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1. Inledning  

 

Figur 1. Planområdets läge 

1.1 Vad är en detaljplan 

En detaljplan är ett instrument för kommunen att förverkliga den lokala 
bebyggelsepolitiken. En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas och 
hur byggnader, anläggningar och tomter får utformas inom ett visst område, det vill 
säga hur miljön avses förändras eller bevaras. 

Kommunen har genom lagstadgat planmonopol, ensamrätt att utforma och anta 
planer inom sin geografiska gräns. I Vallentuna kommun handläggs planer av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och antas av Kommunfullmäktige. Processen för att 
ta fram en detaljplan och vad en detaljplan ska och får reglera anges i Plan- och 
bygglagen. 

FAKTA Handlingar  

 Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, 
planbeskrivning och fastighetsförteckning.  

 

 Planområdet 
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En detaljplan består alltid av en plankarta med tillhörande planbeskrivning. Det är 
plankartan som reglerar markanvändningen och bebyggelsen. Plankartan är juridiskt 
bindande i efterföljande bygglovprövningar och fastighetsregleringar. 
Planbeskrivningen är till för att förklara bakgrund, syfte, bestämmelser och 
genomförande samt konsekvenser av ett genomförande av detaljplanen.  

2. Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för ca 10 nya tomter för friliggande 
enbostadshus. Huvuddraget är att fortsätta och fullfölja den småskaliga 
bostadsutbyggnad som redan påbörjats i området.  

3. Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken  

3.1 Riksintressen 

Planområdet berörs inte av några utpekade riksintressen. 

3.2 Miljökvalitetsnormer 

Vid planering ska kommuner och myndigheter iaktta att miljökvalitetsnormerna 
(MKN) för luft och vatten inte överskrids enligt Miljöbalkens 5 kap. 3 §.  

3.2.1 Luft 

Den trafik som alstras till området kommer att innebära ökade utsläpp till luften i 
närområdet. Småhusbebyggelse tenderar att generera mer fordonsrörelser än 
exempelvis flerbostadshus. Tillskottet kommer dock att bli litet och de totala nivåerna 
av kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10) o.s.v. kommer även fortsättningsvis att vara 
låga i området. Genomförandet av detaljplanen bedöms ej leda till att 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids.  

3.2.2 Vatten 

Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om föreskrifter 
gällande kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet. Statusklassificering och 
miljökvalitetsnormer finns för ytvatten och grundvatten. Planområdet ingår i 
Åkerströmmens avrinningsområde. Närmast berörd vattenförekomst är Garnsviken 
som har måttlig ekologisk status. Miljökvalitetsnormen är att god ekologisk status ska 
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uppnås år 2021. Den kemiska statusen klassas som god, exklusive kvicksilver. 
Planområdet överlappar inte med något grundvattenmagasin med fastslagen MKN. 
Planen bedöms ej medge sådan användning att miljökvalitetsnormer för vatten 
överskrids. Det finns inga ytvatten i närområdet och dagvatten kommer i stort 
infiltreras som innan. 

4. Plandata  

4.1 Läge och areal 

Aktuell fastighet är lokaliserad väster om Gamla Norrtäljevägen från Stockholm till 
Norrtälje, ca 3 km söder om Roslagsstoppet och ca 7 km norr om Brottby. 

Inom fastigheten Kumla 1:9 finns ett enbostadshus samt en komplementbyggnad. I 
anslutning till fastigheten finns ytterligare fem bebyggda fastigheter. 

Detaljplaneområdet omfattar cirka 2,1 hektar. 

4.2 Markägoförhållanden 

Fastigheten Kumla 1:9 är i privat ägo. 

5. Tidigare ställningstaganden 

5.1 Översiktliga planer  

Planområdet omfattas ej av i Översiktsplan 2010-30  utpekat utvecklingsområde.  

Enligt översiktsplanen kan ny bebyggelse prövas som smärre komplettering i 
anslutning till befintlig bebyggelse på landsbygden. Vid planläggning på landsbygden 
behöver hänsyn tas till möjligheterna till bl.a. bra VA-lösningar. Vidare anges att 
hänsyn bör tas till möjligheten för kollektivtrafikförsörjning.  

5.2 Detaljplaner, förordnanden 

Området är inte detaljplanelagt. 
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5.3 Bostadsbyggnadsprognos 15A 

Enligt bostadsbyggnadsprognos 2015 - 2024 (BBP15A) bedöms fastigheten kunna 
utvecklas med ca 10 småhus. Planerad byggstart beräknas till 2018. För att kunna 
åstadkomma en sådan exploatering krävs att en detaljplan upprättas för området. 

5.4 Tidigare beslut 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutade 2016-02-02 §3 att uppdra 
till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja planarbete för fastigheten Kumla 1:9. I 
uppdraget uttrycktes att planen kan handläggas med standardförfarande.  

5.5 Program 

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen, om kommunen bedömer att det 
behövs, ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program, enligt plan- och 
bygglagen. 

Då planområdet är av mindre omfattning med en mindre komplettering för 
bostadsändamål i anslutning till befintlig bebyggelse, bedöms program ej vara 
nödvändigt.  

6. Miljöbedömning/behovsbedömning 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska, enligt 6 kap Miljöbalken upprättas om en 
detaljplan medger betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med 
naturresurser. Parallellt med upprättandet av samrådsförslag för aktuell detaljplan 
har en behovsbedömning beträffande betydande miljöpåverkan gjorts. I denna 
bedöms behov av att upprätta miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte föreligga. 
Miljökonsekvenserna av ett genomförande av planförslaget bedöms som ringa. 
Planförslaget påverkar inte naturområde med skyddsstatus och bedöms inte heller 
påverka några speciella särdrag i kulturmiljön. Planens genomförande innebär inte 
att risk för människors hälsa föreligger, eller till att någon miljökvalitetsnorm 
överskrids.   
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7. Förutsättningar och förändringar 

7.1 Natur 

7.1.1 Grundförhållanden 

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs området av berg och morän samt på 
vissa ställen lera. Kommunens översiktliga ras- och skredkartering visar att det inom 
den södra delen av planområdet finns områden där det finns risk för ras och skred. 
Dessa områden är inte aktuella för byggnation enligt föreslagen detaljplan. 

I delar av området som avses bebyggas finns risk för att hållfastheten i berget 
påverkas om sprängning ska ske och senare även av skyfall. Där så erfordras ska 
geoteknisk undersökning utföras innan bygglov beviljas.  

 

Figur 2. Rött= berg, blått= morän och gult=lera 

7.1.2  Topografi, vegetation 

Planområdet består delvis av relativt kraftigt kuperad terräng. Terrängen är tämligen 
plan utmed Gamla Norrtäljevägen i öster och stiger uppåt mot en höjd för att sedan 
slutta åt väster. 
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Området som avses planläggas och exploateras utgörs i huvudsak av ett skogbeklätt 
höjdområde. Den vegetation som är bevarad i området består av blandskog och 
halvöppen terräng. I övrigt består marken av gräsmattor och grusade ytor. 

Uppe på höjden förekommer hällmark som är känslig för mekanisk påverkan. En 
illustration över inmätta naturhänsynsområden visas på plankartan för att ge 
förståelse för vilka konsekvenser planen medför på naturmiljön. Husens placering har 
i största möjliga mån anpassats efter terränginmätningen. I detaljplanen anges att 
marklov krävs för fällning av större träd inom kvartersmark som markeras med n1 och 
prickmark. Lovplikten gäller för fällning av träd med en stamdiameter större än 0,3 m 
mätt 1,0 m ovan mark.  

Behovet av att skapa ändamålsenliga tomter innebär att det ej bedöms lämpligt att 
införa en reglerande planbestämmelse angående skydd för samtliga uppvuxna träd 
inom inmätta områden. Där så är möjligt, är det positivt att kunna spara träd inom 
områdena som redovisas på illustrationen i sin helhet, men detta regleras inte i 
detaljplanen.  

 

Figur 3. Område med hällmark i den norra delen av planområdet 

7.1.3 Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom området. Om fornlämningar påträffas i 
samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras 
till Länsstyrelsen. 
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7.2 Bebyggelseområden 

7.2.1 Bostäder 

Området ligger i ett böljande jordbrukslandskap med tillhörande gårdar och 
ekonomibyggnader. Den befintliga bebyggelsen i närområdet består emellertid av 
villabebyggelse. Husen har en traditionell utformning med träfasad och sadeltak.  

 
Figur 4. Vy söderut inom planområdet. I fonden syns Gamla Norrtäljevägen 

I planförslaget medges ca 10 nya bostadstomter för friliggande enbostadshus. I den 
norra delen av planområdet föreslås byggnadsarean på varje fastighet maximeras till 
180 m2. I den södra delen av planområdet anges en största tillåtna byggnadsarea på 
160 m2 per fastighet. Därutöver får komplementbyggnad om 60 kvm uppföras. 
Huvudbyggnad får ej placeras närmare fastighetsgräns än 4 meter. 
Garage/carport/förråd ska placeras minst 1,5 m från gräns mot annan fastighet. 
Garage/carport/förråd får dock placeras närmare fastighetsgräns om granne så 
medger.  

Det är viktigt att den nya bebyggelsen väl ansluter till befintliga mark- och 
terrängförhållanden. Sprängning för husbyggnation inom tomtmark ska därför inte 
behövas - mer än att möjliggöra för souterränghus och en god placering i landskapet. 
Exploateringen bör sträva efter att naturlig marknivå kring byggnader ska bevaras. 
Utfyllnad ska således undvikas för byggnader. 
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7.2.2 Arbetsplatser 

Inga arbetsplatser föreslås inom planområdet. 

7.2.3 Befintlig kommersiell och offentlig service 

Dagligvaror och bensinstation finns vid Roslagsstoppet på ca 3 km avstånd. Livs-
medelsbutik, bibliotek, skola, förskola m.m. finns i Karby-Brottby på 8 km avstånd. 
Övrig service finns i Vallentuna tätort. 

7.2.4 Byggnadskultur och gestaltning 

För att ansluta till den kringliggande landsbygdsbebyggelsen finns i detaljplanen en 
reglering av takvinkel för huvudbyggnad med en minsta takvinkel på 15◦ och en 
största takvinkel på maximalt 35◦. Detaljplanen reglerar även en minsta tomtstorlek 
på 1200-1400 m2 för att knyta an till den lantliga karaktären i området.  

7.3 Gator och trafik 

7.3.1 Trafik och parkering 

Den tillkommande trafiken till följd av de planerade bostadshusen bedöms vara 
begränsad. Området avses trafikförsörjas via befintlig tillfartsväg från väg 978. 
Tillfartsvägen är grusad och relativt smal, men anses vara av godtagbar standard för 
ändamålet. Breddning av vägen är därför inte aktuellt i dagsläget. För fastigheter som 
inte kan nås från befintlig tillfartsväg finns möjlighet att bilda 
gemensamhetsanläggning för väg enligt anläggningslagen inom kvartersmark (g-
områden anges på plankartan). Detta ger markanvändarna möjlighet att anordna 
tillfart till respektive fastighet.  

Parkeringsbehov för ny bebyggelse ska ordnas på tomtmark. 

7.3.2 Kollektivtrafik 

Ca 200 meter från Kumla 1:9 finns busshållplats Angleterre med buss mot Vallentuna 
via Brottby samt mot Roslagsstoppet. Vid Roslagsstoppet samt vid Brottby trafikplats 
passerar buss 676 som trafikerar sträckan mellan Stockholm-Norrtälje.    
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7.3.3 Tillgänglighet 

Området består till stor del av kuperad terräng. Tillgänglighet ska beaktas vid 
anläggande av utfarter till fastigheterna inom området. Utformningen i detalj av 
bebyggelsen med avseende på tillgängligheten inomhus och i utemiljön bedöms i 
samband med bygglov och/eller bygganmälan. 

7.4 Friytor 

7.4.1 Lek och rekreation 

Planområdet ligger nära naturområden och behovet av friytor för rekreation kan 
anses vara tillgodosett. 

7.5 Teknisk försörjning 

7.5.1 Vatten och spillvatten 

Inom området finns idag en gemensam brunn i den södra delen av planområdet som 
försörjer fem fastigheter med dricksvatten. Enligt en utredning som exploatören har 
låtit ta fram finns möjlighet att ordna vattenförsörjning till alla fastigheter vid en full 
utbyggnad. För att klara vattenförsörjningen för planerad ny bebyggelse krävs 
ytterligare en bergborrad brunn som föreslås strax väster om den befintliga. En brunn 
på denna plats bedöms enligt utredningen ge mer än de ca 300 l/h som enligt SGU:s 
hydrogeologiska karta är mediankapaciteten för bergborrade brunnar i området. I 
detaljplanen avsätts E-område för att säkerställa plats för pumpstation och andra 
tekniska anläggningar.  

Då brunnen ska försörja fler än två hushåll kan det klassas som vattenverksamhet 
vilket kräver anmälan eller tillstånd enligt 11 och 12 §§ 11 kap miljöbalken. 

Det finns en befintlig gemensam avloppsanläggning i planområdets norra del med 
kapacitet att rena avloppsvattnet för upp till 15 fastigheter (i dagsläget är fem 
fastigheter anslutna).  

Idag finns ett tillstånd för gemensam avloppsanläggning för tio hushåll. Om fler än tio 
fastigheter ansluts krävs ett nytt tillstånd från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
För påkoppling av upp till tio fastigheter räcker det med anmälan. Utrymme för 
avloppsreningsanläggning har reserverats i planen (E). 
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7.5.2 Dagvatten 

Förutsättningarna är goda för lokalt omhändertagande av dagvatten eftersom 
planområdet inte innehåller hårdgjorda ytor av större omfattning och omges av 
naturmark. 

7.5.3 Elförsörjning 

Ledningar finns i områdets samfällda väg.  

7.5.4 Uppvärmning 

Inom planområdet är det enskilda uppvärmningslösningar som föreslås. Det finns 
inte i dagsläget några möjligheter att ansluta till fjärrvärmenätet.  

7.5.5 Avfall 

Avfallshanteringen avses lösas genom att gemensamma kärl ställs upp på befintlig yta 
för avfallshantering vid infarten från Gamla Norrtäljevägen. 

8. Brandförsvar 

Området ligger inom 20 minuters insatstid för brandförsvaret. 

9. Emissioner, risker och störningar 

Bostadsbebyggelsen bedöms inte medföra några betydande negativa konsekvenser för 
kringliggande fastigheter eller för boende i planområdets närhet. Antalet bostäder och 
trafiken i området kommer att öka vilket kan uppfattas som störande för de som bor i 
området idag även om inte riktvärden för buller överskrids. Radonskyddande 
åtgärder bör ske vid grundläggning inom planområdet för att höga radonhalter ska 
undvikas. Rekommenderat gränsvärde för nya och befintliga byggnader samt  
arbetslokaler är 200 Bq/ m3  inomhusluft. 
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10. Genomförande 

10.1 Organisatoriska frågor 

10.1.1 Tidplan 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) i dess lydelse efter den 1 januari 2015. 

Detaljplaneprocessens standardförfarande kan tillämpas om förslaget till detaljplan: 

 Är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande 
 Inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse 
 Inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

I det aktuella ärendet bedöms kriterierna för standardförfarande vara uppfyllda. När 
kommunen genomfört samrådet kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter som 
kommit in. Vid standardförfarandet är det tillräckligt att kommunen redovisar 
synpunkter från samrådet i granskningsutlåtandet tillsammans med de synpunkter 
som har kommit fram under granskningen. 

Förslag till detaljplan är utsänt för samråd under andra kvartalet 2016. Granskning av 
planförslaget beräknas ske under tredje kvartalet 2016. Detaljplanen beräknas kunna 
antas första kvartalet 2017. 

10.1.2 Genomförandetid 

Genomförandetiden är satt till 5 år. Tiden bedöms som rimlig med tanke på 
projektets storlek.  

10.2 Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 

Planförslaget avser en detaljplan med enskilt huvudmannaskap vilket innebär att 
exploatören själv ansvarar för åtgärder inom såväl kvartersmark som allmän 
platsmark. Vid utbyggnad eller kvalitetshöjning av t.ex. vägar och VA kommer 
kostnaderna för detta att åvila fastighetsägarna själva.  

Staten genom Trafikverket är väghållare för angränsande väg 978. 
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11. Fastighetsrättsliga frågor 

11.1 Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning 
mm. 

Fastighetsbildning i enlighet med planförslaget kan ske när detaljplanen vunnit laga 
kraft. Kostnader för lantmäteriförrättning för nybildning av fastigheter genom t ex 
avstyckning belastar fastighetsägaren. Kostnaden är bl a beroende av tidsåtgången för 
förrättningen. 

Området är via tidigare exploatering utbyggt med infrastruktur i form av tillfartsväg, 
avloppsreningsanläggning och dricksvattenbrunn. För dessa anläggningar har det 
bildats gemensamhetsanläggningar som förvaltas av Kumlahöjdens 
samfällighetsförening.  De planerade bostadsfastigheterna ska vid avstyckning 
anslutas till gemensamhetsanläggningarna. Mindre justeringar av 
gemensamhetsanläggningarna torde behövas vid planens genomförande med 
anledning av att befintliga förhållanden ej överensstämmer med tidigare utförd 
fastighetsbildningsåtgärd.  

12. Ekonomiska frågor  

12.1 Planekonomi  

Reglering av plankostnader görs genom planavtal mellan kommunen och 
fastighetsägare till Kumla 1:9. 

13. Tekniska frågor 

13.1 Tekniska undersökningar 

Exploatören ansvarar för kompletterande tekniska undersökningar, dokumentationer 
och kontroller som behövs för planens genomförande.  

13.2  Vatten & avlopp  

Området har inte tillgång till kommunalt vatten och avlopp.  
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Det finns en gemensam brunn/vattentäkt samt avloppsanläggning inom planområdet. 
Anläggningarna kommer att utgöra gemensamhetsanläggning för samtliga fastigheter 
inom planområdet och närliggande fastigheter.  

14. Medverkande tjänstemän 

I planarbetet har deltagit:  

Planarkitekter Jakob Sahlén och Anna Helander  

Trafikplanerare Katharina Staflund 

Avfallshandläggare Christina Holmström 

Miljöplanerare Anna Winnersjö Edholm  

Landskapsarkitekt Anders Dagsberg  

Bygglovhandläggare Victoria Andersson 

 

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 

 

Daniel Jarl   Jakob Sahlén 

Planeringschef  Planarkitekt 

 

 

 


