebyggelse längs Åbyholmsvägen är i enlighet med samrådet och 

består av friliggande villor och radhus. Högre bebyggelse-trevåningshus (kvartersmark 

med egenskapsbestämmelse där högsta tillåtna nockhöjd är 10 meter) tillåts vid 

Åbyholmsvägens södra del i anslutning till Åby Allé. Där regleras också planen med 

bestämmelse om ett byggnadsfritt område närmast Åbyholmsvägen så att bebyggandets 

omfattning begränsas och marken inte får förses med byggnad. Detta säkerställer ett 

avstånd om 5 meter mellan bebyggelsen och gatan vilket bidrar till att vägens karaktär 

bibehålls. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att detta är lämpligt 

med hänsyn till trafiksäkerhet, skuggbildning, kulturmiljö, framkomlighet och andra 

avvägningar som görs i en detaljplanprocess.  

Åbyholms gård karaktärsdrag bevaras vilket regleras med bestämmelser om skydd av 

kulturvärden och varsamhetsbestämmelser, rivningsförbud och att en skyddszonering 

uppnås kring gården och vägmiljön genom bestämmelse om att marken inte får förses med 

byggnad och reglerar på så sätt att ny bebyggelse inte kan tillkomma och strukturen inom 

området inte förändras.  

Dragontorpets ligger intill planerade fortsättningen av Åby allé som är områdets huvudgata 

och en tätare bebyggelse kring denna i form av radhus och/eller kedjehus bedöms som 

positivt för gestaltningen och effektivt resursutnyttjande av både gata och mark för bostäder. 

Då Dragontorpet till stor del har byggts om och att få av de exteriöra byggnadsdelarna är i 

ursprunglig utformning är bedömningen att det samlade värdet inte är tillräckligt starkt att 

i detaljplanen reglera ett bevarande. Avsnitt 5.2.5 om konsekvenser för Kulturhistorisk 
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värdefull miljö kompletteras med ett förtydligande att planen innebär en försvagning av 

kulturmiljön kring Dragontorpet. 

Åbyholmsvägens utformning  

Åbyholmsvägens utformning ska bibehållas i så stor utsträckning som möjligt, vilket 

gatusträckningen i detaljplanen syftar till. Detaljplanen och Åbyholmsvägens utformning 

möjliggör att riktlinjer som bland annat Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram 

kan följas. I riktlinjerna beskriver SKR att det bör finnas en gångbana på vardera sida om 

gatan för att säkerställa god tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla oskyddade trafikanter, 

så som fotgängare och cyklister. Finns det inte utrymme för två gångbanor bör minst en 

gångbana anläggas. Utmed Åbyholmsvägen är utrymmet begränsat då 

samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat för att behålla den ursprungliga utformningen till 

så stor del som möjligt, av den anledningen anses det godtagbart att välja en utformning 

som enbart medför en gångbana. Belysningsstolpar i trä planeras att bevaras i enlighet med 

liggande förslag i förprojekteringen. Den informationen läggs till i planbeskrivningen. 

Läget på den nya anslutningen mellan Åby allé och Åbyholmsvägen bidrar till att Åby allé 

som huvudgata hanterar de större trafikmängderna och trafikanter med målpunkt i 

närområdet, undantaget Åbyholmsvägen, till största delen kommer att välja att färdas via 

Åby allé. På så vis undantas Åbyholmsvägen från en stor del genomfartstrafik. Istället för 

den vändplats i mötet mellan Åby allé och Åbyholmsvägen som närboende föreslår har 

Åbyholmsvägen stängts av för biltrafik mot Åby allé i söder och genomfartstrafik undviks på 

så sätt. Enligt den genomförda trafikutredningen beräknas enbart en mindre andel av 

biltrafiken belasta Åbyholmsvägen medan de stora flödena kommer att trafikera Åby Allé. 

Istället anläggs en gång- och cykelkoppling i söder mellan Åby allé och Åbyholmsvägen för 

att fortsatt möjliggöra för gång- och cykeltrafik i nord-sydlig riktning.  

Den valda utformningen på Åbyholmsvägen beror dels på att en trafiksäker vändplats skulle 

innebära ett större markintrång på privat mark vilket samhällsbyggnadsförvaltningen inte 

anser lämpligt, samt dels att en vändplats inte är optimalt ur trafiksynpunkt och bör i 

nybyggnadsområden undvikas. För att en vändplats ska vara trafiksäker krävs dimensioner 

som medför att backning av fordon, både personbilar och tung trafik, undviks. Detaljplanen 

möjliggör för en vändplats i de södra delarna, här har samhällsbyggnadsförvaltningen 

kommit fram till att det är den bästa trafikala lösningen.  

Gatukostnader 

Yttranden gällande gatukostnader har lagts till för KS 2016.193 Gatukostnadsutredning för 

Åbyholm och bemöts där.   



Sidan 11 av 52 

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 

 

Nybyggnation 

Synpunkt har bemöts under första stycket i denna kommentar.  

Parken 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att Lasseparken i centrala Vallentuna 

tätort som invigdes under 2019 tar emot större flöden av kommuninvånare från ett större 

upptagningsområde och att parken som planläggs inom detaljplaneområde för Åbyholm i 

första hand tjänar närboende. Grönstråk i planområdet fungerar som komplement till gång- 

och cykelbanorna och parken är både en målpunkt och en del av det trafikseparerade 

gångstråket i öst-västlig riktning som kopplas samman med ett grön/gångstråk i Åby ängar 

norr om förskolan. Parken, tillsammans med naturområdet fungerar som en mötesplats i 

närområdet för bostadsnära lek och rekreation. Vallentuna kommun, i enlighet med 

Lekplatsplanen (2017) eftersträvar att boende i kommunens tätorter ska ha rimligt avstånd 

(bedömning ca 500 m) till en lekplats.  Avsnittet 3.3.1. Grönstruktur, park och naturmark 

i kapitlet allmänna platser har förtydligats och komplettering har gjort med gällande 

parkens utformning.  

Barnkonsekvensanalys, barnperspektivet 

Gården bedöms enligt kulturmiljöanalysen ha ett högt pedagogiskt värde. I detaljplanen 

reglerar bestämmelser för gården bevarande och varsamhet. Trots att viss bakgrundskunskap 

krävs för att förstå gårdens värden låter bevarande av gården, både exteriört och interiört, 

framtida generationer förstå det bebyggelse- och samhällshistoriska värde och Åbyholms 

gårds storhetstid.  

Detaljplanen skapar förutsättningar för förskola och bostäder. En utveckling av 

planområdet påverkar tillgängligheten till rekreationsområden och fritidsaktiviteter genom 

att skapa tydliga stråk till IP och till andra bostadsområden och trygga kopplingar till 

centrala Vallentuna tätort. Gångstigar och bostadsområden binds samman och utgör bilfria 

stråk. Byggnation inom planområdet får en positiv effekt då fler människor uppehåller sig i 

området under fler tider på dygnet samt tillkommande belysningen vilket skapar trygghet.  

Historiskt unikt avtryck finns här 

Synpunkterna har bemöts under första stycket och under rubriken Åbyholmsvägen 

utformning. 
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6.1.2 Privatperson 2 KS 2013:484-60 

 
Yttrande gällande Detaljplan för Åbyholm omfattande fastigheterna 
Vallentuna_Åby 1:94 m.fl i Vallentuna Kommun 
 
 

Behåll Åbyholmsvägen i befintlig vägbredd och ta bort planerad trottoar. Detta för att 

bibehålla Åbyholmsvägens karaktär som en villagata, vilket det är. Syftet är att bevara den 

historiska betydelsen samt charm som idag gjort Åbyholmsvägen till en uppskattad 

promenadväg av många Vallentunabor. Med ovan sagt har vi inget emot att Åbyholmsvägen 

får nytt ytskikt asfalt med bättre lutning samt ny gatubelysning (som varit ur funktion sedan 

innan vintern 2019) 

Minimera biltrafiken på Åbyholmsvägen genom att ta bort ta bort föreslagen väg 35.6 och 

anlägg istället vändplan innan planerad ny cykelväg vid 34.5. På detta sätt tar vi bort 

genomfartstrafik och ökar säkerheten. 

I detaljplanen står det att det tillåts bygga hus i 3‐plan bredvid fastighet 1:97 vilket verkligen 

skulle förstöra känslan av Åbyholmsvägen som villagata. Tillåt endast hus i maximalt 2 plan. 

Detta för att bevara Åbyholmsvägens charm och kulturhistoria. 

Inritad Park är i dag ett stort frågetecken då upplägget kring parken inte är klarlagt, ber om 

mer information innan vi kan yttra oss. 

Ovanstående ändringar som jag uppfattat är gemensamt med oss boende på Åbyholmsvägen 

skulle spara vår kommun och dess skattebetalare en hel del pengar genom att dra in på 

trottoarbygge samt genomfartsvägar. 

Sammanfattningsvis skulle vi vilja hänvisa till den tidigare kulturanalys som utfördes av 

WSP som väl understödjer ovan synpunkter 

 

Ur WSP kulturmiljöanalys: 

"Åbyholm bär på en unik historia i egenskap av att vara en utbruten gård från en annan 

by före en‐ och laga skiftesreformerna. Dess framträdande position med dess alla 

funktioner under 1800‐ och 1900‐talet är mycket ovanlig. Här ingår även 

ansvarsuppgiften i egenskap av rusthåll som en av dessa funktioner, där dragontorpet 

förstärker karaktären av området. Det bevarade vägavsnittet av den historiskt sett 
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betydelsefulla allfarvägen, Åbyholmsvägen är i sammanhanget en viktig komponent i 

sammanhanget. Sammantaget bedöms miljön som mycket sällsynt". 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Åbyholmsvägens utformning ska bibehållas i så stor utsträckning som möjligt, vilket 

gatusträckningen i detaljplanen syftar till. Detaljplanen och Åbyholmsvägens utformning 

möjliggör att riktlinjer som bland annat Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram 

kan följas. I riktlinjerna beskriver SKR att det bör finnas en gångbana på vardera sida om 

gatan för att säkerställa god tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla oskyddade trafikanter, 

så som fotgängare och cyklister. Finns det inte utrymme för två gångbanor bör minst en 

gångbana anläggas. Utmed Åbyholmsvägen är utrymmet begränsat då 

samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat för att behålla den ursprungliga utformningen till 

så stor del som möjligt, av den anledningen anses det godtagbart att välja en utformning 

som enbart medför en gångbana. Belysningsstolpar i trä planeras att bevaras i enlighet med 

liggande förslag i förprojekteringen. 

Läget på den nya anslutningen mellan Åby allé och Åbyholmsvägen bidrar till att Åby allé 

som huvudgata hanterar de större trafikmängderna och trafikanter med målpunkt i 

närområdet, undantaget Åbyholmsvägen, till största delen kommer att välja att färdas via 

Åby allé. På så vis undantas Åbyholmsvägen från en stor del genomfartstrafik. Istället för 

den vändplats i mötet mellan Åby allé och Åbyholmsvägen som närboende föreslår har 

Åbyholmsvägen stängts av för biltrafik mot Åby allé i söder och genomfartstrafik undviks på 

så sätt. Enligt den genomförda trafikutredningen beräknas enbart en mindre andel av 

biltrafiken belasta Åbyholmsvägen medan de stora flödena kommer att trafikera Åby Allé. 

Istället anläggs en gång- och cykelkoppling i söder mellan Åby allé och Åbyholmsvägen för 

att fortsatt möjliggöra för gång- och cykeltrafik i nord-sydlig riktning.  

Den valda utformningen på Åbyholmsvägen beror dels på att en trafiksäker vändplats skulle 

innebära ett större markintrång på privat mark vilket samhällsbyggnadsförvaltningen inte 

anser lämpligt, samt dels att en vändplats inte är optimalt ur trafiksynpunkt och bör i 

nybyggnadsområden undvikas. För att en vändplats ska vara trafiksäker krävs dimensioner 

som medför att backning av fordon, både personbilar och tung trafik, undviks. Detaljplanen 

möjliggör för en vändplats i de södra delarna, här har samhällsbyggnadsförvaltningen 

kommit fram till att i det fallet är den bästa trafikala lösningen.  

Vallentuna växer och bostäderna behöver bli fler. Vallentuna kommuns översiktsplan 

redovisar att fokus för tillkommande bebyggelse ska ligga i de centrala delarna och 

ambitionen är att utveckla Vallentuna framförallt längs med Roslagsbanan och att förtäta i 

områden med god kollektivtrafikförsörjning och där det redan finns bebyggelse. 
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Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort. Planen innebär 

att flerbostadshus, kedje-, rad- och friliggande småhusbebyggelse i varierande 

byggnadskaraktär möjliggörs.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att aktuellt planområde ligger inom ett centralt 

läge där förtätningar skapar en attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra 

kollektivtrafik med ett minskat behov av lokala resor och en mindre del av natur med höga 

värden tas i anspråk för att skapa möjlighet för fler människor att bo och leva i kommunen. 

På dessa grunder och i sådana lägen bedöms en tätare bebyggelse vara positiv. Med hänsyn 

till kulturmiljövärden har bebyggelse hållts ned längs Åbyholms gård för att bli högre och 

tätare i större avstånd till kulturmiljövärden. 

Med hänsyn till kulturmiljövärden har bebyggelse hållts ned längs Åbyholms gård för att 

bli högre och tätare i större avstånd till kulturmiljövärden. Planerad bebyggelse längs 

Åbyholmsvägen består av friliggande villor och radhus. Högre bebyggelse- trevåningshus 

(kvartersmark med egenskapsbestämmelse där högsta tillåtna nockhöjd är 10 meter) tillåts 

vid Åbyholmsvägens södra del i anslutning till Åby Allé. Där regleras också planen med 

bestämmelse om ett byggnadsfritt område närmast Åbyholmsvägen så att bebyggandets 

omfattning begränsas och marken inte får förses med byggnad. Detta säkerställer ett 

avstånd om 5 meter mellan bebyggelsen och gatan vilket bidrar till att vägens karaktär 

bibehålls. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att detta är lämpligt 

med hänsyn till trafiksäkerhet, skuggbildning, kulturmiljö, framkomlighet och andra 

avvägningar som görs i en detaljplanprocess. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att Lasseparken i centrala Vallentuna 

tätort som invigdes under 2019 tar emot större flöden av kommuninvånare från ett större 

upptagningsområde och att parken som planläggs inom detaljplaneområde för Åbyholm i 

första hand tjänar närboende. Grönstråk i planområdet fungerar som komplement till gång- 

och cykelbanorna och parken är både en målpunkt och en del av ett det trafikseparerade 

gångstråket i öst-västlig riktning som kopplas samman med ett grön/gångstråk i Åby ängar 

norr om förskolan. Parken, tillsammans med naturområdet fungerar som en mötesplats i 

närområdet för bostadsnära lek och rekreation. Vallentuna kommun, i enlighet med 

Lekplatsplanen (2017) eftersträvar att boende i kommunens tätorter ska ha rimligt avstånd 

(bedömning ca 500 m) till en lekplats. 
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6.1.3 Privatperson 3 KS 2013.484-63 

Yttrande angående detaljplanplan för Åbyholm 

Härmed framförs våra synpunkter på detaljplan över Åbyholm med tillhörande 

gatukostnadsutredning. 

Det är tydligt att Vallentuna kommun endast har som mål att få in så många bostäder som 

möjligt på tillgänglig yta och vill göra detta utan att behöva ta hänsyn till eller bevara dagens 

karaktär på området. Det är tydligt att man inte tagit hänsyn till oss som bor inom detta 

område idag och våra åsikter. Som tidigare påpekats (2017‐01‐04) medverkar inte heller 

denna detaljplan till att bibehålla särarten i området kring Åbyholmsvägen och Åbyholms 

gård som unik historisk miljö samt grön lunga i centrala Vallentuna, vilket var anledningen 

till att vi en gång flyttade hit. Att så okänsligt bebygga och därmed omringa befintligt område 

med höga flervåningshus skulle förstöra vår boendemiljö totalt. Vi anser som tidigare att 

byggnationerna i området skall begränsas till villabebyggelse som med stor känslighet 

placeras i befintlig miljö. Att vi skulle få ett ökat värde på vår fastighet efter bebyggelse enligt 

aktuell detaljplan finner vi besynnerligt att tro, snarare tvärt om. Att då behöva betala för 

något som inte förbättrar någonting för oss utan bara försämrar känns direkt stötande. 

Vi uppmanar Vallentuna kommun att följa sammanfattningen ifrån den genomförda 

kulturmiljöanalysen: ”En komplettering med ny bebyggelse bör ske med stor varsamhet i 

förhållande till Åbyholm som kulturmiljö och Åbyholmsvägen med omgivning.” 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Vallentuna växer och bostäderna behöver bli fler. Vallentuna kommuns översiktsplan 

redovisar att fokus för tillkommande bebyggelse ska ligga i de centrala delarna och 

ambitionen är att utveckla Vallentuna framförallt längs med Roslagsbanan och att förtäta i 

områden med god kollektivtrafikförsörjning och där det redan finns bebyggelse. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort. Planen innebär 

att flerbostadshus, kedje-, rad- och friliggande småhusbebyggelse i varierande 

byggnadskaraktär möjliggörs.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att aktuellt planområde ligger inom ett centralt 

läge där förtätningar skapar en attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra 

kollektivtrafik med ett minskat behov av lokala resor och en mindre del av natur med höga 

värden tas i anspråk för att skapa möjlighet för fler människor att bo och leva i kommunen. 

På dessa grunder och i sådana lägen bedöms en tätare bebyggelse vara positiv.  
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Med hänsyn till kulturmiljövärden har bebyggelse hållts ned längs Åbyholms gård för att 

bli högre och tätare i större avstånd till kulturmiljövärden. Åbyholms gård karaktärsdrag 

bevaras vilket regleras med bestämmelser om skydd av kulturvärden och 

varsamhetsbestämmelser, rivningsförbud och att en skyddszonering uppnås kring gården 

och vägmiljön genom bestämmelse om att marken inte får förses med byggnad och 

reglerar på så sätt att ny bebyggelse inte kan tillkomma och strukturen inom området inte 

förändras. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de bestämmelser som syftar till att 

bevara och skydda kulturvärden är motiverade med utgångpunkten i avvägningen mellan 

kulturmiljövärden och att möjliggöra för ny bebyggelse och nya bostäder inom centrala 

Vallentuna tätort.  Planområdet används inte i någon större utsträckning som 

rekreationsområde och den befintliga växtligheten rymmer inte några särskilda 

naturvärden enligt bedömningar baserade på fältbesök och andra underlag. Några 

bevarandsvärda träd bevaras med bestämmelser i detaljplanen om att marklov krävs för 

fällande av dessa träd.  Generellt ligger vegetationens huvudsakliga värde i dess 

strukturella värde och detaljplanen säkerställer gröna stråk genom området som kopplar 

till och tillgängliggör tillgång till naturområden och tex skogsområden av större variation. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att bebyggelsen är lämpligt med 

hänsyn till trafiksäkerhet, skuggbildning, kulturmiljö, framkomlighet och andra 

avvägningar som görs i en detaljplanprocess. 

Synpunkter gällande gatukostnader besvaras i granskningsutlåtandet för 

Gatukostnadsutredning för Åbyholm KS 2016.193. 

6.1.4 Privatperson 4 KS 2013.484-59 

Angående Detaljplan för Åbyholm omfattande fastigheterna Vallentuna – Åby 

1:94 m.fl i Vallentuna kommun  

Vallentuna kommun har under flera års tid i sin argumentation mot oss som idag är bosatta 

på Åbyholmsvägen använt argument såsom att trafiken inte ska öka på Åbyholmsvägen, 

känslan i området ska bevaras. När vi nu tittar på er föreslagna detaljplan så kan vi 

konstatera att Vallentuna kommun tycker att det är viktigare att säkerställa att nyinflyttade 

personer till Vallentuna är viktigare än vi som redan bor här och betalar skatt i kommunen. 

Vi inser att vi alla har ett samhällsansvar och måste bidra till att skapa nya bostäder men 

denna detaljplan visar tydligt på att Vallentuna kommun fokuserar i första hand på att skapa 

nytt skatteunderlag och har noll fokus på att ta hänsyn till befintliga invånare i kommunen. 

(…) Här har samhällsbyggnadsförvaltningen maskerat ett stycke med hänsyn till skydd 

av personuppgifter. Alla yttranden går att begära ut i sin helhet från Kommunstyrlesen 

diarium.  
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Argumentationen att trafiken ej ska öka på Åbyholmsvägen är något som är viktigt för oss 

befintliga fastighetsägare och om så är fallet har vi ingen förståelse alls varför vägen ska 

breddas och en trottoar byggas? Åbyholmsvägen är idag den gata som hela Bällsta använder 

för att gå till idrottsplats och friluftsområdet bakom idrottsplats, det fungerar bra idag och 

vi kan inte se nödvändigheten för att ändra på detta. Att vi fastighetsägare dessutom skulle 

få betala för denna trottoar är fullkomlig galenskap oavsett om ni har stöd för det i lagen.  

Jag vill trycka på den kulturanalys som utfördes av WSP, troligtvis för en hög kostnad 

bekostad av oss skattebetalare i kommunen:  

Ur WSP kulturmiljöanalys:  

"Åbyholm bär på en unik historia i egenskap av att vara en utbruten gård från en annan 

by före en- och laga skiftesreformerna. Dess fram-trädande position med dess alla 

funktioner under 1800- och 1900-talet är mycket ovanlig. Här ingår även 

ansvarsuppgiften i egenskap av rusthåll som en av dessa funktioner, där dragontorpet 

förstärker karaktären av området. Det bevarade vägavsnittet av den historiskt sett 

betydelsefulla allfarvägen, Åbyholmsvägen är i sammanhanget en viktig komponent i 

sammanhanget.  

Sammantaget bedöms miljön som mycket sällsynt". 

I den detaljplan ni presenterat med trevångingshus, ombyggnation av Åbyholmsvägen har 

ni valt att inte överhuvudtaget ta hänsyn till denna analys, samtidigt som ni fullständigt 

ignorerar att vi som bott på Åbyholmsvägen i villor i 30 år, inte accepterar en totalförändring 

av det kulturbärande området runt Åbyholm. Ni har dessutom ritat in vägar som dras ner 

till Åbyholmsvägen (jag syftar till den väg som går mellan vår fastighet och Lindholmsvägen) 

istället för att dra dom vägarna mot det nybyggda området (återigen visar ni att ni inte tar 

hänsyn till oss som redan bor i kommunen).  

Vårt motförslag är:  

• Att inte bygga om och bredda Åbyholmsvägen  

• Bevara befintlig bebyggelse och gestalta bebyggelse såsom villor eller parhus utmed 

Åbyholmsvägen som ligger i linje med kulturmiljön i området.  

• Bygga de planerade ”höghusen” i området åvanför våra hus i skogen upp mot ST1 macken.  

• Absolut inte göra Åbyholmsvägen till en genomfartsväg och dra ner trafik från det 

nybyggda området till Åbyholmsvägen  
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Samhällbyggnadsförvaltningens kommentar 

Vallentuna växer och bostäderna behöver bli fler. Vallentuna kommuns översiktsplan 

redovisar att fokus för tillkommande bebyggelse ska ligga i de centrala delarna och 

ambitionen är att utveckla Vallentuna framförallt längs med Roslagsbanan och att förtäta i 

områden med god kollektivtrafikförsörjning och där det redan finns bebyggelse. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort. Planen innebär 

att flerbostadshus, kedje-, rad- och friliggande småhusbebyggelse i varierande 

byggnadskaraktär möjliggörs. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att aktuellt planområde ligger inom ett centralt 

läge där förtätningar skapar en attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra 

kollektivtrafik med ett minskat behov av lokala resor och en mindre del av natur med höga 

värden tas i anspråk för att skapa möjlighet för fler människor att bo och leva i kommunen. 

På dessa grunder och i sådana lägen bedöms en tätare bebyggelse vara positiv på utvalda 

delar inom planområdet. Med hänsyn till kulturmiljövärden har bebyggelse hållts ned 

längs Åbyholms gård för att bli högre och tätare i större avstånd till kulturmiljövärden. 

Med hänsyn till kulturmiljövärden har bebyggelse hållts ned längs Åbyholms gård för att bli 

högre och tätare i större avstånd till kulturmiljövärden. Åbyholms gård karaktärsdrag 

bevaras vilket regleras med bestämmelser om skydd av kulturvärden och 

varsamhetsbestämmelser, rivningsförbud och att en skyddszonering uppnås kring gården 

och vägmiljön genom bestämmelse om att marken inte får förses med byggnad och reglerar 

på så sätt att nya byggnader inte kan tillkomma och strukturen inom området inte förändras. 

Planerad bebyggelse längs Åbyholmsvägen består av friliggande villor och radhus. Högre 

bebyggelse- trevåningshus (kvartersmark med egenskapsbestämmelse där högsta tillåtna 

nockhöjd är 10 meter) tillåts vid Åbyholmsvägens södra del i anslutning till Åby Allé. Där 

regleras också planen med bestämmelse om ett byggnadsfritt område närmast 

Åbyholmsvägen så att bebyggandets omfattning begränsas och marken inte får förses med 

byggnad. Detta säkerställer ett avstånd om 5 meter mellan bebyggelsen och gatan vilket 

bidrar till att vägens karaktär bibehålls.  

Dragontorpet ligger intill den planerade fortsättningen av Åby allé som är områdets 

huvudgata och en tätare bebyggelse kring denna i form av radhus och/eller kedjehus bedöms 

som positivt för gestaltningen och effektivt resursutnyttjande av både gata och mark för 

bostäder. Då Dragontorpet till stor del har byggts om och få av de exteriöra byggnadsdelarna 

är i ursprunglig utformning är bedömningen att värdet inte är tillräckligt starkt för att i 

detaljplanen reglera ett bevarande. 
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Gatorna har planerats för att på ett effektivt sätt angöra fastigheter och för att ge möjlighet 

till alla att ta sig runt i området och till målpunkter omkring på ett trafiksäkert sätt. 

Gatustrukturen är anpassad för att möjliggöra att Åby allé kan fungera som huvudgata och 

ta störst trafikflöden. Planläggningen syftar också till att undvika utfarter och backrörelser 

ut över huvudgatan för att säkerställa god framkomlighet och trafiksäkerhet för samtliga 

trafikanter. 

Åbyholmsvägens utformning ska bibehållas i så stor utsträckning som möjligt, vilket 

gatusträckningen i detaljplanen syftar till. Detaljplanen och Åbyholmsvägens utformning 

möjliggör att riktlinjer som bland annat Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram 

kan följas. I riktlinjerna beskriver SKR att det bör finnas en gångbana på vardera sida om 

gatan för att säkerställa god tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla oskyddade trafikanter, 

så som fotgängare och cyklister. Finns det inte utrymme för två gångbanor bör minst en 

gångbana anläggas. Utmed Åbyholmsvägen är utrymmet begränsat då 

samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat för att behålla den ursprungliga utformningen till 

så stor del som möjligt, av den anledningen anses det godtagbart att välja en utformning 

som enbart medför en gångbana. Belysningsstolpar i trä planeras att bevaras i enlighet med 

liggande förslag i förprojekteringen. 

Läget på den nya anslutningen mellan Åby allé och Åbyholmsvägen bidrar till att Åby allé 

som huvudgata hanterar de större trafikmängderna och trafikanter med målpunkt i 

närområdet, undantaget Åbyholmsvägen, till största delen kommer att välja att färdas via 

Åby allé. På så vis undantas Åbyholmsvägen från en stor del genomfartstrafik. 

Åbyholmsvägen stängs av för biltrafik mot Åby allé i söder och genomfartstrafik undviks på 

så sätt. Enligt den genomförda trafikutredningen beräknas enbart en mindre andel av 

biltrafiken belasta Åbyholmsvägen medan de stora flödena kommer att trafikera Åby Allé. 

Istället för en gatukoppling i söder anläggs en gång- och cykelkoppling mellan Åby allé och 

Åbyholmsvägen för att fortsatt möjliggöra för gång- och cykeltrafik i nord-sydlig riktning.  

Den valda utformningen på Åbyholmsvägen beror dels på att en trafiksäker vändplats skulle 

innebära ett större markintrång på privat mark vilket samhällsbyggnadsförvaltningen inte 

anser lämpligt, samt dels att en vändplats inte är optimalt ur trafiksynpunkt och bör i 

nybyggnadsområden undvikas. För att en vändplats ska vara trafiksäker krävs dimensioner 

som medför att backning av fordon, både personbilar och tung trafik, undviks. Detaljplanen 

möjliggör för en vändplats i de södra delarna, här har samhällsbyggnadsförvaltningen 

kommit fram till att i det fallet är den bästa trafikala lösningen.  

Placering av flerbostadshusen och bebyggelsens struktur, våningshöjder och täthet har 

arbetats fram utifrån flertalet utredningar och gällande buller, natur- och kulturvärden har 

varit styrande i placering av flerbostadshusen och dess höjder.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att detta är lämpligt med hänsyn 

till trafiksäkerhet, skuggbildning, kulturmiljö, framkomlighet och andra avvägningar som 

görs i en detaljplanprocess. 

Synpunkter gällande gatukostnader besvaras i granskningsutlåtandet för 

Gatukostnadsutredning för Åbyholm KS 2016.193. 

6.1.5 Privatperson 5 KS 2013.484-61 

 

Yttrande gällande Detaljplan för Åbyholm KS 2013:484 

Åbyholmsvägen, sträckan mellan Åbyholms gård och Dragontorpet har i 

kulturmiljöanalysen setts som en viktig del att i möjlig mån bevara. För att områdets 

karaktär i viss mån skall kunna bevaras behöver gestaltningen längsmed vägen utgöras av 

lämplig bebyggelse i linje med kulturmiljön och befintliga bostäder. I detta sammanhang är 

stadsradhus i 3 våningar direkt olämpligt. En lämplig bebyggelse är en övergång från villor 

alternativt parhus längsmed Åbyholmsvägen för att sedan övergå till en något ökad tätare 

exploatering med gruppbostäder/radhus i max två plan längs med den nya Allégatan där 

den korsar Åbyholmsvägen, bebyggelsen längsmed Allégatan bör alltså där den korsar 

Åbyholmsvägen utföras med någon form av varsamhet. Åbyholmsvägen föreslås vara stängd 

för genomfart med skyltning för att undvika en ökad belastning och trafik utanför Åbyholms 

Gård. En breddning av vägen kommer minska dess karaktär samt innebära ett onödigt 

karaktärsförstörande ingrepp vid Åbyholms gård. Detta, att Åbyholmsvägen skulle vara 

stängd för genomfart har tidigare nämnts av planavdelningen. Det har ju nyligen tillkommit 

nya vägar i detaljplanen för att ta kommande trafik. 

Behovet av vägen mellan 1:97 och 1:98 ifrågasätts. Vägen kommer inte fylla någon funktion 

för 1:97 se tidigare bifoga bild med förslag på villabebyggelse. Det blir en bättre boendemiljö 

om kommunen inte gör den vägen utan låter marken användas som tomtmark. Här kan den 

nya Allégatan användas för infarter till de blivande bostäderna för 1:98. 

Vår ambition är bebyggelse i max 2 våningar längsmed Åbyholmsvägen. Vi kan som ett 

mindre lämpligt alternativ tänka oss radhusbebyggelse på den södra delen av vår fastighet, 

men det känns här som att kommunen gör en manöver för att det ska bli svårare för oss att 

överklaga 3 våningar på marken 1:98 söder om oss samt skapa motiv för vägen mellan oss 

1:98 och 1:97. Det uppstår här en situation där det ser ut som att det är vårt önskemål med 

radhus på vår fastighet 1:97 och radhus i 3 våningar på 1:98 söder om oss. Vi har skickat in 

ett förslag med villor på vår fastighet och en lösning på väganslutningar. Detta förslag följer 
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tanken med 2 våningar samt ligger i linje med en lämpligare gestaltningen av området och 

nuvarande befintlig bebyggelse samt kulturmiljöanalysen utförd av WSP.  

Kommunen, planavdelningen har under hela detaljplanearbetet sagt att det inte ska bli mer 

än 2 våningar mot befintlig bebyggelse. Mail finns dokumenterade från bland annat  tidigare 

projketledare (namn har tagits bort, samhällsbyggnadsförvaltningens anteckning, 

yttranden går att begära ut i sin helhet) 20 juni 2019. Nu sitter vi med en detaljplan som gått 

ut för granskning med 3 våningsbebyggelse mot vår fastighet som varit i familjens ägo sedan 

1906. Det är märkligt att man nu inte beaktar det som tidigare varit normalt förfarande utan 

låter en detaljplan växa fram med en 3 vånings bebyggelse mot befintliga bostäder och som 

strider mot samtligas vilja utom en enstaka markägare vars mark är obebodd sedan 50 år 

och som inte ens bor i kommunen och som dessutom strider mot den kulturmiljöanalys som 

är tänkt ligga till underlag för gestaltningen av området. Vår fastighet utgörs idag av befintlig 

bebyggelse med 2 bostäder, här följer inte kommunen den policy man tidigare använt sig av 

i detaljplanen.  

Den skuggstudie som visats är inte rättsverkande, man har inte tagit hänsyn till variation i 

markförhållanden höjdskillnader samt att den inte är undertecknad. 

Ett avtal att köpa ut/byta överskottsmark för vår fastighet 1:97 i den östra sidan fanns 

tidigare men kommunen frångick detta avtal. Det har sedan avtalet försvann efter samråd 

dykt upp en väg där och resten av denna överskottsmark öster om vår fastighet 1:97 kommer 

i stället övergå i SMÅA som kommer exploatera den delen. Om det är så att Kommunen vill 

göra anspråk på mark för väg etc. vore det rimligt att använda sig av principen att låta 

markägaren byta mark med kommunen och inte låsa upp sig med markanvisningar innan 

planen är klar. Här finns även Rågången norr om vår fastighet som skulle kunna övergå till 

1:97 som kompensation för den föreslagna vägen mellan 1:97 och 1:98 samt påförd 

prickmark i den västra delen av vår fastighet. Kommunen har stora marktillgångar i 

området, bland annat Åbyskogen 1:94 som tidigare tillhört Riksbyggen. 

Värderingsunderlag baserat på avstyckningsplan A133. Kommunen använder den idag 

gällande avstyckningsplanen A133 i detaljplanen Åbyholm som utgångspunkt för 

värderingen av marken i detaljplaneområdet, I A133 gäller en minsta fastighetsstorlek på 

1500m2, alltså hur många antal avstyckningar som kan skapas på 1500m2 på given mark 

som utgör en del av tomtvärdet. Kommunen har inte själv följt A133 tidigare utan tillåtit 

fastighetsbilda ner till 700m2 se planstridiga fastigheter 1:146 1:147 i detaljplansområdet. 

Här faller hela tanken med värderingsunderlaget. 
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Se utlåtande från WSP Kulturmiljöanalys: 

"Det bevarade vägavsnittet av den historiskt sett betydelsefulla allfarvägen, Åbyholmsvägen 

är en viktig komponent i sammanhanget. Sammantaget bedöms miljön som mycket 

sällsynt". 

"Åbyholm bär på en unik historia i egenskap av att vara en utbruten gård från en annan by 

före en‐ och laga skiftesreformerna. 

Dess fram‐trädande position med dess alla funktioner under 1800‐ och 1900‐talet är mycket 

ovanlig. 

Här ingår även ansvarsuppgiften i egenskap av rusthåll som en av dessa funktioner, där 

dragontorpet förstärker karaktären av området. 

Det bevarade vägavsnittet av den historiskt sett betydelsefulla allfarvägen, Åbyholmsvägen 

är i sammanhanget en viktig komponent i sammanhanget. 

Sammantaget bedöms miljön som mycket sällsynt". 

 

I samrådsredogörelsen som finns gällande Åbyholm svarar 

Samhällsbyggnadsnämnden på Kulturnämndens yttrande: 

"För att ytterligare sträva efter att bevara Åbyholmsvägens karaktär ska bebyggelsen utgöras 

av villor med inslag av radhus i dess yttersta del. Åbyholmsvägen föreslås att även fortsatt 

vara en relativt smal väg och att bebyggelsen utgörs av villor med inslag av radhus i dess 

yttersta del.” 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att aktuellt planområde ligger inom ett centralt 

läge där förtätningar skapar en attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra 

kollektivtrafik med ett minskat behov av lokala resor och en mindre del av natur med höga 

värden tas i anspråk för att skapa möjlighet för fler människor att bo och leva i kommunen. 

På dessa grunder och i sådana lägen bedöms en tätare bebyggelse vara positiv på utvalda 

delar inom planområdet. Med hänsyn till kulturmiljövärden har bebyggelse hållts ned 

längs Åbyholms gård för att bli högre och tätare i större avstånd till kulturmiljövärden. 
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Med hänsyn till kulturmiljövärden har bebyggelse hållts ned längs Åbyholms gård för att 

bli högre och tätare i större avstånd till kulturmiljövärden. Planerad bebyggelse längs 

Åbyholmsvägen består av friliggande villor och radhus. Högre bebyggelse- trevåningshus 

(kvartersmark med egenskapsbestämmelse där högsta tillåtna nockhöjd är 10 meter) tillåts 

vid Åbyholmsvägens södra del i anslutning till Åby Allé. Där regleras också planen med 

bestämmelse om ett byggnadsfritt område närmast Åbyholmsvägen där marken inte får 

förses med byggnad. Detta säkerställer ett avstånd om 5 meter mellan bebyggelsen och 

gatan vilket bidrar till att vägens karaktär kan bibehållas.  

I takt med att förutsättningar förändras anpassas planen med hänsyn till både allmänna och 

enskilda intressen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer avståndet lämpligt mellan den 

befintliga bebyggelsen och det område där tre våningar tillåts. Avståndet utgörs av en 

gatufastighet som angränsande i fastighetsgräns och det är på andra sidan gatan som det 

område där tre våningar tillåts återfinns. En placeringsbestämmelse som reglerar att 

bebyggelse inte får placeras inom 6 meter från lokalgatan mellan dessa fastigheter bidrar 

också till att planerade bostäder om tre våningar uppförs med ytterligare avstånd från 

befintlig bebyggelse än vad avståndet som gatans bredd utgör. Solstudien som nämns är ett 

av de verktyg som samhällsbyggnadsförvaltningen har att tillgå för att studera tex om 

placering av byggnader och skuggning till följd av den påverkar omkringliggande bostäder 

och kan innebära en olägenhet för omkringliggande miljö.  Sol/skuggstudien som visats i 

dialogen med fastighetsägare är framtagen med en programvara som heter 

OpenCitiesPlanner som tillhandahålls av företaget Bentley. För att avspegla terrängens 

verkliga höjder används i grunden höjddata från Lantmäteriet ”Hojddata grid 1+” som 

består av ett rutnät med interpolerade punkter med en meters mellanrum, upplösningen är 

ca 0,2 meter i höjd på öppna ytor och 0,5 meter i skog och terräng. Datan anses tillförlitlig 

men förändringar av mark i höjdled sker ofta under utbyggnad både för gator samt mark för 

bostäder och en anpassning mellan dessa. Underlaget som skuggstudien utgör har använts 

som ett av flera verktyg i planprocessen och har ökat förståelsen och möjlighet för dialog 

med intressenter inom projektet vilket också har varit syftet med studien. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att detta är lämpligt med hänsyn 

till trafiksäkerhet, skuggbildning, kulturmiljö, framkomlighet och andra avvägningar som 

görs i en detaljplanprocess. 

Åbyholmsvägens utformning ska bibehållas i så stor utsträckning som möjligt, vilket 

gatusträckningen i detaljplanen syftar till. Detaljplanen och Åbyholmsvägens utformning  

möjliggör att riktlinjer som bland annat Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram 

kan följas. I riktlinjerna beskriver SKR att det bör finnas en gångbana på vardera sida om 

gatan för att säkerställa god tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla oskyddade trafikanter, 

så som fotgängare och cyklister. Finns det inte utrymme för två gångbanor bör minst en 
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gångbana anläggas. Utmed Åbyholmsvägen är utrymmet begränsat då 

samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat för att behålla den ursprungliga utformningen till 

så stor del som möjligt, av den anledningen anses det godtagbart att välja en utformning 

som enbart medför en gångbana. Belysningsstolpar i trä planeras att bevaras i enlighet med 

liggande förslag i förprojekteringen. 

Läget på den nya anslutningen mellan Åby allé och Åbyholmsvägen bidrar till att Åby allé 

som huvudgata hanterar de större trafikmängderna och trafikanter med målpunkt i 

närområdet, undantaget Åbyholmsvägen, till största delen kommer att välja att färdas via 

Åby allé. På så vis undantas Åbyholmsvägen från en stor del genomfartstrafik. 

Åbyholmsvägen stängs av för biltrafik mot Åby allé i söder och genomfartstrafik undviks på 

så sätt. Enligt den genomförda trafikutredningen som baseras på den föreslagna 

utformningen beräknas enbart en mindre andel av biltrafiken belasta Åbyholmsvägen 

medan de stora flödena kommer att trafikera Åby Allé. Istället för en gatukoppling i söder 

anläggs en gång- och cykelkoppling mellan Åby allé och Åbyholmsvägen för att fortsatt 

möjliggöra för gång- och cykeltrafik i nord-sydlig riktning.  

Gatukopplingen mellan Åbyholmsvägen och Åby allé som den yttrande föreslås utgå fyller 

flera funktioner. Kopplingen ska dels bidra till att huvudgatan hanterar de större 

biltrafikmängderna utan att komma i konflikt med utfarter och backrörelser. Åby allé 

föreslås delvis med utfartsförbud. Den tillkommande gatan möjliggör för att utfarter kan 

anläggas mot en mindre trafikerad gata och utfarter mot Åby allé kan undvikas vilket är 

positivt då det innebär trafiksäkerhetsrisker med backrörelser ut mot en trafikerad gata och 

över gångbanan.  

Den valda utformningen på Åbyholmsvägen beror dels på att en trafiksäker vändplats skulle 

innebära ett större markintrång på privat mark vilket samhällsbyggnadsförvaltningen inte 

anser lämpligt, samt dels att en vändplats inte är optimalt ur trafiksynpunkt och bör i 

nybyggnadsområden undvikas. För att en vändplats ska vara trafiksäker krävs dimensioner 

som medför att backning av fordon, både personbilar och tung trafik, undviks. Detaljplanen 

möjliggör för en vändplats i de södra delarna, här har samhällsbyggnadsförvaltningen 

kommit fram till att i det fallet är den bästa trafikala lösningen.  

Att ta fram en detaljplan är en omfattande process som ofta tar flera år beroende på 

komplexitet. Detaljplanen Åbyholm har pågått under en längre tid, detaljplanen samråd 

hölls redan under 2016 och sedan dess har nya utredningar tagits fram och förslaget på 

detaljplan har justerats. I ett tidigt skede av detaljplaneprocessen fördes dialoger mellan 

kommunen och vissa fastighetsägare i området som i det tidiga förslaget skulle bli berörda 

av markintrång. I det skedet skickade kommunen ut förslag på marköverlåtelseavtal där viss 

mark skulle frångås till förmån för kommunens allmänna plats och viss kommunal mark 
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skulle tillfalla fastighetsägare. Sedan dessa utkastförslag på marköverlåtelseavtal skickats ut 

har förslaget på detaljplan justerats och gjort att utkastförslagen inte längre är aktuella. I 

det fall kommunen tecknar marköverlåtelseavtal i ett tidigt skede i en detaljplaneprocess är 

marköverlåtelsen villkorade med att detaljplanen vinner laga kraft i huvudsaklig 

överenstämmelse med liggande planförslag och de fastighetsbildningar som då görs ska följa 

den laga kraftvunna detaljplanen. Vallentuna kommun ersätter mark som förvärvas till 

marknadsvärde plus ett schablontillägg om 25 procentenheter i enlighet med 4 kap. 3a § 

Expropriationslagen.  

Den värdering som nämns ovan är utförd av en auktoriserad värderare som på uppdrag av 

samhällsbyggnadsförvaltningen levererat en ersättningsvärdering av mark som i och med 

genomförande av detaljplanen kommer att byta ägare. Det lagrum som tillämpats i 

värderingen är 4 kap. expropriationslagen som enligt 5 kap. 10a § fastighetsbildningslagen 

ska tillämpas vid fastighetsreglering och markavträde. Huvudprincipen i 

expropriationslagen är att ersättningen ska motsvara fastighetens minskade marknadsvärde 

som uppkommer i och med markavståendet med ett tillkommande schablonspåslag på 25 

procentenheter. I 4 kap. 3a § Expropriationslagen ska ersättning för mark som i detaljplan 

läggs ut som allmän plats fastställas med hänsyn till det planförhållande som rådde innan 

marken lades ut som allmän plats. I det här fallet innebär det att ersättningen ska utgå från 

den nu gällande avstyckningsplanen A133. Det statliga Lantmäteriet (SLM) är tillsammans 

med landets kommunala lantmäterier (KLM) Sveriges fastighetsbildningsmyndigheter, 

ersättningsvärderingar följer lagrum som ska tillämpas och tar inte hänsyn till huruvida 

SLM eller KLM gjort avsteg från tidigare planförhållanden eller ej.  

6.2 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag och 
föreningar  

6.2.6 Lantmäteriet 

 

Detaljplan för Åbyholm omfattande fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94 med 

flera  

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-03-20) har följande noterats:  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras; 
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Plankarta 

Område skrafferat med grönt vid Vallentuna-Åby 1:179 m fl. berörs inte av avstyckningsplan 

133, vilket anges i plankartan. T.ex. Vallentuna-Åby 1:179 är inte planlagd.  

Det ligger en befintlig gemensamhetsanläggning på samfälligheten Vallentuna-Åby s:7. 

Redovisningen i plankartan saknas. Hur påverkar plangenomförandet denna, se nedan. 

 

 

 Planbeskrivning  

Gemensamhetsanläggningen Vallentuna-Åby ga:3 behöver som en följd av planförslaget 

upphävas. Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med 

belastning av en GA betala ersättning till de fastigheter som deltagit i ga:n om det 

uppkommer en skada. I planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som inte är 

dispositiva och numera gäller när en gemensamhetsanläggning upphävs.  

Norr om Vallentuna-Åby 1:124 finns ett g-område utlagt. I planbeskrivningen anges att 

”Efter plangenomförandet kommer servitutet att ersättas av en gemensamhetsanläggning 

som syftar till att säkerställa utfart för Vallentuna-Åby 1:124 samt eventuell kommande 

styckningslott. Om avstyckning inte sker kan en gemensamhetsanläggning kan inte bildas 

för (1) fastighet. Hur ska utfart säkerställas i så fall? Servitut som upphävs, kommer 

aktualisera ersättningsfrågan vilket bör beskrivas. 

Redovisning av hur E-området ska genomföras saknas.  

På sid 50 är fastighetsbeteckningen fel, ska vara Vallentuna-Åby 1:146. 

 
Delar av planen som kan förbättras 
 
PLANBESKRIVNING  
Redovisningen av olika marköverföringar kan med fördel redovisas i en separat kartskiss.  
 
 
 
 
 

Delar av planen som skulle kunna förbättras  
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(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 

lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 

detaljplanen.)  

GRUNDKARTA  

Redovisa gärna befintlig ledningsrätt 0115-05/1.1 i grundkartan eftersom den berör 

planområdet.  

ÖVRIGA FRÅGOR  

Gång-, cykel- och mopedväg är gröna i plankartan och ska markeras med grått enligt 

planbestämmelserna, se nedan. 

 

 

På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den 
angivna skalan ska stämma.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det område skrafferat med grönt vid Vallentuna-

Åby 1:179 m fl. berörs av avstyckningsplan 133, så som anges i granskningshandlingen.  

Plankartan kompletteras med beteckning för gemensamhetsanläggning på samfälligheten 

Vallentuna-Åby s:7.   Planbeskrivningen kompletteras och förtydligas rörande 

gemensamhetsanläggningarna och servitutsområdena. 

Kommentar kring upphävande av ga:3. Planbeskrivningen förtydligas så det framgår att en 

ersättningsprövning kommer att ske i samband med omprövningen av 

gemensamhetsanläggningen. 

Kommentar kring gemensamhetsanläggning och upphävande av servitut Åbyholms gård. 

Planbeskrivning förtydligas så det framgår att gemensamhetsanläggningen kan bildas först 

efter att området norr om Vallentuna-Åby 1:124 har styckats av samt att servitutsrättigheten 

upphävs först i samband med bildandet av gemensamhetsanläggningen. 
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Planbeskrivningen har förtydligats i genomförandebeskrivningen vad gäller E-området.  

Fastighetsbeteckningen på sida 50 rättats.  

Utskriftsformatet är tydliggjort genom att en text under skalstocken i plankartan är tillagd 

om att pappersformatet är liggande a1 utskriftsformat.  

Ledningsrätten 0115-05/1.1 är förtydligad i plankartan i med beteckning i grundkartan. 

Plankartan har kompletterats med område för gemensamhetsanläggning på Vallentuna-Åby 

s:7.  

Gång-, cykel- och mopedväg som yttrandet hänvisar till är grön i plankartan då 

användningen för området är NATUR. Texten Gång-, cykel- och mopedväg är en 

illustrationstext som tillagts för att förtydliga planen att sådan väg kan anläggas inom 

naturstråket. Texten är inte bindande men har betydelse för att tolka syftet med 

detaljplanen. Kommunen har som intention att inom naturområdet anlägga en mindre väg 

framkomlig för gående, cyklister och mopedister, läge och utformning kommer att anpassas 

till området.  

Redovisning av olika marköverföringar i en kartskiss bedöms bli svårtolkad och redovisning 

sker fortsatt i skrift.   

Lantmäteriet har också under tidigare del av planprocessen inkommit med synpunkter som 

samhällsbyggnadsförvaltningen har hörsammat, bland annat har fastighetskonsekvenser 

tydligare redovisats. 

6.2.7 Trafikverket  

Granskningsyttrande gällande detaljplan för Åbyholm omfattande fastigheterna 

Vallentuna-Åby 1:94 m.fl., Vallentuna kommun 

Trafikverket har erhållit rubricerat ärende på remiss från Vallentuna kommun och yttrar sig 

i egenskap av ansvarig myndighet för den långsiktiga infrastrukturplaneringen och berörd 

sakägare. Planförslaget berör väganläggningarna väg 268 och väg 264 som är under statligt 

väghållarskap. Vidare ingår båda vägarna i det funktionellt prioriterade vägnätet med 

särskild betydelse för regional framkomlighet, dagliga personresor och kollektivtrafik. 

Planförslaget syftar till att möjliggöra en förtätning delvis inom befintlig tätort med 

uppskattningsvis 800 nya bostäder. 
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Avstånd mellan väg och bebyggelse 

Trafikverket har behov av en byggnadsfri zon utmed statliga vägar. Skälen är att bevara 

möjligheten att i framtiden utveckla anläggningen, bättre kunna uppnå normer för 

miljöstörningar samt upprätthålla en god trafiksäkerhetsstandard. 

Planförslaget ligger dikt an väg 268 och plan vägområdet. Utifrån gällande hastighetsgräns 

på berörd sträcka av väg 268 anser Trafikverket att inga tillkommande byggnader bör tillåtas 

inom ett avstånd om 15 m från vägen, räknat från beläggningskant. Med byggnader menas 

även komplementbyggnader, exempelvis carports. 

Planläggning av statlig väg 

Trafikverket har som huvudregel att statliga vägar inte ska detaljplaneläggas annat än i fall 

där särskilda skäl föreligger. Om det finns ett särskilt behov av att inkludera vägen i 

planförslaget bör det framgå i planhandlingarna. I annat fall föreslår Trafikverket att vägen 

undantas från planområdet och att planområdesgränsen förläggs utanför vägområdet. 

I den händelse det blir aktuellt med planläggning av väg 268 anser Trafikverket att 

planbestämmelsen GATA bör ersättas med VÄG. 

Trafikbuller 

Av planhandlingarna framgår det att planområdet är utsatt för buller från bland annat väg 

268 och att planerade byggnader utmed vägen överskrider de riktvärden som anges i 

Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Kommunen är planerande myndighet och kan i 

vissa lägen och under vissa förutsättningar göra avsteg från då gällande riktvärden för 

trafikbuller. Trafikverket anser det vara acceptabelt så länge en god boendemiljö fortfarande 

kan uppnås. 

Då kommunen har för avsikt att frångå riktvärdena i samband med detta planförslag är det 

dock Trafikverkets mening att kommunen därmed åtar sig det ekonomiska ansvaret för 

eventuella framtida krav på bullerreducerande åtgärder som aktualiseras med anledning av 

planförslagets genomförande. 

Övriga synpunkter beträffande hantering av buller: 

I planbestämmelsen M1 bör det förtydligas att det är riktvärdena i 

infrastrukturpropositionen 1996/97:53 som åsyftas. 

Då planförslaget medger flervåningshus utmed väg 268 bör beräknade ljudnivåer för 

samtliga våningar redovisas. 
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Gällande bullerskärmar på kvartersmark utmed väg 268 är det viktigt ur trafiksäkerhet- och 

framkomlighetsperspektiv att skärmarna uppförs på så vis att de kan underhållas från 

trafiken motstående sida. 

Trafikpåverkan på det statliga vägnätet 

Trafikverket delar bedömningen i remitterad trafikutredning (Ramböll, 2019-05-24) 

beträffande risken för framtida kapacitetsbrist vid cirkulationsplats väg 268/väg 264 och 

ställer sig positivt till kommunens förslag att medfinansiera kapacitetshöjande åtgärder. 

Gällande det redovisade åtgärdsförslaget har Trafikverket inget att invända givet att 

framkomligheten för kollektivtrafiken, och i synnerhet den planerade stombusslinjen som 

ska trafikera den sträckan, ej försämras. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommentar  

Marken norr om Angarnsvägen utgörs idag av fastigheter bebyggda med bostäder samt 

kommunalägd obebyggd mark. Fastigheter dikt an väg 268 har planlagds med ett 

säkerhetsavstånd om 25 meter från vägen. Ett bredare område med användningen NATUR 

reglerar ett byggnadsfritt område på den kommunala marken. Vad gäller området som 

redan är ianspråktaget finns idag bostäder inom den zon Trafikverket vill se som 

bebyggelsefri. Planläggningen möjliggör för den befintliga användningen att fortgå men 

reglerar genom korsmark att inga nya bostäder kan upplåtas på fastigheterna inom 25 meter 

från Angarnsvägen. 

Planläggningen möjliggör också att Angarnsvägen har möjlighet att breddas ytterligare 2 

meter norrut då mark planläggs för väg som ej tidigare var planlagd. Närheten till befintliga 

bostäder gör att ytterligare en breddning av väganläggningen norrut skulle innebära ett 

ianspråktagande av bostadsfastighet och då de hamnar inom väganläggningen eller närmre 

än 15 meter från Angarnsvägen.  

Bedömningen är också att normer gällande miljöstörningar och risk från vägen kan uppnås. 

Då väg 268 är en sekundär led för transport av farligt gods har Brandskyddsbolaget tagit 

fram en riskanalys (dec 2008, rev feb 2011) i samband med planläggning av angränsande 

plan, Åby ängar etapp 1. I rapporten föreslås att bostadsbebyggelse ska placeras minst 25 

meter från väg 268 och samma förutsättningar bedöms föreligga i denna detaljplan med 

hänsyn till risk från dessa. Utredningen föreslår också att markområden närmast 

Angarnsvägen ej ska uppmuntra till stadigvarande vistelse men är lämpliga för exempelvis 

parkering eller liknande. Bedömningen från Samhällsbyggnadsförvaltningen är att 

bestämmelsen om korsmark som reglerar att endast komplementbyggnad får placeras inom 

området 25 meter från Angarnsvägen ej uppmanar till stadigvarande vistelse och att det inte 

finns skäl att med prickmark eller på andra sätt planlägga över befintliga byggnader så att 
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dessa blir planstridiga. Det går inte att kräva omedelbar efterlevnad av en planbestämmelse 

så fort beslutet att anta planen vunnit laga kraft och med en sådan ny detaljplan får befintlig 

bebyggelse finnas kvar i strid mot planbestämmelser. Komplementbyggnader kan också 

minska störning och förebygga olägenheter av buller genom att de fungerar som 

ljudavskärmande byggnader som inte innehåller bostäder vid bostadskvarteren.  

Aktuellt förslag till detaljplan syftar till att upprätthålla en god trafiksäkerhetsstandard. En 

del av väg 268 planläggs, med syfte att höja trafiksäkerheten och möjliggöra för ett 

utfartsförbud från kvartersmarken ut mot vägen och på sätt förhindra att nya utfarter 

anläggs och stänga av befintliga.   

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planläggning av statlig väg är motiverat i detta 

fall för att möjliggöra för utfartförbud från kvartersmarken i södra delen av planområdet 

mot väg 268, Angarnsvägen. Det är en trafiksäkerhetsåtgärd av vikt och ett möjligt sätt att 

reglera ut/infarten mot Angarnsvägen. I fortsatt dialog med Trafikverket har 

samhällbyggnadsförvaltningens särskilda skäl godkänts och Trafikverket bett 

samhällsbyggnadsförvaltingen att bortse från den specifika granskningssynpunkten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ändrar användningen GATA1 till VÄG för den del av 

Angarnsvägen som planläggs och uppdaterar planbeskrivningen i avsnitt 3.5.2 Gator och 

plankartan då förvaltningen bedömer att Angarnsvägen främst avses för trafik till, från 

och/eller genom en tätort samt mellan olika områden inom tätorten i och med att in och 

utfarten till vägen stängs och Åbyholmsområdet inte längre längre är direkt kopplad till 

Angarnsvägen för biltrafik.  

I plankartan finns en upplysning om att planen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL 

2010:900) i dess lydelse innan den 1 januari 2015. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer 

att upplysningen är tillräckligt för att planen ska var tydlig och vilka riktvärden för buller 

som gäller i och med detta. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en god boendemiljö 

kan uppnås då bostäderna som utsätts för förhöjda nivåverkan från trafikbuller planeras för 

att uppfylla kriterierna för avstegsfall. Utsatt kvartersmark regleras med 

störningsskyddsbestämmelse (m1). Gällande att ljudnivåer för samtliga våningar ska 

redovisas så har samhällsbyggnadsförvaltningen i sina utredningar visat vilka områden som 

riskerar överstiga riktvärden för buller, i de fall bebyggelse placeras inom ytor med höga 

bullernivåer behöver mer detaljerade punktberäkningar för fasad och våning tas fram i 

bygglovsskede. Det är först vid detta skede när det finns färdiga skisser över den nya 

bebyggelsen det är möjligt att säkerställa att eventuella avsteg från riktvärden uppfyller krav 

på mindre bullrig sida m.m. Utifrån bullerutredning är det klargjort att det är möjligt att 

uppnå en acceptabel bullerhantering. Planläggningen möjliggör för att nytt bullerskydd kan 

sättas upp söder om befintlig bebyggelse i anslutning till Angarnsvägen. Det nya 



Sidan 32 av 52 

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 

 

bullerskyddet ska ersätta ett äldre ofullständigt bullerplank. Gällande bullerskärmar på 

kvartersmark utmed väg 268 så kommer det beaktas i detaljprojekteringen att dessa 

underhållas från trafiken på motstående sida. Planbeskrivningen har förtydligats gällande 

kommunens ekonomiska ansvar för bullerplanket som ansvarar för uppförandet och 

framtida drift.  

6.2.8 Trafikförvaltningen  

Granskningsyttrande avseende detaljplan för Åbyholm omfattande 

fastigheterna Vallentuna-Åby 1:194 m.fl., Vallentuna kommun 

Vallentuna kommun har översänt rubricerad plan till Region Stockholms trafikförvaltning 

för granskning. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 800 bostäder. Huvuddelen av 

bostadsbebyggelsen kommer att uppföras som flerbostadshus. Planområdet ligger strax 

öster om centrala Vallentuna och avgränsas av Angarnsvägen i söder och Lindholmsvägen i 

norr och öster. Området definieras i RUFS 2050 som Strategiskt stadsutvecklingsläge. 

Planområdet ligger med cirka 1 km gångavstånd till Vallentuna station. Närmaste 

busshållplatser är Vallentuna idrottsplats i norr på Lindholmsvägen och hållplats Bergvägen 

på Angarnsvägen som saknar hållplats i anslutning till området i västlig färdriktning, denna 

finns på Olsborgsvägen. 

Detaljplanen har sedan samrådet framförallt reviderats gällande dagvattenhantering och 

översvämning. 

 
Trafikförvaltningens synpunkter 
 

I samrådsyttrandet lyfte trafikförvaltningen synpunkter avseende potential och 

möjliggörande för hållbart resande i Åbyholm. Trafikförvaltningen vill fortsatt lyfta att det 

saknas ett resonemang kring detta i planbeskrivningen. Exempelvis bör planbeskrivningen 

visa på gång- och cykelkopplingar utanför planområdet, till och från centrum och 

busshållplatser så att de är gena, trygga och tillgängliga. Trafikförvaltningen välkomnar 

gärna en dialog med kommunen och trafikverket kring placeringen av hållplats Bergvägen 

för att möjliggöra att ytterligare bussar kan stanna på hållplatsen samt förbättra 

tillgängligheten från Åbyholm. 

Slutligen ser trafikförvaltningen gärna att planbeskrivningen kompletteras upplysning om 

att planområdet angränsar till gator som trafikeras av busstrafik samt hänvisa till 
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folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) för lågfrekvent 

buller innehålls i sovrum. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar yttrandet.  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompletterat planbeskrivning och tydliggjort 

planområdets närhet till viktiga busshållplatser och stationer. Samt förtydligat hur boende 

i området kan transporteras till dessa platser och andra viktiga målpunkter via gång- och 

cykelstråk inom och utanför planområdet. I övrigt bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen 

att planbeskrivningen i tillräcklig utsträckning beskriver hantering av buller på så sätt att en 

god bebyggd miljö uppnås även vad gäller buller.  

6.2.9 Sörab  

Yttrande över remiss rörande Detaljplan för Åbyholm omfattande 

fastigheterna Vallentuna_Åby 1:94 mfl i Vallentuna kommun 

 

Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, är ett regionalt återvinnings- och 

avfallsbehandlingsföretag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, 

Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.  

SÖRABs uppdrag är att på ett miljöriktigt och rationellt sätt hantera det hushållsavfall som 

uppkommer i ägarkommunerna, förutom Stockholm (SÖRABkommunerna). Vi tar även 

emot verksamhetsavfall från företag i regionen. 

SÖRAB har (2018-11-06) erhållit bygglov för uppförande av en Returpark 

(Återvinningscentral) inom del av fastigheten Vallentuna Åby 1:94. Returparken ligger i 

direkt anslutning till planområdet (öster om planområdet). Till Returparken ska 

privatpersoner i Vallentuna, och övriga SÖRAB-kommuner,kunna komma med sitt 

återbruk, grovavfall, förpackningsavfall och farliga avfall. Returparken kommer vara öppen 

måndag till söndag. Insamling av avfall, i den omfattning som SÖRAB planerar för, är 

miljöfarlig verksamhet och SÖRAB har därför gjort en anmälan till Vallentunas miljö och 

hälsoskyddskontor. 

Verksamhetens primära miljöaspekter är buller, utsläpp till luft från transporter, utsläpp till 

vatten i och med att det bildas dagvatten inom anläggningen samt förbrukning av energi vid 

drift av avläggningen. Den miljöaspekt som bedöms kunna påverka detaljplanen är främst 

det buller som verksamheten ger upphov till. 
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Remitterat planunderlag synes, utifrån vad SÖRAB kan bedöma, ha beaktat det 

tillkommande buller som Returparken kommer ge upphov till. Detta sker genom att kvarter 

som ligger inom det område som SÖRAB bullerpåverkar planläggs med en bestämmelse om 

att bostäder ska utformas så att gällande riktvärden för buller innehålls. 

Utifrån att planen tagit hänsyn till det buller SÖRAB kommer bidra med, i och med 

verksamheten inom Returparken, ställer sig SÖRAB positiva till innehållet i föreslagen 

detaljplan. Detta utifrån att detaljplanens antagande inte påverkar möjligheten att uppföra 

och bedriva en Returpark i anslutning till planområdet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  

Samfällsbyggnadsförvaltningen noterar yttrandet. 

6.2.10 Swedavia 

Hej 

Swedavia Stockholm Arlanda Airport har tagit del av föreslagen detaljplan. Med den 

position och de byggnadshöjder som anges i plankartan föreligger ingen genomträngning av 

befintliga eller planerade hinderbegränsande ytor och ingen påverkan på befintliga eller 

planerade procedurer för Arlanda flygplats och vi har därmed inget att erinra. På aktuell 

position är det ur Arlandas perspektiv möjligt att bygga upp till +120 m totalhöjd (RH2000) 

utan behov av vidare flyghinderanalys. 

 

Vi vill påminna om att alla planer i vilka avsikten är att uppföra objekt som är 20 m över 

mark eller högre måste remitteras även till LFV för en s.k. CNS‐analys, se vidare 

http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns‐analys. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar yttranden.  

6.2.11 Storstockholms brandförsvar 

Yttrande om granskning av detaljplan för Åbyholm omfattande fastigheterna 
Vallentuna- Åby 1:94 m.fl. i Vallentuna kommun (ert dnr KS- 2013-484) 

Storstockholms brandförsvar (SSBF) har av Vallentuna kommun fått möjlighet till yttrande 

avseende rubricerat ärende. Detta yttrande behandlar hantering av olycksrisker samt 

möjlighet till räddningsinsatser. SSBF har tidigare yttrat sig i detta ärende i samrådet (2016-

12-20). 

http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns
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Hantering av olycksrisker1 

Gällande Lindholmsvägen har SSBF inte kännedom om att Länsstyrelsen ännu fattat beslut 

om avklassning av vägen som sekundär transportled för farligt gods då SSBF blev 

remitterade 2020-02-17 i frågan. Längst Lindholmsvägen finns Vallentuna ishall som kan 

ha transporter. Det bör därför undersökas vilken typ av kylanläggning som finns i ishallen 

och om den utgör en risk för planområdet samt om den genererar i farliga transporter i form 

av t.ex. ammoniak på Lindholmsvägen. 

 

Drivmedelstationen St1 område ligger cirka 60–70 meter från planerade bostäder inom 

aktuellt planområde och det korrekta avståndet bör beskrivas i riskanalysen. I riskanalysen 

beskrivs att transporterna inte passerar planområdet på Angarnsvägen. SSBF vill dock lyfta 

att transporterna sker på Lindholmsvägen intill planområdet eftersom infarten till 

drivmedelstationen ligger ungefär 80 meter norr om rondellen vid Angarsvägen. SSBF anser 

att riskerna från transporter som passerar intill planområdet översiktligt bör beaktas. 

 

I riskanalysen används en muntlig källa från SSBF gällande trafikförändringen på 

Angarnsvägen. SSBF är inte en sakkunnig inom vart specifika farligt godstransporter går till 

respektive verksamhet och bör inte nyttjas som muntlig källa på detta sätt. SSBF har 

kännedom om LBE-tillstånd och farliga verksamheter i området, men inte transportvägarna 

till dessa verksamheter. 

 

I riskanalysen framgår att det i framtiden kan ske biogastransporter till tankstationerna. 

SSBF anser att en känslighetsanalys gällande förändring av farligt godsklasser bör 

genomföras. SSBF saknar även resonemang kring samhällsrisknivån i riskanalysen vilket 

bör finnas. 

 

Vad gäller termer och definitioner gällande riskhantering utgår SSBF från SS-ISO 

31000:2009 

 

Riskbedömningens detaljnivå bör speglas utifrån den befarade risken, det vill säga om 

risknivån befaras vara hög bör riskbedömningen med tillhörande analys vara av detaljerad 

karaktär och vice versa. 

 
Möjlighet till räddningsinsatser 
I granskningsutlåtandet framgår det att möjligheter till räddningsinsatser ska 
uppmärksammas i det fortsatta planarbetet. 
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Framkomlighet/Tillgänglighet 

I samband med släckinsats måste framkomlighet till byggnader för SSBF:s räddningsfordon 

beaktas. Enligt Boverkets byggregler bör avståndet mellan körbar väg och byggnadens 

angreppspunkt för räddningsinsats inte överstiga 50 meter. Med angreppspunkt för 

räddningsinsats menas entréer/tillträdesvägar till byggnadens olika delar. Detta är i 

grunden en projekteringsfråga, men den bör möjliggöras i plan. För att SSBF:s fordon ska 

kunna framföras krävs normalt BK2-väg. Ibland behöver så kallade räddningsvägar 

upprättas för att räddningstjänstens fordon ska kunna nå fram till byggnader. I SSBF:s 

vägledningsdokument VL2014-093 beskrivs de förutsättningar som krävs för en 

räddningsväg. 

 
Stegutrymning/Åtkomlighet 

Om räddningstjänstens utrustning kommer nyttjas vid alternativ utrymning från den 

planerade bebyggelsen måste marken runt byggnaderna vara anpassade och åtkomlighet för 

SSBF:s stegutrustning. Detta kräver även att uppställningsplatser för höjdfordon eller 

bärbara stegar anordnas. SSBF vill dock poängtera att utrymning utan räddningstjänstens 

hjälp, förslagsvis genom implementering av Tr2-trapphus, är att föredra. SSBF:s 

möjligheter att hjälpa till vid stegutrymning beskrivs närmare i vägledningsdokument 

VL2014-093. 

Träd och annan vegetation får inte hindra räddningstjänstens framkomlighet eller 

åtkomlighet vid insats. Enligt tidigare illustrationsbild ser träd ut att planteras mellan gata 

och husfasad. Om räddningstjänstens stegutrustning är en förutsättning för alternativ 

utrymning från dessa byggnader bör trädens placering studeras närmare så att de inte 

påverkar åtkomligheten negativt. Tänk på att lösningen ska vara hållbar över tid då träd och 

annan vegetation växer i storlek. 

 
Brandvatten 

Enligt tidigare yttrande rekommenderar SSBF ett avstånd om 75 meter från brandpost till 

uppställningsplats för räddningsfordon, dvs. 150 meter mellan två brandposter inom 

planområdet och då är det den faktiska körsträckan inte fågelvägen. Mer information om 

SSBF:s syn gällande brandvatten finns i vägledningsdokument VL2014-124. 

2 BBR 25, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2017:5. 

3 VL2014-09 Utrymning via räddningstjänstens utrustning, kan laddas ned via: 

http://www.storstockholm.brand.se/dokumentcenter/vagledningsdokument. 4 VL2014-12 

Brandvatten, kan laddas ned via: 

http://www.storstockholm.brand.se/dokumentcenter/vagledningsdokument. 

http://www.storstockholm.brand.se/dokumentcenter/vagledningsdokument
http://www.storstockholm.brand.se/dokumentcenter/vagledningsdokument
http://www.storstockholm.brand.se/dokumentcenter/vagledningsdokument
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  
 

I en riskutredning som tagits fram inom projektet (Tyréns, 2005-05-13) beskrivs att det i de 

två ishallar som ligger i anslutning till Vallentuna IP används saltlösning i kylslingorna och 

50 kg ammoniak som köldmedium i kylsystemet. Eftersom det rör sig om så små mängder 

ammoniak bedöms bara människor i absolut närhet av ett utsläpp skadas. Systemet ska vara 

intakt vilket innebär att påfyllning av ammoniak i princip inte ska behövas. Riskobjektet 

bedöms därför inte påverka den planerade bebyggelsen. 

Avståndet mellan bensinstationen och tillkommande bebyggelse är i enlighet med den 

analys som tagits fram av Brandskyddslaget (rev 2011-02) där rekommenderat 

skyddsavstånd mellan sammanhållen bostadsbebyggelse och bensinstation är 50 m.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det som står i riskanalysen överensstämmer 

med planbeskrivningen. I riskanalysen står det att Angarnsvägen är klassad som 

transportled för farligt gods och förslag på åtgärder för att hantera identifierade risker ges 

för att minska konsekvensen av en eventuell olycka med brännbara vätskor på 

Angarnsvägen. I Brandskyddslaget analys finns även en tabell, Tabell 4.2. Uppskattat antal 

transporter till verksamheter i närområdet där antal transporter på Arngarnsleden 

presenteras. I planbeskrivningens avsnitt 3.7 Hälsa och säkerhet tydliggörs avståndet 

mellan planerad bebyggelse och bensinstationen samt att leveranser av drivmedel till 

bensinstationen sker via en infart på Lindholmsvägen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar synpunkten kring att Brandskyddslaget i analysen 

använt Brandförsvarets muntliga uppgifter som källa och betonar att den lämnade 

informationen tillsammans med flera andra uppgiftslämnare från de aktuella 

verksamheterna utgör underlag för att uppskatta antalet leveranser och vald transportväg.  

Riskebedömningens detaljnivå utgår från att planförslaget har de rekommenderade 

skyddsavstånd som kan utläsas i riskanalysen och när dessa är tillräckligt stora till riskkällor 

med hänsyn till de risker som riskkällorna kan innebära bedöms ingen vidare analys av 

riskerna därför nödvändig. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de riskkällor som 

är av sådan dignitet att de behöver utredas vidare inom planarbetet har analyserats och 

visats hänsyn i planens utformning.  

 

Planbeskrivningen har kompletterats med text avseende att avståndet mellan körbar väg 

och byggnadernas angreppspunkt (entréer/tillträdesvägar) för räddningsinsats inte bör 

överstiga 50 meter.  
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Planbeskrivningen kompletteras i text även avseende att uppställningsplatser för 

höjdfordon eller bärbara stegar ska möjliggöras på fastigheter för flerbostadshus för att 

kunna tillgodose god framkomlighet och åtkomlighet för SSBF:s stegutrustning vid brand. 

Komplettering görs I planbeskrivningen och plankarta avseende att dem fall som 

fönsterkarmen/balkongräcket på flerbostadshus är beläget högre än 23 meter över mark ska 

TR2 trapphus implementeras I flerbostadshuset, I enlighet med SSBF:s 

vägledningsdokument VL2014-093. Fastighetsägarna ansvarar för att klara av brandkraven 

I Bygglov genom TR2-trapphus alternativt göra bjälklaget körbart på vissa delar av 

fastigheten.  

Avseende BK2-väg så kommer SSBFs vägledningsdokument VL2014-093 att beaktas I 

detaljprojekteringen.  

Vad gäller träd och vegetation inom planområdet, kommer växtligheten att planteras 

strategiskt så att åtkomst och framkomlighet med bland annat räddningsfordon kan 

möjliggöras och inte förhindras. I planbeskrivningen redovisas en illustration över möjlig 

utformning av planområdet. Vi noterar synpunkten och beaktar frågan om lokalisering av 

växtlighet i detaljprojekteringen.  

Kommunen tillgodoser att samråd sker med SSBF gällande brandposter på allmän 

platsmark och byggaktörer/fastighetsägare när det gäller brandposter på kvartersmark.  

Planbeskrivningens avsnitt gällande Planförslaget har kompletterats och förtydligats 

beaktande Brandsförsvarets yttrande, bland annat under avsnitten, bebyggelse, gator och  

samt kapitlet  3.7 Hälsa och säkerhet där avstånd tydliggörs mellan planerad bebyggelse och 

bensinstationen samt att leveranser av drivmedel till bensinstationen sker via en infart på 

Lindholmsvägen. 

6.2.12 Roslagsvatten  

Remissvar på granskningshandling för Åbyholms detaljplan. Roslagsvatten har tagit del av 

granskningshandlingen och har följande att framföra. 

Planbeskrivning 

Förutsättningar 

2.6 Hydrologiska förhållanden Förtydliga vad som avses med ”Utredningarna visar att det 

finns goda möjligheter till ett lokaltomhändertagande av dagvatten i planområdet”. Det 

kan dels tolkas som att det finns goda förutsättningar för hantering av dagvatten i allmänna 
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dagvattenanläggningar inom planområdet och dels som att det finns goda förutsättningar 

för dagvattenhantering på kvartersmark (det som normalt kallas LOD). 

2.8.2 Översvämningsrisk I beskrivningen står ”En del av skyfallet kommer kunna hanteras 

inom den allmänna VA-anläggningen men vid extrema skyfall behöver ytlig avrinning 

ske.” Förtydliga att den allmänna dagvattenanläggningen kommer att hantera 

dimensionerande flöden vid normalregn enligt P110. Vid skyfall kommer den allmänna 

dagvattenanläggningen vara fylld och därför behövs ytliga avrinningsvägar för 

skyfallsflöden. 

Dessa avrinningsvägar bör pekas ut på plankartan och säkras med planbestämmelser. I 

plankartans egenskapsbestämmelser finns bestämmelsen b2, den är dock endast 

implementerad på ett kvarter. Är detta det enda kvarter som har det behovet av 

höjdsättning? 

Planförslag 

3.3 Allmänna platser 

3.3.1 Grönstruktur, park- och naturmark 

Formuleringen ”Inom natur- och parkmark får dagvattenanläggningar uppföras i form 

av torrdamm, svackdiken och dagvattenledningar” låser dagvattenhanteringen till vissa 

tekniska lösningar. Dessa bör istället framställas som exempel på möjliga anläggningar. 

3.5.3 Bil- och cykelparkering 

Parkering för flerbostadshus förutsätts i huvudsak att ske under jord. Detta förutsätter att 

garagen uppförs med en vattentät konstruktion på grund av de höga grundvattennivåerna 

(0,5-2 m under markytan) samt att det kan krävas tillstånd för vattenverksamhet vid 

uppförandet av garagen. Man bör upplysa om detta samt att det ska vara hanterat innan 

bygglov beviljas. 

Dagvatten 

Formuleringen ”Åbyholm ingår i Vallentunasjöns avrinningsområde och i och med 

genomförande av planen kommer flöden och föroreningsbelastning från Åbyholm att öka” 

bör förtydligas så att det framgår att det gäller i det fall planerade åtgärder inte skulle vidtas. 

Formuleringen ”Den LOD- lösning (lokalt omhändertagande av dagvatten) som tagits 

fram i förprojekteringen av planen innebär att dagvatten leds genom skelettjordar, luftig 

makadam och svackdike för att till sist ledas till en torrdamm med makadambarriärer” är 
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missvisande. De anläggningar som beskrivs ingår i den allmänna dagvattenlösningen som 

VA-huvudmannen och väghållaren ska ansvara för. LOD avser enligt branschpraxis enskilda 

dagvattenlösningar på kvartersmark. 

Formuleringen ”En dagvattenledning förläggs i naturområde i planområdets centrala del 

mellan Åby Allé och lokalgatan öster om Åby allé” bör strykas. Det finns ingen anledning 

att beskriva placeringen av en specifik ledning. 

Förtydliga texten ”Tidigare föreslogs lokal hantering av dagvatten inom kvartersmark, 

något som kommunen inte räknat på då dagvattnet ska hanteras inom allmän anläggning 

i VA-huvudmans verksamhetsområde.” Finns ett tidigare förslag som man frångått? Vad 

menas med ”något som kommunen inte räknat på”? 

Ordet skyfall ska bytas till regn i texten ”Planområdet dimensioneras för ett hantera ett 

klimatkompenserat 20-årsregn vilket betyder att det dagvattensystem inklusive ledningar 

som anläggs i området kan omhänderta samtliga skyfall upp till ett 20-årsregn innan 

trycklinje når marknivån och systemet inte klarar av att hantera mer vatten.” Begreppet 

skyfall syftar på regn som inte kan hanteras i den allmänna anläggningen. 

Man skriver ”Inom kvartersmark ska minst 30 procent av markytan vara tillgänglig för 

infiltration av dagvatten, vilket redovisas som allmänbestämmelse på plankarta.” Detta 

redovisas som bestämmelsen n1, men på plankartan finns den inte på någon av kvarteren. 

Det saknas tydlig beskrivning om att området ska införlivas i verksamhetsområdet för 

allmän dagvattenhantering. Det saknas även beskrivning över ansvarsfördelningen mellan 

väghållare, VA- huvudman och huvudman för allmän plats. 

Vatten och avlopp 

VA-huvudman för de allmänna VA-anläggningarna är Vallentunavatten AB. 

Följande text föreslås utgå: ”Området kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde 

för vatten, spillvatten och dagvatten. Inom allmän platsmark ansvarar Roslagsvatten AB 

för utbyggnaden av allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar. Befintliga 

fastigheter inom planområdet kommer att anslutas till det nya VA-systemet.” 

Förslag på ny text: ”Vallentunavatten AB är huvudman för allmänna vatten-, spill- och 

dagvattenanläggningar inom verksamhetsområden för allmänt VA inom Vallentuna 

kommun. Huvudmannen äger samt ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av 

allmänna vatten-, spill- och dagvattenanläggningar. Planområdet kommer att tas in i 

verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten (”dagvatten fastighet” samt 
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”dagvatten gata”). Detaljplanen innebär att det befintliga vatten- och avloppsnätet byggs 

ut. Ledningar och övriga VA-anläggningar ska i huvudsak förläggas inom allmän 

platsmark.” 

3.6.6 Brandförsvar 

Det saknas beskrivning om det blir konventionellt eller alternativt brandvattensystem. 

3.7 Hälsa och säkerhet 

3.7.3 Hantering av översvämningsrisk 

Översvämningsanalysen pekar ut ett område på kvartersmark som ett instängt område. 

Detta beskrivs dock inte i detaljplanen och det saknas förslag på höjdsättning i plankartan. 

I planbeskrivningen beskrivs torrdamm som förutsättning för att inte orsaka 

översvämningar vid skyfall. I plankartan finns dock inga sekundära avrinningsvägar säkrade 

för skyfallsflöden som ska möjliggöra att det översvämmande vattnet kan ta sig till 

torrdammen. Man bör se över planbestämmelser och, där det är nödvändigt, lägga till 

planbestämmelser för avledning av översvämmande vatten. Enligt nuvarande beskrivning 

avleds översvämmande vatten vid skyfall endast via vägar. Lägg gärna till vem som ansvarar 

för skyfallshantering. 

4.1.2 Huvudmannaskap 

Lägg till att Vallentunavatten ska vara huvudman för allmänna vatten-, spill- och 

dagvattenanläggningar inom planområdet. Det innebär att Vallentunavatten ansvarar för 

utbyggnad, drift och underhåll av allmänna vatten-, spill- och dagvattenanläggningar. 

4.1.3 Lägg till att separata exploateringsavtal med Vallentunavatten ska tecknas i det fall 

Vallentunavatten finner det lämpligt, eller dylik formulering. 

Fastighetsägarens utgifter och intäkter 

Lägg till texten ”Anläggningsavgifterna för VA är en engångskostnad och debiteras enligt 

vid varje tillfälle gällande VA-taxa fastställd i Vallentunas kommunfullmäktige. 

Fakturering sker så snart förbindelsepunkt har upprättats och meddelats 

fastighetsägaren. Även obebyggd fastighet debiteras.” 

Följande formulering är till viss del missvisande: ”Utöver gatukostnaden tillkommer 

kostnader för anslutningar till vatten- och avloppsnätet för de fastigheter eller nya 

byggrätter som inte är anslutna idag.” Vissa fastigheter är idag anslutna via avtal som 
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innebär att endast en del av anläggningsavgiften är erlagd. Dessa ska betala resterande 

anläggningsavgift enligt gällande taxa. 

Byggaktörens utgifter och intäkter 

Lägg till texten ”Anläggningsavgifterna för VA är en engångskostnad och debiteras enligt 

vid varje tillfälle gällande VA-taxa fastställd i Vallentunas kommunfullmäktige. 

Fakturering sker så snart förbindelsepunkt har upprättats och meddelats 

fastighetsägaren. Även obebyggd fastighet debiteras.” 

Kommunens utgifter och intäkter 

Lägg till en punkt om väghållarens kostnader för bl.a. skelettjordar samt en punkt om 

kostnader för sekundära avrinningsvägar. 

Även VA-huvudmannens kostnader för anläggande av allmänna VA-anläggningar bör tas 

upp, eventuellt under en egen rubrik. 

5. Konsekvenser ör  Hälsa och säkerhet 

Det kan läggas till att torrdamm och sekundära avrinningsvägar (förutsatt att dessa 

genomförs) ska öka säkerheten och minska risken för översvämningar inom planområdet. 

Plankarta 

Planbestämmelsen n1 finns inte i något av kvarteren. Se över om en allmän 

planbestämmelse som ska gälla i hela planområdet behöver numrering. 

Behöv av höjdsättning av planen bör ses över. Speciellt i kvarteren som pekas ut som 

instängt område i skyfallsanalysen. Till detta hör att bestämmelsen b2 endast används på 

ett kvarter. Är detta tillräckligt eller finns det fler kvarter med det behovet? 

Sekundära avrinningsvägar för skyfallsflöden behöver säkras med planbestämmelser. Nu 

finns ingen reglering som gör att översvämmande vatten kan ta sig till torrdammen. 

Det saknas beskrivning av att dagvattenanläggningar kan anläggas i Naturmark. 

På plankartan står det ”svackdike” och ”torrdamm”. Dessa bör bytas ut mot 

”dagvattenanläggning”. Det skulle öppna för möjligheten att i framtiden välja annan teknik 

för hantering av dagvatten. 
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Samhälsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Avsnittet 2.6 Hydrologiska förhållanden  har förtydligats i planbeskrivningen med att allt 

vatten skall hanteras på allmän platsmark och att utredningarna visar på goda 

förutsättningar för en sådan typ av hantering.  

Planebeskrivningen har förtydligats i Avsnitt 2.8.2 Översvämningsrisk  med att gatorna 

inom planområdet är höjdsatta för att fungera som sekundära avrinningsvägar och att 

föreslagen hantering av vatten; så som vägar, svackdike och torrdamm hanterar skyfall i 

tillräcklig kapacitet enligt den översvämningsanalys som framtagits (Sweco, 2018-12-10). I 

plankartan redovisas planbestämmelse om höjdsättning och avrinning från kvartersmark 

för översvämmande vatten samt att avrinningsvägar så som svackdike och torrdamm är 

redovisade med illustrationstext. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 

avrinningsvägar och hantering av vatten är tillräckligt tydligt  redovisade i planbeskrivning 

och plankarta i och med ovannämnda kompletteringar. Höjdsättning i form av b2 

bestämmelse är motiverad vid identifierad lågpunkt. För resterande kvartersmark hänvisas 

till ovanstående komplettering.   

Avsnitt 3.3.1 Grönstruktur, park- och naturmark i planbeskrivningen har uppdaterats med 

text om att det inom natur- och parkmark får dagvattenanläggningar uppföras, exempel är 

torrdamm, svackdiken och dagvattenledningar. 

Avsnitt 3.5.3 i planbeskrivningen har förtydligats vad gäller konstruktioner i områden med 

grundvattennivåer nära markytan. I övrigt föranleder synpunkten ingen förändring. 

Förtydligande har gjorts i avsnitt 3.6.1. Dagvatten om att utan åtgärder för 

dagvattenhanteringen skulle föroreningsbelastningen i och med ett plangenomförande av 

Åbyholm och formuleringen om LOD har ändrats och mening om vart dagvattenledningen 

är placerad har strykts.  

Stycket om dagvatten har förtydligats gällande beräkningar på reningeffekter och att den 

dagvattenhantering som föreslås utgår från att all hantering utförs i det allmänna systemet. 

Ordet skyfall har bytts ut till regn. 

Plankartan och planbeskrivningen har uppdaterats och förtydligats gällande  bestämmelse 

om infiltration på kvartersmark.   

Avsnittet 3.6.2 Vatten och avlopp har uppdaterats och förtydligats gällande att området ska 

ingå Roslagsvattens verksamhetsområde samt fördelningen mellan huvudman VA och 

kommunen som huvudman.  
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Avsnitt 4.1.2 Huvudmannaskap har kompletterats med att VA- huvudmannen är huvudman 

över allmänna vatten-, spill- och dagvattenanläggningar.  

Beskrivning om kostnader och intäkter för VA-huvudmannen  i kap. 4.1.3 avtal har lagts till.  

Planbeskrivningen har förtydligats med att det inom planområdet planeras för 

konventionell brandvattensystem.  

Avsnittet 5.2.6 om planens konsekvenser för miljö och hälsa har kompletterats med att 

genomförandet av torrdamm och sekundära avrinningsvägar ökar säkerheten och minskar 

risken för översvämningar inom planområdet. 

En generell egenskapsbestämmelse för allmän plats som reglerar att dagvattenanläggning 

får integreras i naturmarken har lagts till i plankartan. Dagvattenanläggningar är ett 

generellt utryck och därför är bedömningen att den illustrativa texten gällande svackdike 

och torrdamm kvarstår för att förstå exempel på dagvattenlösning som analyserats i 

underlag till planen.   

6.2.13 Postnord  

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland 

annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen 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 standardiseras. 

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 på utdelningsforbattringar@postnord.com 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  

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar yttrandet.  

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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6.2.14 Länsstyrelsen  

Rubricerad detaljplan har översänts till Länsstyrelsen för granskning enligt plan‐ och 

bygglagen (2010:900), PBL i dess lydelse före den 1 januari 2015. Syftet med planen är att 

möjliggöra ca 800 bostäder och upphäva del av avstyckningsplan A133. Flerbostadshusen i 

planområdets sydöstra del möjliggör även förskola och centrumverksamhet i 

bottenvåningar. 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget enligt 5 kap 22 § 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  

Yttrandet noteras. I en fortsatt dialog med Länsstyrelsen har samhällbyggnadsförvaltningen 

uppmärksammats på att förtydliganden gällande minsta åtgärdsnivå för att MKN kan göras 

i planbeskrivningen. Avsnittet 3.6.1 Dagvatten  har därför kompletterats med ytterligare 

information om detta.  

 

6.2.15 Kulturnämnden  

Yttrande gällande granskningshandling detaljplan Åbyholm, fastigheterna Vallentuna-Åby 

1:94 m.fl., Vallentuna socken och kommun 

Kulturförvaltningens kommentarer 

Kulturnämnden har i samrådskedet haft flera synpunkter. Det finns vissa delar som 

fortfarande behöver förtydligas och tas hänsyn vilket kommenteras nedan. 

Kulturförvaltningen är positiv till att hänsyn tas till Åbyholms gård och dess kulturhistoriska 

värden. Huvudbyggnaden och flyglar får skydd i detaljplanen och möjliggör ett bevarande 

och tillvaratagande, både exteriört och interiört. 

Kulturförvaltningen är också positiva till att den föreslagna nya bebyggelsen som byggs 

närmast Åbyholms gård på omgivande fastigheter har anpassats i höjd i relation till gården 

och dess kulturhistoriska och miljöskapande värden. 

Kulturförvaltningen anser att de kulturhistoriska värdena, både immateriella och fysiska, 

kan försvinna då Dragontorpet inte får skydd i plan, liksom stenmurarna inom området. 
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Åbyholmsvägen var dåtidens huvudväg från Stockholm norrut mot Frösunda och är en viktig 

del för den kulturhistoriska förståelsen. Den kulturmiljö- analys som gjorts bedömer miljön 

kring Åbyholmsvägen som sällsynt och att de befintliga stenmurarna har ett miljöskapande 

värde. Dessa värden bör kompenseras om de försvinner. 

Kulturförvaltningen vidhåller att den tidigare parken som tillhört Åbyholms gård inte ska 

möjliggöras för avstyckning då den är en del av helhetsmiljön. 

Kulturförvaltningen vill att ett tillägg görs till fasadmaterial vad gäller huvudbyggnaden och 

flygelbyggnaderna. Åbyholms gård har under en längre period varit putsad i en ljus kulör, 

förutom träpanel. Detta bör möjliggöras i planen att byggnaderna kan kläs med panel 

alternativt putsas i en slät ljus kulör. 

Stengrunden i den södra delen av fastigheten Vallentuna-Åby 1:124, Åbyholms gård, bör 

beaktas i planen så att komplementbyggnad justeras något så den inte skadar stengrunden. 

 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  
 

Vallentuna växer och bostäderna behöver bli fler och i enlighet med  Vallentunas 

översiktsplan ska tillkommande bebyggelse ligga i de centrala delarna. Förtätning ska ske i 

områden med god kollektivtrafikförsörjning och där det redan finns bebyggelse. 

Dragontorpet ligger intill planerade fortsättningen av Åby allé som är områdets huvudgata 

och en tätare bebyggelse kring denna i form av radhus och/eller kedjehus bedöms som 

positivt för gestaltningen och effektivt resursutnyttjande av både gata och mark för bostäder. 

Då Dragontorpet till stor del har byggts om och att få av de exteriöra byggnadsdelarna är i 

ursprunglig utformning är bedömningen att värdet inte är tillräckligt starkt för att i 

detaljplanen reglera ett bevarande. Ett byggnadsfritt område kring Åbyholmsvägen regleras 

i detaljplanen varpå exploatering med ny bebyggelse intill Åbyholmsvägen inte är möjligt. 

Vegetation och stenmurar som pekas ut som värdeskapande hamnar inom det område där 

bebyggandets omfattning är begränsad med prickmark. 

Planbeskrivningen har kompletterats med att det inom genomförandet av iordningställande 

av allmän plats ska studeras huruvida det är möjligt att flytta stenmuren som ska ge plats för 

Åby allé och att den återställs på ny plats som en möjlig kompensation.  

På Åbyholms gård möjliggörs möjlighet till avstyckning och bebyggelse av ytterligare en 

bostad i form av friliggande villa. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 

tillkommande bebyggelse inte konkurrerar med Åbyholms gårds karaktär och dess 

huvudbyggnad med tillhörande flyglar och att helhetsintrycket även med tillkommande 

byggnation bevaras.  
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Bestämmelsen k1 som reglerar alla de tre av kulturförvaltningen nämnda byggnader medger 

fasad i naturliga material i såsom reveterat trä, träpanel eller puts i ljus kulör. 

Området där komplementbyggnad får uppföras har reglerats så att husgrunden kan bevaras.    

 

6.2.16 Fritidsnämnden  

Yttrande av remiss, granskning av detaljplan för Åbyholm 

Fritidsnämnden ser positivt på utvecklingen av Åbyholm och ett växande Vallentuna. 

Området kommer ligga granne med Vallentuna IP vilket fritidsnämnden vill klargöra med: 

Det kan inte läggas några restriktioner på idrottsplatsen gällande ljud och ljus. 

Flöden mellan det nybyggda området och Vallentuna IP bör ses över då det dagligen rör sig 

2000 människor på idrottsplatsen. 

Ytor för spontanrörelse och cykelvägar är önskvärt i området.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Planområdets läge i Vallentuna ger närhet till flertalet skolor, butiker och anläggningar för 

idrott. För boende i planområdet och söder om Angarnsvägen förbättras tillgängligheten till 

Vallentuna IP, Hagaskolan, med mer.  

Idrottsplatsen har inte identifierats som en bullerkälla i utredningarbetet. 
 

6.2.17 Ellevio  

Granskning av detaljplan för Åbyholm omfattande fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94 m.fl. 

i Vallentuna kommun 

Ellevio AB har erhållit rubricerat förslag för yttrande och vi har följande synpunkter. 

Den nya bebyggelsen leder till behov av en ny nätstation inom planområdet. 

Kapacitetsbedömningen för el baserar sig på att fjärrvärme byggs ut inom planområdet. 
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Se bilaga för de funktioner som behöver tillgodoses inför etableringen av nätstationen. Det 

är även viktigt att vid lokalisering av intilliggande byggnader, beakta myndigheters 

rekommendationer avseende buller och magnetfält. 

Ellevio förutsätter att distributionsledningar för el med stöd av planen kan förläggas i 

allmän mark såsom gata, gång- och cykelväg samt naturmark och park. 

Kontakta Ellevio i god tid för ledningssamordning. 

Åtgärder i Ellevios befintliga anläggningar utförs efter beställning till Ellevio samt bekostas 

av beställare. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar yttrandet 

6.2.18 E.ON Värme Sverige AB 

Yttrande över detaljplan för Åbyholm, fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94 m.fl 

E.ON Värme Sverige AB ser mycket positivt på att vara en partner inom planområdet och 

välkomnar fjärrvärmeanslutningar för planområdets värmeförsörjning. 

Vi är dessutom gärna involverade i utformandet av framtidens energilösningar såsom ladd‐

infrastruktur, solcellsanläggningar, smart energidelning och lagring lokalt mellan 

fastigheter. 

I dagsläget ligger fjärrvärmeledningar längs med Lindholmsvägen och även in mot den östra 

delen av Åbyholm. Vi är gärna behjälpliga i den fortsatta planeringen av energisituationen i 

Åbyholm, både inom detaljplanearbetet men även tillsammans med exploatörerna. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar yttrandet.  
 

6.2.19 Bygg- och miljötillsynsnämnden  

Yttrande över detaljplan för Åbyholm, BMN 2020.026-1 



Sidan 49 av 52 

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 

 

Bygg- och miljötillsynsnämnden har den 18 maj 2020 tagit emot en remiss om granskning 

av detaljplaneförslag för Åbyholm i Vallentuna kommun. Planområdet ligger strax öster om 

Vallentuna centrum och avgränsas av Angarnsvägen i söder och Lindholmsvägen i norr och 

öster. I väster avgränsas planområdet av bostadsområdet Åby ängar. 

Bygg- och miljötillsynsnämndens i Vallentuna kommun har följande synpunkter på 

förslaget till detaljplan för Åbyholm: 

Avsnitt 3.6.1 Dagvatten 

”Åbyholm ingår i Vallentunasjöns avrinningsområde och i och med genomförande av 

planen kommer flöden och föroreningsbelastning från Åbyholm att öka.” 

En plan får inte medföra att miljökvalitén i vattenförekomsten försämras. Längre ner under 

samma rubrik står det dock att åtgärderna gör att det blir bättre än innan exploateringen. 

Så den citerade inledande meningen behöver antingen tas bort eller ändras. Klargör vilka 

åtgärder som behövs för att föroreningsbelastningen inte ska påverka Vallentunasjön 

negativt. 

Det står olika angivelser i stycke 3.5.3 och 3.6.1 gällande genomsläppliga ytor. Bygg- och 

miljötillsynsnämnden anser att det bör stå att ”3 eller fler” parkeringsplatser ska vara 

genomsläpplig, inte ”fler än 3”. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden föreslår att även skriva in att cykelparkeringsytor kan 

anläggas med genomsläpplig yta. 

”Inom kvartersmark ska minst 30 procent av markytan vara tillgänglig för infiltration av 

dagvatten”. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att ambitionsnivån kan höjas till 40 %. Täby har 

i sin dagvattenpolicy 50 % infiltrerbar yta på kvartersmark. 

Avsnitt 2.8.1 Markföroreningar 

Följande information ska läggas till: ”Påträffas markföroreningar på andra delar av 

planområdet ska tillsynsmyndigheten snarast informeras.” 

Avsnitt 3.7.6 Magnetiska fält 

Det anges inte var det kommer att finns magnetiska fält (kraftledningar och 

transformatorstationer) inom planområdet, och texten om åtgärderna är väldigt vag. 
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Avsnitt 4.1.2 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. 

Avsnitt 5.2.6 Hälsa och säkerhet 

Det står att riktvärdena för buller inte kommer kunna innehållas, men det står inte vad det 

får för konsekvenser för hälsan. Ange hur många människor som kommer att bli störda, och 

på vilket sätt samt i vilken grad. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdaterat avsnittet 3.6.1 Dagvatten i 

planbeskrivningen så att det tydligare framgår vilka åtgärder som föreslås för att minska 

flöden och föroreningsbelastningen till  Vallentunasjön och att effekten av dessa leder till en 

förbättrad situation efter plangenomförandet.  

Planbeskrivningen har justerats så att antalet och uttrycket tre eller fler bilar används 

konsekvent genom planbeskrivningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen värdesätter den ökade ambitionsnivån i förslaget om 

bestämmelse om genomsläppliga cykelparkeringar samt föreslagen höjning från 30 procent 

till 40 procent av kvartersmarken ska vara tillgänglig för infiltration. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer ändå att de bestämmelser som reglerar markens 

genomsläpplighet i planförslaget dvs; att marklov krävs för åtgärder som försämrar markens 

genomsläpplighet samt bestämmelse om att minst 30 procent av markytan inom 

kvartersmark ska vara tillgänglig för infiltration av dagvatten är tillräcklig. Detta i 

kombination med bestämmelse om att sammanhängande parkeringsytor för tre eller fler 

bilar inom kvartersmark ska utföras med genomsläppligt ytskiktsmaterial och i enlighet 

med de beräkningar som ligger till grund för föreslagen dagvattenhanteringen inom 

området är tillräckligt för en att säkra gott omhändertagande av dagvatten inom 

planområdet.  

I enlighet med yttrandet har planbeskrivningens avsitt Avsnitt 2.8.1 Markföroreningar 

kompletterats med information att påträffade markföroreningar inom andra delar av 

planområdet ska informeras till tillsynsmyndigheten snarast. 
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Planbeskrivningens avsnitt om magnetiska fält har uppdaterats med ytterligare 

information. Bebyggelse som placeras där riktvärden inte kan innehållas vid fasad ska 

anpassas i enlighet med specificerade avstegsfall till infrastrukturpropositionen så att 

tillgång till mindre bullrig sida möjliggörs. Boverkets byggregler ska följas vad gäller 

ljudnivå inomhus. Därmed kan en god bebyggd miljö uppnås även vad gäller buller. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar synpunkten och tar med sig att upprättandet av 

kontrollprogram för miljöpåverkan under byggtiden innan schaktarbeten påbörjas i och 

med anläggandet av gator och allmän plats inom området är huvudmannens ansvar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att inkomma med ett tillsynsärende innan arbeten 

med anläggande av gator och allmän plats i området startar, detta hanteras i genomförandet 

av detaljplanen. Samhällsbyggnadsförvaltningen beaktar även frågan i avtal med 

byggaktörer.   

Bebyggelse som placeras där riktvärden inte kan innehållas vid fasad ska anpassas i enlighet 

med specificerade avstegsfall till infrastrukturpropositionen så att tillgång till mindre bullrig 

sida möjliggörs. Boverkets byggregler ska följas vad gäller ljudnivå inomhus. Därmed kan 

en god bebyggd miljö uppnås även vad gäller buller. 

 
 

7. Revideringar efter granskning 

Revideringar i plankartan 

 Gemensamhetsanläggningen på samfälligheten Vallentuna-Åby s:7. redovisas i 

plankartan. 

 Ledningsrätten 0115-05/1.1 är förtydligad i plankartan och med beteckning i 

grundkartan. 

 Utskriftsformatet är tydliggjort. 

 Användningen GATA1 ändras till VÄG för den del av Angarnsvägen som planläggs. 

 Planbestämmelsen n1 har uppdaterats och reglerar att träd får endast fällas om det är 

sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. 

 Administrativa bestämmelser för genomförandetid har uppdateras.  

 En generell bestämmelse som reglerar höjdsättning av kvartersmark har lagts till.  

 En bestämmelse som tydliggör att dagvattenanläggning får integreras i naturmarken 

har lagts till. 

 Layouten har bearbetats för att vara tydligare.  



Sidan 52 av 52 

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 

 

Revideringar i planbeskrivningen 

Planbeskrivningen har reviderats under kapitlet Förutsättningar gällande avsnitt 2.6 

Hydrologiska förhållanden, 2.8.2 Översvämningsrisk och avsnitt 2.8.1 Markföroreningar. 

I kapitlet Planförslag har avsnitt uppdaterats och förtydligats gällande 3.3.1. Grönstruktur, 

park och naturmark¸ 3.5.2 Gator, 3.5.3 Bil och Cykelparkering, 3.6.1. Dagvatten, 3.6.2 

Vatten och avlopp, och 3.7.2 , Grundläggning, 3.7 Hälsa och säkerhet och avsnitt 3.7.6 

Magnetiska fält. Ny bild visar på gång- och cykelkopplingar och busshållplatser och 

stationer- komplettering av cykelstråk. 

Kompletteringar och förtydliganden har gjorts i kapitlet Genomförande inom avsnitt 4.1 

Organisatoriska delar, 4.2 Fastighetsrättsliga frågor och 4.3 Ekonomiska frågor.   

Kapitel 5. Konsekvenser har kompletterats och förtydligats under avsnitt 5.2.5 

Kulturhistorisk värdefull miljö, 5.2.6 om planens konsekvenser för Miljö och hälsa och 5.4.1 

Barnperspektivet. 

8. Berörda med synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda under planprocessen 

Samtliga yttranden har blivit beaktade och bemötta i samrådet eller under 
granskningsskedet. Följande sakägare/privatpersoner, ledningsägare och myndigheter har 
lämnat yttranden innehållande synpunkter som helt eller delvis inte blivit tillgodosedda. 

Privatperson 1, 3 och 5 samt sakägare 3 och 4 från samrådet har inte fått synpunkter 
tillgodosedda.  Följande myndigheter och ledningsägare där någon synpunkt delvis inte 
blivit tillgodosedd: 

Ledningsägare TeliaSonera Skanova Access AB, Roslagsvatten,  

Kulturnämnden, Bygg och miljötillsynsnämnden, Storstockholms Brandförvar, 

Trafikförvaltningen, Trafikverket, Lantmäteriet. 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Annina Stadius            Aina Larsson      Elin Ericsson 

Planchef            Planarkitekt      Exploateringsingenjör/ 

         Projektledare 

 


