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Vatten- och spillvatten

Kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Skala 1:250 000.

TEKNISKA	FÖRSÖRJNINGSSYSTEM		

	VATTEN	OCH	AVLOPP

       od översiktlig planering och tät bebyggelse är viktigt för att få en  
       kostnadseffektiv VA-anläggning.

Kommunen ingår i tre regionala VA-organisationer. Kommunen är delägare i Ros-
lagsvatten AB som bl.a. svarar för distribution och VA-utbyggnad. Dotterbolaget Val-
lentunavatten AB är huvudman för de allmänna VA-anläggningarna i kommunen. 

Kommunen ingår i kommunalförbundet Norrvatten, vattenverket är Görväln-
verket i Järfälla kommun och dricksvattentäkten är Mälaren. Norrvatten försörjer 
kommunen med dricksvatten. Vallentuna är väl försörjt med vatten från två håll, dels 
via Upplands Väsby och dels via Täby.

Kommunen är medlem i Käppalaförbundet, med avloppsreningsverk beläget på 
Lidingö. Spillvatten från Vallentuna upp till Lindholmen avleds mot Käppalasyste-
met vid gränsen till Täby kommun. Spillvattenkapaciteten är god sedan de nya spill-
vattenpumpstationerna och huvudledningarna har tagits i drift. Fortsatt utbyggnad i 
Vallentuna och Lindholmen kan kräva vissa förbättringar i VA-huvudnätet norr om 
Vallentuna. 

Karby och Brottby VA-försörjs idag via Österåkers kommun. Ett avtal mellan 
Vallentuna och Österåkers kommuner innebär att spillvatten från maximalt 2000 pe 
(personekvivalenter ≈ personer) får avledas till Österåker. Knappt 1200 pe är 2009 
anslutna i Karby och Brottby. Norrvattens beslut att via Karby och Brottby försörja 
Norrtälje med dricksvatten öppnar möjligheter att i framtiden helt kunna VA-för-
sörja Karby och Brottby via Vallentuna. Att avleda spillvatten från Karby och Brottby 
mot Käppalasystemet innebär stora investeringar i nya spillvattenhuvudledningar 
men öppnar samtidigt möjlighet att VA-försörja E18-stråket med Gillinge.

Kårsta, Ekskogen och Frösunda har idag egna lokala avloppsreningsverk. Kapa-
citeten är 800, 400 resp. 200 pe. Samtliga av dessa verk är idag belastade till 
ca 50 %. Dessa områden försörjs med dricksvatten via Lindholmen. Tryckstegringar 

finns i Ekskogen och i Kårsta. Kapacitetsbrist finns trots detta och ytterligare inves-
teringar i huvudnätet för dricksvatten kan komma att krävas för att kunna ansluta 
ytterligare fastigheter i Roslagsstoppet/Löt. Trots att Roslagsstoppet/Löt inte ingår i 
verksamhetsområdet för VA finns det ledningar från Kårsta.
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• Riksintresseområden för kulturmiljö och områden med mycket höga och höga 
kulturhistoriska kvaliteter.

• Viktiga grönområden för rekreation.
Avståndet mellan vindkraftsparker och samlad bebyggelse ska inte understiga 700 m.

Vindkraft är en hållbar energikälla, men den påverkar närmiljön genom förändrad 
landskapsbild, buller m.m. Vid tillståndsprövning av vindkraftverk krävs remiss till 
Luftfartsverket med hänsyn till bl.a. hindersprövning. 

Det blir allt vanligare med vindkraftsparker. Med vindkraftsparker menas 
minst 2 vindkraftsverk om 150 m eller minst 7 vindkraftsverk om 120 m. Vind-
kraftsparker kräver inte bygglov. Dessa prövas enligt Miljöbalken av Länsstyrelsen. 

ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER M.M.

      nergiförbrukningen kan minska genom extra isolering, ökad täthet  
      och värmeåtervinningssystem. För bebyggelse som inte kan anslutas till 
fjärrvärme är det viktigt att bygga energieffektivt och utnyttja t.ex. solvärme 
och bergvärme.

Energiförbrukning påverkas av hur byggnader utformas och placeras. Fönster stjäl 
energi. Byggnader med mycket låg energiförbrukning kallas även för passivhus. 

Solvärme är det minst miljöpåverkande alternativet eftersom det i princip inte 
ger några utsläpp till luften. Det ger i första hand tappvarmvatten och måste kom-
pletteras under vinterhalvåret. Lämpligt är att kombinera t.ex. med en biobränsle-
eldad panna.

Många hushåll väljer idag att installera eldrivna bergvärme- och luftvärme-
pumpar.

	UPPVÄRMNING

       tsläppen från uppvärmning ska minska genom energieffektivisering,  
       utbyggnad av fjärrvärme, ökad användning av förnyelsebar energi, 
vindkraft och solenergi. Vattenburna system bör alltid installeras vid 
nybyggnad.

Kommunens energiplan från 1999 ska revideras.

FJÄRRVÄRME

      ät bebyggelse kan med fördel värmas upp med fjärrvärme. En  
      förutsättning är att anslutnings- och driftkostnaderna blir rimliga. 

Den täta bebyggelsen i centrala Vallentuna, Bällstaberg och delar av Kragsta-
lund är anslutna till ett fjärrvärmenät, som ägs av EON Värme. Värmen pro-
duceras i en biobränsleanläggning i Okvista och i en oljepanna i Bällstaberg. 
Konkurrens saknas idag.

VINDKRAFT

      kommunen kan vissa områden med höglänt skog vara lämpliga för vindkraft.      
      Teknikutveckling kan göra andra områden intressanta.

Det är angeläget att vindkraft byggs på ett varsamt sätt på platser där den kan 
anpassas till övriga intressen. Det är viktigt att slå vakt om större opåverkade 
bullerfria områden i ett storstadslän och dessa bör undantas från vindkraft.

Dessutom är följande områden generellt inte lämpliga för vindkraftsparker: 

• Bebyggelseområden och utredningsområden enligt översiktsplanen.
• Tärnanområdet – Riksintresse för friluftslivet.
• Riksintresseområden för naturvård och Natura �000.
• Naturreservat och biotopskyddsområden. 
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Befintlig kraftledning. Siffran anger ledningens styrka i kV.
Planerad kraftledning. Siffran anger ledningens styrka i kV.

KRAFTLEDNINGAR

       id planering av nya bostadsområden eftersträvas att högspännings- 
       ledningar grävs ner.

Svenska kraftnät sköter stamnätet för elkraft och har systemansvar för den 
svenska elförsörjningen. Stamnätet omfattar kraftledningar om 400 kV och 
220 kV. Vattenfall har ansvar för regionledningar om 70 kV. Elverket Val-
lentuna har nätkoncession för distribution av el inom kommunen. De har 
högspänningsledningar om 20 och 10 kV samt lågspänningsledningar och 
sju fördelningsstationer för transformering till 10 kV. 

Förläggningen av befintliga högspänningsledningar framgår av karta. 
Reservat för framtida stamledning om högst 220 kV intill befintlig 70 kV 
från Ubby till Malsta framgår av karta. 

Den största fördelningsstationen ligger i Ubby. Dit går en stamledning 
om 220 kV från Hagby genom Rosendal och Molnby. En regionledning om 
70 kV går mellan Upplands Väsby och Rimbo. Överföring sker i Ubby till 
Elverkets högspänningsledningar.

RIKSINTRESSE	KRAFTLEDNINGAR

Kraftledningar om 400 kV och 220 kV kan komma att hävdas som riksin-
tresse.

Beaktande av riksintressen

     efintliga kraftledningar om ��0 kV och 400 kV är säkrade genom     
     ledningsrätt och gällande lagstiftning. Reservat för ny kraftledning om 
högst ��0 kV intill befintlig 70 kV från Ubby till Malsta redovisas. 

Kraftledningar. Skala 1:250 000.
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TELE-	OCH	DATAKOMMUNIKATIONER

      ele- och datakommunikationerna ska ha en kapacitet som ger goda  
      möjligheter för alla medborgare och för näringslivet att leva och verka i 
hela kommunen.

Nya master ska uppföras på ställen som kan accepteras med hänsyn till 
landskapsbilden. En samordning mellan olika operatörer ska begränsa 
antalet master.

Tele- och datakommunikationer med hög kapacitet är av stor betydelse för 
kommunens fortsatta utveckling. Tele- och datakommunikationer innefattar 
bredband, telefoni och mobil kommunikation (GSM/3G). Bredband finns 
i form av ett stadsnät för Vallentuna (Vallnet). För delar av Vallentuna er-
bjuder även andra bolag bredband. Bredband via ADSL finns i Vallentuna, 
Lindholmen, Kårsta, Karby och Brottby samt Angarn. I kommunen finns 
god täckning för GSM-nät. Täckning för 3G-nät finns för stora delar av 
kommunen och ytterligare utbyggnad och andra kvalitetshöjande åtgärder 
pågår. Täckning för 3G-nät finns för stora delar av kommunen och ytterli-
gare utbyggnad och andra kvalitetshöjande åtgärder pågår. 

AVFALL

       vfallshanteringen ska vara en naturlig del av planarbetet.

Kommunen är delägare i SÖRAB, som har en avfallsanläggning i Löt. Med 
hänsyn till bl.a. lukt och buller kräver anläggningen skyddsavstånd. Återvin-
ningscentraler i närområdet finns i Löt och i Hagby i Täby kommun. Inom 
kommunen finns ett antal miljöstationer och återvinningsstationer som in-
går i producentansvaret. Hagbyanläggningen är tidvis för högt belastad som 
återvinningscentral varför alternativ och komplement krävs. Plats för even-
tuell tillkommande återvinningscentral behöver reserveras. SÖRAB-kom-
munerna har upprättat en gemensam plan för avfallshantering i ett hållbart 
samhälle 2009-2020. 

Foto Ragns-Sells AB. 
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Kyrkviken. Foto Sonia Blom.  
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KLIMAT	OCH	VATTEN	

ÖVERSVÄMNINGSRISK

     tt underlag (kartering) ska tas fram för bedömning av i vilka områden  
     det finns risk för översvämning. 

Räddningsverket har kartlagt översvämningsrisker längs Oxundaån. I övrigt 
saknas en översiktlig översvämningskartering över kommunen. Kända områ-
den med större översvämningar finns vid Storsjön.  

SKRED- OCH RASRISK

      isk för skred och ras ska beaktas vid planering och byggande. En ny  
      kartering ska tas fram för bedömning av risk för skred och ras. 

En översiktlig kartering över skredrisker gjordes 1996 i samarbete med Sta-
tens räddningsverk. Karteringen tar inte hänsyn till förväntad klimatpåver-
kan.

Kommunens områden med bristande markstabilitet består av mindre 
delområden dels i den sydvästra delen av kommunen och dels i de större 
dalgångarna och sänkorna, bl.a. Markim-Skånela, Frösunda-Kårsta, Val-
lentunasjön-Ormsta, Angarn-Helgoån och Husaån-Össeby Garn. Se karta 
strandskydd. 

KLIMATPÅVERKAN	OCH	ANPASSNING

       nvändningen av marken i kommunen ska anpassas till de konsekvenser  
       som ett förändrat klimat kan förväntas medföra. 

Kommunens åtgärder för att minska klimatpåverkan behandlas i kommande 
arbete med att ta fram kommunala miljömål. Att minska klimatpåverkan krä-
ver i många fall ett större perspektiv än vad en enskild kommun kan ha. Sam-
arbetet med regionala aktörer och länets övriga kommuner är därför viktigt.

Växthusgaserna stannar under lång tid i atmosfären. Tillsammans med 
utsläppen ger de troligen en temperaturhöjning under en lång tid framöver. 
Även utan framtida utsläpp skulle temperaturen stiga så länge växthusgaserna 
ligger kvar.
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Ekologisk status för sjöar som är mer än 1 km2 . Skala 1:250 000.

Hög status
God status
Måttlig status
Otillfredsställande status
Uppnår ej god status

DAGVATTENSITUATION

      ya värden för extrem nederbörd ska tas med i beräkningen vid planering  
      för omhändertagande av dagvatten. 

Dagvatten ska i första hand tas omhand lokalt i enlighet med 
dagvattenpolicy för Oxundaån. 

EU:S VATTENDIREKTIV

EU:s ramdirektiv för vatten gäller sedan 2005. Enligt direktivet ska yt- och 
grundvattnets ekologiska status inte tillåtas att försämras. Sverige är indelat 
i fem vattendistrikt och i varje distrikt ingår flera avrinningsområden. Kom-
munen tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt. För de sjöar som inte har 
God status ska åtgärd påbörjas före 2012.

En klassning av sjöar som är mer än 1 km2 är klar. Den ekologiska sta-
tusen bedöms vara Hög, God, Måttlig, Otillfredställande eller Dålig. I kom-
munen bedöms Tärnans status som Hög. Statusen för Garnsviken, Sparren 
och Ullnasjön bedöms som Måttlig. Statusen för Vallentunasjön bedöms 
som Otillfredsställande. Dessutom är vattendragen i kommunen samt de 
större grundvattentäkterna klassade. Vattendragen i kommunen bedöms ha 
God status med undantag för Långsjön, som ingår i Bergshamraån, vars sta-
tus är Måttlig.

VATTEN	

N 
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Gräns för avrinningsområde
Gräns för delavrinningsområde
Skyddsområde fär grundvattentäkt, MB7:21. Inre och yttre zon

SJÖAR OCH VATTENDRAG

      illförsel av näringsämnen och miljögifter i sjöar och vattendrag i         
     kommunen ska minska. Vandringshinder för fisk ska undvikas när vägar, 
stigar m.m. anläggs.

Vallentunasjön ska åtgärdas på ett lämpligt sätt under �010. Läckaget av 
närsalter och miljögifter ska minskas vid de anläggningar och verksamheter 
som finns vid sjöns tillrinningsområde idag. 

Vattenkvaliteten i Garnsviken, Ullnasjön och Sparren som inte har God 
status enligt EU:s vattendirektiv ska förbättras.

Vattenkvaliteten i Tärnan som har Hög status får inte försämras.

I kommunen finns ca 30 sjöar. Många är små och grunda och därför käns-
liga för yttre påverkan. Sjöarnas karaktär varierar mycket beroende på var de 
ligger. I Tärnanområdet finns näringsfattiga och försurningskänsliga skogs-
sjöar, i jordbrukslandskapet ligger näringsrika slättsjöar varav Vallentunasjön 
är den största. Flera av sjöarna är rika på fisk. 

Sjöar och vattendrag fungerar som fördröjningsmagasin i landskapet. 
De jämnar ut flödena under året och minskar därmed riskerna för översväm-
ningar och torka. Sjöar och vattendrag är viktiga för rekreation, friluftsliv 
och för den biologiska mångfalden. 

I kommunen finns 53 vattendrag. Ormstaån och Husaån, Helgöån, 
Storån är de största. 

De två största avrinningsområdena som berör kommunen är Oxunda-
åns mot Mälaren och Norrström och Åkerströmmens mot Trälhavet och 
Östersjön.

Avrinningsområden / Grundvattentäkter. Skala 1:250 000.
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OXUNDAÅNS AVRINNINGSOMRÅDE

Kommunen ingår i Oxundaåns vattensamverkan. De flesta sjöarna inom av-
rinningsområdet är näringsrika, grunda slättsjöar som belastats av närsalter 
från jordbruk, spillvatten och djurhållning. Särskilt känslig är Vallentuna-
sjön. Sjön ligger centralt vilket gör att många människor har nära till den. 
Den har ett stort rekreationsvärde och bidrar till den biologiska mångfalden. 
Sjön är övergödd och drabbas återkommande av algblomningar vilket gör att 
både rekreationsvärdet och den biologisk mångfalden är hotade.

Inom Oxundaånsprojektet har Vallentunasjön undersökts och prover 
har tagits under lång tid. Många utsläppskällor, t.ex. spillvatten från enskilda 
avlopp har åtgärdats. 

ÅKERSTRÖMMENS AVRINNINGSOMRÅDE

Åkerströmmen är det största avrinningsområdet i kommunen. Näringshal-
ten är hög i nästan hela systemet. Övergödningen beror främst på jordbruk 
och enskilda avlopp. Nästan samtliga sjöar och vattendrag i systemet hotar 
att växa igen. Ett särskilt känsligt delavrinningsområde är Angarnssjöängen 
eftersom dess kvaliteter bygger på en ren vattenmiljö. Också Helgösjön och 
Helgöån är känsliga.

BERGSHAMRAÅNS AVRINNINGSOMRÅDE

Bergshamraåns avrinningsområde delas med Norrtälje kommun. Inom av-
rinningsområdet finns Långsjön vid Garns-Ekskogen. Bergshamraåns ekolo-
giska status är måttlig och god ekologisk status ska uppnås senast 2015. 

LOÅNS AVRINNINGSOMRÅDE

Loåns avrinningsområde delas med Österåker och Norrtälje kommuner. Av-
rinningsområdet har stora naturvärden såväl i vatten som på land. Sjön Tär-
nan är på grund av sin orördhet, sin goda vattenkvalitet samt höga naturvär-
den utsedd som en av tre sjöar i länet som långsiktigt miljöövervakas i den 
nationella miljöövervakningen. Även andra sjöar och vattendrag inom Loåns 
avrinningsområde har stora naturvärden. Delar av Loåns avrinningsområde är 
av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet utpekat som ett 
nationellt särskilt värdefullt vattendrag. 

VATTENSKYDDSOMRÅDEN

        rundvattentäkterna ska skyddas från föroreningar. 

Det finns tre vattenskyddsområden för grundvattentäkter; Västlunda 2:1, Orkesta-
Granby 1:4 och Backa 1:8. Skyddsområdena är indelade i brunnsområde och inre 
och yttre skyddszon. Inom skyddszonområdena gäller föreskrifter för hantering av 
brandfarliga ämnen och andra varor som kan förorena vattnet, för avloppsutsläpp, 
upplag, täkter och schaktningsarbeten. 

Ytterligare beskrivning av grundvatten finns i kapitlet om BEBYGGELSE-
UTVECKLING PÅ LANDSBYGDEN.
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Bristande markstabilitet
Strandskydd 300 m (för övriga sjöar och 
vattendrag gäller 100 m), MB7:13, 14

STRANDSKYDD

       ommunens sjöar med stränder ska vara en kvalitet för boende, rekreation  
       och friluftsliv. Tillgängligheten till sjöar och stränder i kommunen ska öka. 
Kommunen ska också värna om livsvillkoren för växt- och djurlivet på land och i 
vatten. Dessa är en förutsättning för den biologiska mångfalden. 

Det bör kunna bli tillåtet att bygga inom strandskyddsområde i centrala lägen, 
efter särskild prövning och planläggning, om tillgängligheten till stränderna 
därigenom ökar och den biologiska mångfalden inte hotas. Ny bebyggelse som 
smärre komplettering bör inte tillåtas inom strandskyddsområde.

Tillgängligheten till stränderna nära tätorter ska förbättras vid Vallentunasjön, 
Storsjön och Husaån.

Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till stränder för fri-
luftsliv och rekreation. Syftet är också att bevara goda livsvillkor för växt- och 
djurlivet på land och i vatten. Strandskydd omfattar vanligen 100 m räknat från 
vattnet. För vissa sjöar råder utökat strandskydd på 300 m. Länsstyrelsen har i 
uppdrag att se över omfattningen av det utökade strandskyddet. I kommunen 
bör det utökade strandskyddet fortsätta gälla inom Tärnanområdet, som är av 
riksintresse för friluftslivet.

I Kårsta stationssamhälle gäller strandskydd för Lillån vilket berör bl.a. en 
industritomt. Vid en eventuell planläggning av industritomten kan kommunen 
komma att upphäva strandskyddet. Tomten är inte tillgänglig för allmänheten 
och dess användning innebär sannolikt att den inte är viktig för växter och djur. 

Strandskydd / Bristande markstabilitet. Skala 1:250 000.
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KULTURMILJÖER	OCH	KULTURHISTORISKA	VÄRDEN

      ommunens kvalitet och identitet ska utvecklas. Detta kräver kunskap
      om landskapets värden och historia, om t.ex. färdvägar som 
Vintervägen, Långhundraleden och Roslagsbanan. 

Kommunen värnar om ett fortsatt jordbruk som är en förutsättning för 
att det ska vara möjligt att behålla, förstå och uppleva stora delar av 
landskapet. 

Kommunens planering och byggande ska utgå från att kulturmiljön kan 
utvecklas. Noggranna avvägningar ska göras mellan att bygga och att 
bevara. Varje plats specifika historia, funktion och karaktär ska vägas in 
när den fysiska miljön utvecklas. 

Kulturmiljöerna och spåren i landskapet ger kommunen en särpräglad iden-
titet. Med kunskap om landskapets tidsdjup, historia, knutpunkter och upp-
levelsevärden kan kommunen utvecklas med kvalitet och identitet. Kom-
munen har ett levande landskap präglat av flera tusen års jordbruks- och 
boskapsskötsel. Ett aktivt jordbruk bidrar till förståelse och upplevelse av 
landskapet. 

Bebyggelseutvecklingen följer landhöjningen och kommunen är rik på 
fornlämningar där de tidigaste är från äldre stenåldern. Under bronsåldern 
var huvudnäringen jordbruk med boskapsskötsel och spannmålsodling i 
kombination med fiske och jakt. Många spår av detta finns vid Angarns-
sjöängen.

Under äldre järnålder låg kommunens kärnbygder i Orkesta, norra Frö-
sunda och norr och nordost om Angarnssjöängen. Huvuddelen av dagens 
byar ligger på samma plats som under yngre järnåldern. Kommunen ligger i 
Sveriges runstenstätaste område. På runstenar vid gårdar och byar kan vi läsa 
om livet på vikingatiden. 

Under medeltiden var kommunen en betydelsefull bygd som omfattade 
nio socknar, var och en med sin egen kyrka. Idag återstår åtta kyrkor och en 
kyrkoruin. Vattenvägarna var betydelsefulla långt in på medeltiden. Den vik-
tigaste vattenvägen under vikingatiden var Långhundraleden från Trälhavet 
till Uppsala. 

Den nya tiden började 1885 med Roslagsbanans invigning mellan Stock-
holm och Rimbo. Banan byggdes i syfte att försörja Stockholm med jord-
bruksprodukter och andra varor. Stationerna blev nya mötesplatser och sta-
tionssamhällen växte fram med villor. Spår av denna bebyggelse finns kvar.

K 
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FÖRORDNANDE	KRING	KYRKORNA	

I kommunen finns åtta medeltida kyrkor. Runt kyrkorna gäller förordnande 
för landskapsbilden. Inom förordnandeområden krävs särskilda tillstånd av 
länsstyrelsen för t.ex. nybyggnad, upplag, trädfällning m.m. Vid Vallentuna 
kyrka har förordnandet upphävts och ska ersättas med en planbestämmelse.

RIKSINTRESSEN	KULTURMILJÖ

Det finns 5 riksintressen för kulturmiljö i kommunen. Områdena beskrivs 
utförligare i kulturmiljöprogrammet. 

1. I riksintresseområdet Skålhamravägen finns ett av landets få kvarvarande 
områden med hägnadsrester från äldre järnålder – så kallade stensträngar. 
De bildar stora sammanhängande system och visar ett äldre mönster av 
bebyggelse och markanvändning. Här finns också många runstenar. Land-
skapet rymmer en utpräglad jordbruksbygd med gamla ortsnamn och flera 
relativt stora byar med välbevarad bebyggelse. 

2. Landskapet i riksintresseområdet Markim-Orkesta är en levande småskalig 
och överblickbar odlingsbygd i världsklass med exceptionellt tydlig struk-
tur av ägogränser, bebyggelselägen och olika markslag kring de medeltida 
kyrkorna. Välbevarade gravfält på olika nivåer i landskapet ökar möjlighe-
ten att förstå bygdens förhistoriska bakgrund. 

3. Frösunda sockencentrum ligger mycket strategiskt. Skyddad av Helgö 
finns idag en utpräglad dalgångsbygd där de förhistoriska vattenlederna 
Långhundraleden och Vintervägen möts. Frösunda är ett litet stations-
samhälle vid Roslagsbanan med ett välbevarat stationshus omgivet av en 
levande odlingsbygd.

Markims kyrka. Foto Vallentuna Kultur och Bibliotek.  

Torp Markim. Foto Vallentuna Kultur och Bibliotek.   
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Förordnande kring kyrka
Riksintresse för kulturmiljö

Riksintresse för kulturmiljö / Förordnande kring kyrkorna. Skala 1:250 000.

4. Kårsta historiskt sett stora by med kyrka och skolhus. Här ligger även sta-
tionssamhället vid Roslagsbanans slutstation i övergången mellan dalgång 
och skogsbygd. Herrgårdarna Backa och Ekskogen med byggnader, som 
utmärker sig arkitektoniskt, är uppförda under 1800-talets mitt.

5. Området Vada – Össeby-Garn rymmer fyra sockencentra och den centrala 
delen av den under historisk tid så viktiga vattenvägen Långhundraleden 
– som förklarar bebyggelsen under brons- och järnålder i området. Vada 
by, gravarna Vada sjökullar, Vadatorp och herrgården Stora Benhamra 
med sin bakgrund i det medeltida högfrälset utmärker sig bland flera herr-
gårdsmiljöer i området. 

Beaktande av riksintressen

      arje förändring inom riksintresse ska prövas med hänsyn till
      kulturmiljövärden. Förändringar i områden av riksintresse för 
kulturmiljön kräver kunskap om kulturhistoriska värden. Kulturhistoriska 
utredningar kan vara ett underlag. 

Platsens specifika karaktär avgör förutsättningarna för eventuella 
etableringar. Skillnaderna är stora mellan olika platser. För samtliga 
kulturmiljöer finns brytpunkter som är avgörande. 

•Vilka förändringar tål landskapets natur- och kulturvärden utan att förlora 
karaktär och attraktivitet? 

•Vad behöver beaktas för att pusslet ska bli begripligt också i framtiden?

V 



Kulturhistoriska kvaliteter. Skala 1:250 000.
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Mycket höga kulturhistoriska kvaliteter
Höga kulturhistoriska kvaliteter

KULTURMILJÖPROGRAM

I kulturmiljöprogrammet finns information och beskrivningar om kultur-
miljöer och kulturhistoriska kvaliteter som en resurs. Programmet är ett 
underlag för den fysiska planeringen där kulturmiljöns intressen beskrivs. I 
programmet redovisas bl.a. 
• ”Områden med mycket höga kulturhistoriska kvaliteter” som är mycket 

känsliga för förändringar, t.ex. del av Markim, Lingsbergsvägen och Lång-
hundraleden. Förändringar ska hanteras med hänsyn till bl.a. pågående 
markanvändning och bebyggelsemönster.

• ”Områden med höga kulturhistoriska kvaliteter” där hänsyn bör tas till 
de kulturhistoriska värdena vid förändringar, t.ex. Lindholmen, Tarby och 
Fastarby. En del av dessa områden omfattar stora arealer och sammanfaller 
med utveckling av tätorterna, t.ex. Angarns-Veda vid Gillinge och Vada 
vid Karby. 

AVVÄGNING	MELLAN	BYGGANDE	OCH	BEVARANDE

      vvägningar mellan exploatering och bevarande görs i den fysiska    
      planeringen. 

Av översiktsplanen framgår kommunens planerade utveckling, både ny be-
byggelseutveckling och ny infrastruktur. Vid den planerade bebyggelseutveck-
lingen i kommunens samtliga tätorter (Vallentuna, Lindholmen, Frösunda, 
Ekskogen, Kårsta, Karby och Brottby) ska avvägningar ske med hänsyn till 
kulturmiljön. Avvägning krävs även vid den planerade utvecklingen av Gil-
linge. Kulturmiljöprogrammet är ett underlag när avvägningar ska göras. 

A 



Angarnssjöängen. Foto Jan Rosenbäck. 
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NATUR

       id nybyggnad ska hänsyn tas till områdets naturvärden. Mark- och  
       vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så 
långt som möjligt skyddas liksom särskilt värdefulla våtmarker. 

Naturen i kommunen är variationsrik. I den östra delen finns Tärnanom-
rådet som är ett vildmarksområde med vida skogar och sjöar i dalgångarna. 
I söder finns Angarnssjöängen som är den finaste fågelsjön i länet. I kom-
munens mellersta och nordvästligaste del slingrar sig småvägarna genom det 
småskaliga jordbrukslandskapet. 

Fem naturreservat finns i kommunen. Dessa är Björkby-Kyrkviken, An-
garnssjöängen, Bromseby, Exerman-Hersby och Trehörningsskogen. För re-
servaten finns särskilda föreskrifter.       

NATURVÄRDEN

Naturreservat bildas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Na-
turreservat kan även innehålla kulturhistoriska värden.

Vasakullen i Lindholmen föreslås av Länsstyrelsen bli ett statligt natur-
reservat. Länsstyrelsen arbetar även med reservatsbildning för ett område, Åt-
testa, som ligger på gränsen till Sigtuna.

I kommunen finns 9 träd/trädgrupper som är fridlysta som naturminnen. 
De är 4 tallar, 6 ekar och 1 en. 

Skogstyrelsen har inventerat 121 nyckelbiotoper i kommunen. En nyck-
elbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning har mycket stor 
betydelse för skogens växter och djur. 

Särskilt biotopskydd gäller för 7 områden i kommunens norra och östra 
delar. Generellt biotopskydd gäller för alléer, källor med omgivande våtmark 
i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, pilvallar, småvatten och våt-
marker i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark och åkerholmar. 

Skogstyrelsen har tecknat 8 naturvårdsavtal med olika markägare i kom-
munen. Avtalen är 50-åriga och utgör en del av det långsiktiga skogskyddet. 
Den aktuella skogen ligger i kommunens norra och östra delar.

I kommunen finns 6 större områden med ett stort antal ekologiskt särskilt 
känsliga delområden; Vallentunasjön, Angarnssjöängen, Lindholmen, Vadada-
len/Römossen, Garnsviken, Tärnanområdet. Hela områdena kan inte betrak-
tas som ekologiskt särskilt känsliga, men de ingående särskilt känsliga delområ-
dena utgör tillsammans en helhet som är mycket känslig för påverkan. 

Kommunens ”Sammanställning av befintliga naturinventeringar i Vallen-
tuna kommun”, som togs fram 2006, är ett underlag vid ärendehanteringen. 

V 



Exerman-Hersby – Bromseby kvarnbäck. Foto Sonia Blom.   

47 •UTSTÄLLNINGSHANDLING NOVEMBER 2009

VALLENTUNA KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN �010-�0�0  • NATURVÄRDEN  

RIKSINTRESSE	NATUR

Angarnssjöängen/Vadadalen är av riksintresse för naturvården. Angarnssjö-
ängen är dessutom Natura 2000-område och naturreservat. 

Området är jordbrukslandskap med mycket gamla anor. Dalgången 
från Helgösjön i norr, till Angarnssjöängen i söder, hyser länets största perio-
diskt översvämmade odlade marker. Området är en sänkt slättsjö med stora 
strandängar och är av stort värde för fåglar. Angarnssjöängen är en av länets 
värdefullaste fågelsjöar. Våtmarkerna längs Helgöån utgörs delvis av betad 
sankmark och fuktäng. Fågellivet är även här rikt. Naturbetesmarker finns 
kring Angarnssjöängen, Hacksta, Skesta hage, Vada sjökullar och Stora Ben-
hamra. Hagmarkerna har en värdefull flora.

För Angarnssjöängen som är ett Natura 2000-område och naturreservat 
finns bevarandeplan och föreskrifter. 

Beaktande av riksintresset

      xploatering som skadar naturvärdena bör undvikas. Lövskogar,  
      betesmarker och våtmarker bör bevaras. Ny bebyggelse får endast 
uppföras efter lämplighetsprövning med särskild hänsyn till naturvärdena. 
Skogsstyrelsen kan med stöd av skogsvårdslagen meddela föreskrifter att 
hänsyn ska tas till naturintressena vid skötsel av skogen. 

NATURA	2000

Natura 2000 är ett nätverk upprättat av EU för skydd av arter och deras na-
turområden. Målsättningen är att säkerställa skydd åt alla biotoper och arter 
som finns inom EU. Alla Natura 2000-områden klassas som riksintresse för 
naturvård och har särskilda bevarandeplaner. 

E 
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Naturreservat enl MB 
Biotopskydd enl MB
Naturminnen enl MB
Naturvårdsavtal enl MB
Ekologiskt särskilt känsliga områden

Naturvård.  Skala 1:250 000.

För att exploatera ett Natura 2000-område krävs mycket starka skäl och med-
lemslandet måste kompensera ingreppet genom att utse ett nytt område som er-
sätter det förlorade. Verksamheter utanför ett Natura 2000-område kan behöva 
tillstånd om de på ett betydande sätt kan komma att påverka området negativt.

I kommunen finns 8 av regeringen antagna Natura 2000-områden, se karta riks-
intressen.

1. Angarnssjöängen, se riksintresse natur.

2. Bromseby i Tärnanområdet utgörs främst av urskogsartad gammal tallskog 
med stora inslag av grova tallar och död tallved på höjdryggar. Området är 
relativt ostört och har behållit sin vildmarksprägel. 

3. I Brottby allé växer främst askar, rika på epifyter (växt som lever på annan 
växt) och bryofyter (mossa). Några av träden är gamla och grova. Allén 
omges av uppodlad åkermark.

4. Sjökullarna ligger i Vadadalen. Husaån rinner genom dalen och mynnar 
ut i Garnsviken. Sjökullarna är två kungshögar och en storhög som ligger 
på ett gravfält invid Långhundraleden.

5. Tarby-Åttesta i Frösunda består av två hagmarker i en uppodlad dalgång. 
Den ena hagen består av en smal björkhage. Den andra hagen är en träd-
fattig åkerholme. 

6. Trehörningsskogen i Tärnanområdet ligger till stora delar i Österåkers 
kommun. Genom norra delen av området passerar Roslagsleden. Områ-
det är främst naturskogspräglat.

7. Tärnholm ligger naturskönt vid sjön Tärnans sydvästra strand. Områ-
det består av olika typer av hagmarker som har använts som bete mycket 
länge.

8. Brännmossen öster om E18 nära gränsen till Norrtälje kommun utgörs till 
större delen av en högmosse.



FRITID
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Regional grönstruktur. Skala 1:250 000.

Grön värdekärna
Grön kil
Stora samlade rekreations-, natur- och kulturvärden

Tillgången på naturområden, spår, leder, badanläggningar och olika fritids-
verksamheter är god. Den planerade reningen och upprustningen av Vallen-
tunasjön och dess strandområde blir ett viktigt tillskott för rekreation och 
friskvård. 

FRILUFTSLIV	

      ommuninvånarna ska ha god tillgång både till natur nära tätorterna
      och större sammanhängande naturområden.

REGIONAL GRÖNSTRUKTUR

      ommunen ska samverka med grannkommunerna om den regionala  
      grönstrukturen och ett sammanhängande promenadstråk utmed 
Vallentunasjön. 

Stockholmsområdets gröna kilar är av stor vikt för såväl friluftslivet som 
växter och djur. I regionplane- och trafikkontorets rapport ”Grönstruktur i 
Stockholmsregionen” redovisas en struktur av grönområden som bör bevaras 
för framtiden. Grönstrukturen består av värdekärnor med stora naturvärden. 
Dessa binds ihop av gröna kilar som helst är minst 500 m breda och inkl. 
buffert helst totalt 1,5 km. Kommunen berörs av Angarnskilen och Rösjö-
kilen. 

• Angarnskilen går i nordsydlig riktning genom kommunen. Angarnssjö-
ängen och Vadadalen och Tärnanområdet utgör värdekärnor. Ett kilom-
råde löper från Täby genom Gävsjöområdet till Angarnssjöängen. I kilen 
går Roslagsleden från Danderyd genom kommunen till Norrtälje. Leden 
är 124 km lång och är av stort intresse för friluftslivet. 

• Rösjökilen går i nordsydlig riktning genom kommunens västra del. Kilen 
omfattar naturreservatet Björkby-Kyrkviken, området vid Skålhamravägen 
och området vid Lindö.

K 

K 



•  50 UTSTÄLLNINGSHANDLING NOVEMBER 2009 

VALLENTUNA KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN �010-�0�0  •  FRITID 

TÄTORTSNÄRA NATUR

       är tätorterna planläggs ska de boendes behov av grönområde beaktas för
       att ge en god livsmiljö. Närgrönområden ska sammanbindas med 
strövområden genom attraktiva stråk.

Ett ca 1,5 km brett område längs Roslagsleden mellan Gävsjöbäckenet och 
Lövsättra från Täbygränsen till Angarnsvägen ska bevaras. 

Björkby-Kyrkviken och Vallentunasjöns stränder ska utvecklas som ett 
tätortsnära rekreationsområde. 

Promenadstråk i Vedaområdet i anslutning till Storsjön ska utvecklas för 
friluftslivets behov. 

Tillgängligheten för friluftslivet ska öka genom nya stigar till Angarnssjöängen 
och Husaån/Garnsviken.

En grönplan för rekreativa värden ska tas fram. I denna behandlas även den 
biologiska mångfalden. 

Antalet invånare växer stadigt och behovet blir allt större av att hantera kom-
munens tillväxt så att människors möjlighet att nå ut till naturområden med 
höga kvaliteter inte försämras. 

Den allra närmaste naturen används mest och det vardagliga besöket i 
natur och park är viktigast. Motion och möjlighet att stressa av är viktigt för 
folkhälsan. Människor söker olika upplevelser i naturen, från orördhet till 
gröna mötesplatser med folkliv och social samvaro.

Natur inom 1 km från bebyggelse utnyttjas för spontana promenader. 
Grönområden som ligger längre bort än 1 km används inte lika ofta. Det är 
inte bara det geografiska avståndet som påverkar hur besvärligt den känns att 
komma ut till ett grönområde. Barriärer och otrygga passager gör att drag-
ningskraften minskar. Stråk och inbjudande entréer ökar istället tillgänglig-
heten. Tillgång till vatten gör ett område attraktivare. I kommunen används 
sjöarna till bad, fiske, kanot, naturupplevelser, skidåkning och skridskor.

RIKSINTRESSE	FRILUFTSLIV

Tärnanområdet är en del av området Össebygarn-Roslagskulla som utgör 
riksintresse för friluftslivet. Riksintresseområdet är gemensamt för kommu-
nerna Norrtälje, Österåker och Vallentuna. Området består av ett vidsträckt 
skogsområde med många sjöar och mindre åkrar och betesmarker. Nivåskill-
naderna i området är stora. Djupa skogar, opåverkade sjöar med klart vatten 
och omväxlande terräng erbjuder rika möjligheter för ett rörligt friluftsliv. 
Området lämpar sig för bl.a. fiske, kanotpaddling, bär- och svamplockning, 
skridsko- och skidåkning samt vandring på Roslagsleden och på småvägar 
och stigar, se karta riksintressen.

Beaktande av riksintresset

       ommunen betraktar Tärnanområdet som ett värdefullt rekreationsområde.
      Fler anordningar (parkering, stigar, skyltar) för det rörliga friluftslivet 
behövs. Dessa ska placeras så att naturkänsliga områden inte störs. Ny 
bebyggelse eller anläggningar får inte minska tillgängligheten till mark och 
vatten. Tillgängligheten (stigar, skyltar) i Exerman-Hersby naturreservat ska 
förbättras.

FRITIDSANLÄGGNINGAR

      ommuninvånarna ska ha fortsatt tillgång till ett bra utbud av    
      anläggningar för sport- och fritidsverksamheter.

När befolkningen växer behövs fler och större anläggningar och nya 
friluftsbad vid kommunens större tätorter.

Kommunen ska utveckla ett rekreationsstråk mellan Vallentuna och Karby.

IDROTTSPLATSER M.M.

Utbyggnad har skett av Vallentuna IP. Sammanlänkning av spår mellan Val-
lentuna IP och Össeby IP via Angarnssjöängen ska skapa mervärde i form av 
ett rekreationsstråk mellan Vallentuna och Karby. I takt med befolkningsök-
ning kan ytterligare en idrottsplats behövas i Vallentuna.

N 
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Idrottsplats
Fotbollsplan
Skjutbana
Ridanläggning
Golfbana

Fritid. Skala 1:250 000.

I kommunen finns följande idrottsplatser
• Vallentuna IP med spårområde
• Össeby IP med elljusspår
• Orkesta IP med elljusspår
• Kårevallen

Össeby-Garns Skytteförening har en skjutbana som ligger vid Karby ar-
betsområde. Skjutbanan har regional betydelse.

SPORTHALLAR, ISHALLAR OCH TENNISHALLAR

Sporthallar finns vid flertalet skolor och i Tellusområdet. I takt med befolk-
ningsökningen behövs fler sporthallar på längre sikt.

Ishallar och tennishall finns vid Vallentuna IP. Inget utbyggnadsbehov finns.

RIDANLÄGGNINGAR

I kommunen finns Veda ridcenter och flera privata stallar och ridskolor. I takt 
med att befolkningen växer ökar behovet av ytterligare anläggningar för rid-
sport. Vid Alby finns en större hästanläggning som tillhör Täby galopp.

GOLFBANOR

I kommunen finns Huvudstadens golf (Lindö och Lövsättra), Vallentuna golf 
(Veda), Lindö golf, Brollsta golf. Planläggning har skett av golfbana vid Ro-
senkälla. Inget behov av ytterligare banor finns för närvarande. 

BAD

     riluftsbad ska på sikt ordnas vid Vallentunasjön, Storsjön och Garnsviken.

Friluftsbad finns vid Bergsjön i Kårsta. Simhall i Tellus, Hjälmstabadet och 
Kvarnbadets utebassänger täcker behovet av bassänganläggningar. 

FOTBOLLSPLANER

Fotbollsplaner finns vid idrottsplatserna, vid många skolor och fristående på 
landsbygden (Kämpavallen och Björkevallen). I takt med ökad befolkning 
krävs fler fotbollsplaner.

F 



•  5� UTSTÄLLNINGSHANDLING NOVEMBER 2009 

ARBETSPLATSER	I	KOMMUNEN

     ler arbetstillfällen ska skapas och det lokala näringslivet i kommunen ska  
     fortsätta att utvecklas. 

Flertalet nya arbetsplatser ska integreras i övrig bebyggelse. 

Verksamheter som inte kan integreras med bostäder läggs i estetiskt 
tilltalande arbetsområden som Okvista 5 och västra Rosendal. 

För verksamheter som, på grund av att de kräver större skyddsavstånd, inte 
kan ligga i den övriga bebyggelsen föreslås särskilda områden i Löt, östra 
Gillinge och Karby arbetsområde.

Inom Arlandas influensområde finns i anslutning till Väsbyvägen förutsättningar 
för nya arbetsområden med närhet till E4 och Arlanda. Det ska studeras var och 
hur de kan placeras bl.a. med hänsyn till riksintresset Skålhamravägen.

Samverkan med grannkommuner ska ske om lokalisering av verksamheter 
utifrån kommunernas olika förutsättningar och viljeyttringar inom 
Stockholmsregionens integrerade arbetsmarknad. 

2007 arbetade drygt 7 600 människor i kommunen. För att nå målet ytterli-
gare 2 400 arbetstillfällen till 2030 behövs en genomsnittlig ökning med 110 
per år. Av de 14 600 kommuninvånare som förvärvsarbetar är det drygt 4 
300 som arbetar inom kommunen. De flesta Vallentunaborna arbetar inom 
handel och kommunikation, finansiell verksamhet och företagstjänster, vård 
och omsorg och utbildning och forskning. Utpendlingen sker framför allt till 
Stockholm, Täby och Solna. 

Kommunens utveckling är beroende av ett välmående näringsliv. Nä-
ringslivet i kommunen präglas av många småföretag. Det finns ca 3 000 
företag i kommunen varav ca 2 000 är enmansföretag. Många av företagen 
(ca 600) sysslar med juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Andra stora 
branscher är byggverksamhet (ca 500) och handel (ca 400). 

Den strukturella utvecklingen inom tillverknings- och tjänstesektorn inne-
bär att de flesta nya arbetsplatser kommer att vara integrerade i bebyggelsen.

En mängd faktorer påverkar företagens intresse för att etablera sig i kom-
munen, t.ex. konjunktur, markpriser, lokalhyror, infrastruktur, bostäder, 
barnomsorg och utbildningsnivå. En annan viktig faktor är utflyttningen av 
företag från Stockholms stad med omnejd. 

Nya företag startar ofta som enmansföretag i bostaden. Vanliga branscher 
är konsulttjänster, ekonomi, kroppsvård, hushållstjänster och hantverk. Det 
är branscher som ökar i takt med att befolkningen växer. De tekniska förut-
sättningarna som t.ex. bredband och telefoni är viktiga. 

HANDEL	

      ommunen strävar efter en stark och attraktiv kärna - ett  
      mångfunktionellt centrum.

I de mindre tätorterna ska förutsättningar ges för befolkningsutveckling 
bl.a. för att kunna behålla och/eller utveckla handel.

En bra handel samverkar med och skapar förutsättningar för andra verksam-
heter som service, nöjen och kultur. Dessa i sin tur ger handeln ett underlag. 
En attraktiv kärna ska planeras i god samverkan med offentliga rum och 
stråk. Den fysiska miljön och verksamheterna gör kärnan unik och konkur-
rensmässig. 

Befolkningsunderlaget är avgörande för köpkraften. En befolkningsut-
veckling i kärnan och i de mindre orterna skapar förutsättningar för en bär-
kraftig handel. En ökande dagbefolkning är också en viktig förutsättning för 
handeln.

NÄRINGSLIV	OCH	SERVICE
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ÖVRIG	SERVICE

SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

      ya skolor ska placeras nära kollektivtrafik för att kunna ta emot elever  
      från annat håll än närområdet.

Nya förskolor ska placeras nära bostäder och i pendlingsriktning. 

Kommunen tillämpar skolpeng och eleverna kan i mån av plats välja skola 
fritt.

I kommunen finns ett gymnasium men elever kan välja att studera i en 
annan kommun. Behov av ytterligare ett gymnasium finns sannolikt inte 
förrän befolkningen fördubblats.

I kommunen finns tio kommunala grundskolor och fyra friskolor. Elev-
ens fria val påverkar skolornas lokalisering. Skolor bör ligga nära kommu-
nikationer för att kunna ta emot elever från andra ställen än närområdet. 
Skolor som ligger åt Stockholmshållet är generellt mer attraktiva. 

Fritidshem finns vid alla skolor för barn som är 6-12 år. Kommunen 
erbjuder en avgiftsbelagd kulturskola. 

Skolskjuts för barn från landsbygden är samordnad med SL utom en 
linje från Älgeby till Vallentuna.

Förskolor finns vid åtta kommunala skolor. Övriga förskolor är fristå-
ende och ligger ofta i bostadsområden. Föräldrar vill helst ha plats nära bo-
staden eller i riktning mot Stockholm. I övrigt finns bl.a. öppen förskola. 

Bällstabergsskolan. Foto Sonia Blom.  

ÄLDRELIV 

     ommunen ska ha för äldre lämpliga bostäder i attraktiva miljöer.

De äldre blir fler. Människor lever längre och är friska längre. Allt fler får 
många år av ett fritt och gott liv efter pensionen, en frihetstid. Vissa har öns-
kemål om seniorbostäder, som är avsedda för boende över en viss ålder. De 
bostäderna ger ökad möjlighet till trygghet och gemenskap. Andra vill bo i 
vanliga bostäder med hiss och god tillgänglighet. Bostäderna bör ligga nära 
kommunikationer. Mötesplatser och attraktiva miljöer är viktiga.
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ÄLDREOMSORG

    nvånarna ska ha fortsatt bra tillgång till vårdboende. Nya vårdboenden  
    bör ligga nära kommunikationer. Mötesplatser och attraktiva miljöer är 
viktiga. 

För de människor som har behov av äldreomsorg finns idag fem boendeen-
heter. Av dessa ligger fyra i Vallentuna och en på landsbygden. I takt med den 
allmänna befolkningsökningen och att andelen äldre ökar krävs ytterligare 
boendeenheter i olika områden i kommunen. 

SOCIAL OMSORG

      ocial omsorg ska erbjuda människor som behöver samhällets hjälp goda  
      levnadsvillkor och möjlighet till aktivt deltagande i samhällslivet. Nya 
boenden och verksamheter bör ligga nära kollektivtrafik och vara integrerat i 
bebyggelsen.

För barn och ungdomar med funktionshinder finns korttidshem och dag-
verksamhet.

För vuxna med funktionshinder finns gruppbostäder, träningsboende 
och servicelägenheter och olika former av dagverksamheter. För psykiskt 
funktionshindrade och personer med neuropsykiatriska funktionshinder 
finns även boendestödsgrupp. Socialtjänsten erbjuder stöd till familjer, ung-
domar och personer med missbruksproblem. Behovet av social omsorg kan 
förväntas öka i takt med att befolkningen ökar.

BEGRAVNINGSPLATS

På lång sikt kan det finnas behov av ytterligare en begravningsplats inom 
kommunen.

JORD-	OCH	SKOGSBRUK	

       oda förutsättningar för lantbruket är avgörande för ett fortsatt varierat     
       och levande jord- och skogsbruk, som även är en förutsättning för 
biologiska och kulturhistoriska värden.

Avstyckningar för ny bostadsbebyggelse ska ske så att de inte försämrar 
möjligheterna att driva jordbruk på sikt.

Kommunen ska värna om jord- och skogsbruk i närheten av tätorterna. 
Jordbruksmark ska endast tas i anspråk för bebyggelse om det inte finns 
annat lämpligt alternativ. 

Hästnäringen i kommunen ska ha möjlighet att utvecklas. 

Den övervägande delen av marken i kommunen är jordbruksmark och skog. 
Stora delar av kommunen präglas av jordbruk med djupa rötter i historien, 
från ren slättbygd i väster till skogsbygd i norr och öster. 

Ett aktivt lantbruk är en viktig del av vårt kulturarv som innebär att en 
mångfald kulturhistoriska värden kan leva kvar och bidra till ett långsiktigt 
hållbart samhälle. Att underlätta driften av lantbruksföretag i kommunen är 
viktig.

Att jord och skog förvaltas och sköts på ett bra sätt är värdefullt ur många 
hänseenden inte minst för att bevara natur- och kulturvärden.

Hästen, som för de flesta är en fritidsysselsättning, är det vanligaste hus-
djuret på landsbygden idag. Kommunen är en av de hästtätaste i landet. I 
kommunen finns det ca 3 000 hästar. Hästen och hästnäringen har stor be-
tydelse för utvecklingen på en rad olika områden. Miljö och fritid är kanske 
det som mest förknippas med hästverksamhet, men också näringsliv, hälsa 
och omsorg, i skolan, för och inom turismen. Hästen och hästnäringen har 
mot bakgrund av en krympande jordbrukssektor betydelse för landskapsbil-
den. Betet hjälper till att hålla landskapet öppet.
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BESÖKSNÄRING

       enom att kommunen upplevs som attraktiv, lockande och  
       konkurrenskraftig så ökar förutsättningarna för besöksnäringen. 
Utgångspunkten är kommunens natur- och kulturmiljöer, kulturhistoriska 
värden och fritids- och rekreationsutbudet. 

Inslagen av större publika evenemang ska öka i kommunen.

Arbetet med att utveckla besöksnäringen ska ske i nära samarbete med 
grannkommuner. 

Vallentuna ska bli ett attraktivare besöksmål. Mötesplatser som t.ex. ett nytt 
bibliotek/kulturhus med ett rikt och varierat utbud, ger attraktivitet och 
stödjer den lokala handeln. 

Besöksnäringen i kommunen är idag måttligt utvecklad. Förutsättningar för 
utveckling finns genom bl.a. nya Vallentuna idrottsplats, golf, ridning, olika 
motionsanläggningar, Angarnssjöängen, Tärnanområdet, Markim-Orkesta 
och Runriket. Runriket består av nio besöksmål som ligger runt Vallentu-
nasjön med informationstavlor om platsens historia och information kring 
runor och runstenar. 

Vallentunas attraktivitet som besöksmål ökar genom ett trivsamt småska-
ligt centrum med ett varierat utbud av affärer, service, nöjes- och sport-/mo-
tionsaktiviteter och genom närheten till rekreationsområdet Björkby-Kyrk-
viken vid Vallentunasjön. Det är viktigt att attraktiva mötesplatser finns för 
marknader, festivaler, mässor och dylikt.

Jarlabankens sten. Foto från Vallentuna Kultur och Bibliotek.  
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MILJÖ	OCH	RISK	

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder. Ekvivalentnivån är 
medelljudnivån under ett dygn och maximalnivån är den högsta förekommande ljudnivån när ett fordon passerar.

Influensområde för flygbuller 2008-06-23. Skala 1:250 000.

 

UTRYMME Högsta  trafikbullernivå, dBA
Ekvivalentnivå Maximalnivå

Inomhus �0 45 (nat te t id)
Utomhus  ( f r i fä l t svärde)
Vid fa sad 55
På utep lat s 70
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TRAFIKBULLER

     kommunen ska riksdagens fastställda (1997) riktvärden för trafikbuller  
     alltid eftersträvas vid nybyggnad av bostäder och vid nybyggnad eller 
väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 

I centrala lägen eller lägen med bra kollektivtrafik kan i vissa fall avsteg 
från dessa värden göras, men ekvivalentnivån ska alltid vara högst 55 dBA 
utanför minst hälften av rummen i varje lägenhet. Ekvivalentnivån på den 
bullerutsatta sidan bör inte överstiga 65 dBA. Uteplats med en maximalnivå 
om högst 70 dBA bör eftersträvas även vid avstegsfall. Inomhusvärdena ska 
alltid uppfyllas. 

En översiktlig bullerkartläggning för kommunen ska tas fram. 

Kommunen saknar översiktlig bullerkartläggning. Bullerutredning görs i 
samband med planärenden.  

RIKSINTRESSET	ARLANDA	OCH	DESS	INFLUENSOMRÅDE

Stockholm-Arlanda flygplats utgör riksintresse enligt miljöbalken. Flygplat-
sen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra dess användning. 
Luftfartverket och Länsstyrelsen utarbetade 2001 ett planeringsunderlag. 
Detta bestod bl.a. av en avgränsning av influensområdet där särskild pröv-
ning ska ske i plan- och byggärenden och zoner där hinder inte får före-
komma över en viss höjd. 

En översyn av det tidigare planeringsunderlaget påbörjades 2004. I ett 
första steg ersätts den tidigare avgränsningen med en ny karta över influens-
området för buller, daterad 2008-06-23. Av kartan framgår vilka områden 
som ligger helt utanför influensområdet och inte berörs av restriktioner p.g.a. 
bullerstörningar från flyget. Influensområdet består dels av ett område som 
berörs eller kan komma att beröras av ekvivalent bullernivå FBN 55 dB(A) 

I 



Insatstid för brandförsvaret och område för totalförsvaret. Skala 1:250 000.
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Insatstid för brandförsvaret, högst 10 min
Insatstid för brandförsvaret, högst 20 min
Område för totalförsvaret

eller högre dels av ett område utanför detta som berörs eller kan komma att 
beröras av maxbullernivåer överstigande 70 dB(A) mer än tre gånger per 
årsmedeldygn. I det fortsatta arbetet kommer förutsättningarna för planlägg-
ning och byggande inom det redovisade influensområdet att beskrivas och 
bebyggelsereglerande riktlinjer kommer att utvecklas. Kommunen saknar 
detta beslut från Länsstyrelsen och Transportstyrelsens Luftfartsavdelning. 

Boverket har regeringens uppdrag att ta fram ett fördjupat underlag 
och en vägledning för hur flygbuller i planeringen ska tillämpas. Uppdraget 
handlar om hur hänsyn till de boendes hälsa ska vägas mot andra samhälls-
intressen vid fysisk planering och byggande. 

Beaktande av riksintresset

      ills beslut finns om förutsättningar för byggande inom influensområdet  
      får bebyggelseärenden prövas från fall till fall efter samråd med 
Luftfartsverket och Transportstyrelsens Luftfartsavdelning. Övriga 
restriktioner i form av bl.a. hindersfrihet gäller som tidigare.

BRANDFÖRSVARET

      id nybyggen i områden där brandförsvarets insatstider, den tid som går
      åt från larm till dess utryckningsfordon är på plats, är mer än �0 
minuter, ställs särskilda krav på byggnader och avståndet mellan dem för att 
öka brandsäkerheten. 

Frågan om brandvatten måste alltid beaktas vid exploatering där 
kommunalt vatten inte finns. 

Brandförsvarets insatstid, varierar för olika delar av kommunen enligt rädd-
ningstjänstplanen. Insatstiderna är 10 respektive 20 minuter för större delen 
av kommunen. För de norra och östra delarna bl.a. Kårsta, Ekskogen och 
Löt/Roslagsstoppet är den dock mer än 20 minuter. 
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TRANSPORTER	AV	FARLIGT	GODS

       orrortsleden bedöms av kommunen i huvudsak kunna ersätta  
       Väsbyvägen/Angarnsvägen som rekommenderad primär transportväg. 

Vid åtgärder inom 150 m från vägar för transporter av farligt gods ska 
risksituationen bedömas.

Mellan en transportled för farligt gods och ny bebyggelse bör alltid 
eftersträvas en helt bebyggelsefri zon på �5 m. 

Länsstyrelsen beslutar om rekommenderade vägar för transport av farligt gods. 
I Vallentuna kommun utgör E18, Arningevägen, Väsbyvägen/Angarnsvägen 
från Arningevägen till Upplands Väsby primära transportvägar. Därutöver 
finns sekundära transportvägar avsedda för lokala transporter till bensinsta-
tioner och andra anläggningar (Angarnsvägen från Arningevägen till Brottby, 
del av Gamla Norrtäljevägen, Stockholmsvägen och Teknikvägen).

Enligt länsstyrelsens rekommendationer ska inom 150 m från rekom-
menderad transportled för farligt gods risksituationen beaktas. D.v.s. hän-
syn ska i planarbetet tas till områdenas unika förhållanden som topografi, 
bebyggelsens placering samt dess yttre och inre utformning. Med bl.a. hjälp 
av den riskhanteringskompetens som finns inom räddningstjänsten, så kan 
riskfrågorna i många fall hanteras i kommunerna. Vid behov ska en riskanalys 
tas fram. 

På Teknikvägen och Väsbyvägen går regelbundet transporter av farligt 
gods till och från Aerosols anläggning vid Fabriksvägen. Aerosol hanterar stora 
mängder brandfarlig vara, bl.a. gasol och lösningsmedel. Dessa transporter på-
verkar möjligheten att bygga i anslutning till dessa vägar.

MILJÖFARLIGA	VERKSAMHETER

      id planläggning och tillståndsprövning i närheten av miljöfarliga
      verksamheter och vid etablering av sådana verksamheter ska 
skyddsavstånd beaktas.

Tillsvidare ska en riskanalys göras om bebyggelse planeras inom �00 m från 
ny lossningsplats på Aerosols anläggning.

Miljöfarliga verksamheter är enligt miljöbalkens definition bl.a. sådana som 
ger upphov till farligt avfall eller släpper ut avloppsvatten, fasta ämnen eller 
gas. Även bruket av byggnad eller anläggning som ger upphov till störningar 
för omgivningen i form av t.ex. buller, skakningar, ljus kan vara miljöfarlig 
verksamhet.

I kommunen finns ca 120 miljöfarliga verksamheter. De flesta av anlägg-
ningarna har kommunen tillsyn över. Länsstyrelsen har tillsyn över ett fåtal. 

Företaget Aerosol räknas som farlig verksamhet, s.k. SEVESO-anlägg-
ning och omfattas av § 4 kap. 2 i Lag om skydd mot olyckor. När det gäller 
punktkällor där riskkällan är permanent över tiden finns inga fasta riktlinjer 
för skyddsavstånd, utan varje verksamhet får bedömas utifrån sina förutsätt-
ningar. 

Företaget Aerosol hanterar såväl stora mängder gasol som lösningsme-
del. I Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete” (1995:5) anges re-
kommenderade skyddsavstånd för olika verksamheter. Den verksamhet som 
är mest jämförbar med Aerosols verksamhet är färgfabrik med utsläpp av 
organiska lösningsmedel. För utsläpp av samma omfattning som Aerosols 
tillstånd är riktvärdet för skyddsavstånd 200 m. 
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FÖRORENAD	MARK

      örorenad mark ska användas med försiktighet. Vid risk för läckage är det  
      angeläget att sanera. 

Förorenade områden är till t.ex. gamla soptippar, industritomter eller ben-
sinstationer som kan sprida miljögifter. Ansvaret för undersökning och even-
tuell sanering ligger i första hand på den som förorenat marken och i andra 
hand på fastighetsägaren.

I kommunen finns ca 160 kända förorenade områden som avfallsdepo-
nier, bensinstationer, bilvårdsanläggningar, verkstäder. Deponierna är såväl 
pågående som avslutade. 

TOTALFÖRSVARET

RIKSINTRESSE	FÖR	TOTALFÖRSVARET

Inom kommunen finns det ett område vid Lugnet-Kilen i Vada socken som 
är intressant för Försvarsmakten. 

Beaktande av riksintresset

       mrådet Lugnet - Kilen omfattas av ett förordnande enligt plan- och
       bygglagen vilket innebär att bygglovsansökningar inom området, ska 
remitteras till Försvarsmakten och att det kommunala bygglovsbeslutet 
därefter kan prövas av Länsstyrelsen.

Höga objekt kan utgöra flyghinder eller störa olika typer av 
kommunikationssystem för Försvarsmakten. Försvarsmakten ska därför 
kontaktas i sådana plan- och byggärenden. Utanför tätort gäller det objekt 
högre än �0 m och inom tätort gäller det för objekt högre än 50 m. 

	RADON

        y bebyggelse ska byggas med radonskyddande konstruktion. Radonhalten i  
        bostäder och arbetslokaler ska inte överstiga �00 Bq/m�. 

Kommunens berggrund medför risk för höga radonhalter. 

ELEKTROMAGNETISKA	FÄLT

       ommunen ska vid ny bebyggelse tillämpa försiktighetsprincipen i  
       förhållande till elektromagnetiska fält.

Kraftledningar alstrar elektromagnetiska fält. Något fastställt gränsvärde finns 
inte. Enligt försiktighetsprincipen tillämpar kommunen gränsvärdet 0,2 µT 
för nya bostäder. Vid detta värde överstigs inte den elektromagnetiska fält-
styrkan som normalt finns i en bostad. För kraftledning med 220 kV krävs 
ett skyddsavstånd om 80 m för traditionell portalstolpe. Det elektromagne-
tiska fältet från en kraftledning minskar om ledarna placeras i triangelform. 

MILJÖKVALITETSNORMER	FÖR	LUFT

         iljökvalitetsnormerna i kommunen ska inte överskridas. En utveckling
         mot ökat resande med kollektivtrafik och en uppvärmning med 
klimatsmarta lösningar bidrar till ett hållbart samhälle.

Enligt förordningen om miljökvalitetsnormer har regeringen hittills med-
delat sådana för utomhusluft – svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, bly, 
bensen, ozon, kolmonoxid och luftpartiklar (PM10). Gränsvärdena enligt 
miljökvalitetsnormerna överskrids inte i kommunen idag. 

Vägtrafiken och uppvärmning av byggnader är de största källorna till 
luftföroreningar. En ökad befolkningstillväxt ger fler fordon och mer ut-
släpp. En förbättrad fordonspark och strängare avgaskrav minskar successivt 
utsläppen från enskilda fordon. 
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HÄSTALLERGEN

      ommunen har som riktlinje att vid planläggning för bostäder tillämpa  
      ett skyddsavstånd om �00 m mellan bebyggelse och hästhållning. 

På landsbygden ska ett skyddsavstånd om 50 m eftersträvas. Vid ett mycket 
stort antal hästar kan avståndet behöva öka. 

Om hästhållning och bostäder kommer för nära varandra kan problem upp-
stå. Hästar kan ge upphov till lukt, flugor, damm och allergiska reaktioner. 

MILJÖMÅL

Arbetet med att ta fram kommunala miljömål behandlas i ett särskilt projekt 
utifrån tre fokusområden. 
• Hållbar resurs- och energianvändning 
 Omfattar bl.a. byggande, energiförsörjning, transporter, hållbar ekologisk 

upphandling och återvinning. 
• En levande odlingsbygd 
 Innehåller odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 

produktion och att livsmedelsproduktionen ska skyddas samtidigt som 
den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 
Här diskuteras även frågan om jordbrukets särart i länets norra del samt 
frågeställningar runt enskilda avlopp. 

• En attraktiv och hälsosam miljö. 
 Rymmer boendemiljö, tätortsnära miljö, frisk luft, levande sjöar och 

vattendrag, småskalighet, grönstrukturplan – gröna korridorer.

Hästar i Vada. Foto Sonia Blom. 
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SAMMANFATTNING	AV	MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Miljökonsekvensbeskrivningen ingår i en miljöbedömning av översiktsplan 
för Vallentuna kommun 2010 - 2030. Planen har en tydligt strategisk inrikt-
ning och pekar ut riktningen för kommunens fortsatta tillväxt.

STUDERADE ALTERNATIV

Kommunen presenterar en avvägd översiktsplan, utan alternativa utform-
ningar. Ett nollalternativ har formulerats och jämförts med översiktsplanen. 
Nollalternativet består i princip av gällande översiktsplan 2001, med anpass-
ningar till dess praktiska tillämpning och rådande trender.

HÅLLBAR UTVECKLING

Planen lyfter på ett tydligt sätt fram möjligheterna till en hållbar utveckling för 
kommunen. Med fokus på tätortsutveckling i kollektivtrafikförsörjda stråk, 
fås många positiva kvaliteter i ett effektivt utnyttjande av kommunens för-
utsättningar. Effektiva transporter, effektiv energianvändning och utvecklade 
sociala kvaliteter är positiva effekter av strategin. Problem som måste hanteras 
är främst de ökade konflikterna med miljöstörningar som trafikbuller och 
dagvattenavrinning, ökade risker för olyckor och tillgången till bostadsnära 
natur.

Strukturen för bebyggelseutveckling följer en tydlig linje som fokuserar 
på kollektivtrafiktäta stråk. Kommunens tätorter utvecklas längs två parallella 
stråk. Tyngdpunkten ligger på stråket längs Roslagsbanan och det andra strå-
ket går längs E18. Planen framhåller ingen strategi för hur stråken ska knytas 
samman. Främst saknas en belysning av förbindelsen mellan de två största 
tätorterna Vallentuna och Karby och Brottby. Det är angeläget att behandla 
denna fråga i översiktsplanen då en sådan utveckling kan komma att beröra 
några av kommunens viktigaste naturvärden kring Angarnssjöängen.

Ianspråktagandet av mark för bebyggelse, samt ny eller utbyggd infra-
struktur, medför risker för negativ miljöpåverkan på bl.a. kulturmiljö, bio-

logisk mångfald och naturrekreation. Med anpassningar av bebyggelsens ut-
bredning och struktur, kan negativa konsekvenser på värdefulla områden i 
de flesta fall sannolikt begränsas, medan den regionala grönstrukturen och 
regionala ekologiska spridningssamband kan bli svåra att bevara utan att vissa 
funktioner påverkas negativt. 

Översiktsplanens största svaghet är bristen på tillräckligt tydliga riktlin-
jer och verktyg för att genomförandet av planens goda ambitioner ska vinna 
tillräcklig styrkraft över utvecklingen. I flera fall är kommunens rådighet i frå-
gorna oklar, vilket ger en otydlig bild av möjligheterna att genomföra planen, 
t.ex. förslagen om nya regionala spårförbindelser.

RISK FÖR BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Riksintresse för kulturmiljön kommer att påverkas av utbyggnaden av Väsbyvä-
gen, samt troligen även av den föreslagna spårförbindelsen till Arlanda. Utbygg-
naden av Lindholmen och Karby och Brottby riskerar att påverka riksintressen. 
Höga kulturmiljövärden berörs också av utbyggnad vid Molnby/Ubby. I dessa 
fall kan betydande miljöpåverkan inte uteslutas. Den biologiska mångfalden 
kan riskera att utsättas för betydande miljöpåverkan främst i samband med 
ingrepp i den regionala grönstrukturen och regionalt värdefulla spridnings-
samband. Möjligen kan strandskyddade områden komma att påverkas på ett 
betydande sätt även om riktlinjer finns för att undvika detta. Vattenmiljön kan 
påverkas av dagvatten och utsläpp från verksamheter, vilket i värsta fall kan vara 
en betydande påverkan. Värden för naturrekreation riskerar att påverkas på ett 
betydande sätt om ingreppen i den regionala grönstrukturen skulle visa sig bli 
av i sådan omfattning att de regionala funktionerna skadas.

Tätortsutvecklingen innebär att fler människor kommer att utsättas för större 
störningar från buller och större risker från trafikolyckor, farliga verksamheter och 
farligt gods. Den detaljerade utformningen av såväl trafiklösningar, verksamhets-
områden och bebyggelse avgör om denna påverkan kan antas bli betydande.
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REGIONALT	DELTAGANDE

• RUFS 2010
År 2050 ska Stockholmsregionen vara Europas mest attraktiva storstadsre-
gion. Det är visionen i remissförslaget till ny regional utvecklingsplan för 
Stockholms län, RUFS 2010. 

• Vision Stockholm Nordost
Vallentuna samarbetar med kommunerna Norrtälje, Österåker, Vaxholm, 
Täby och Danderyd. Samarbetet kallas Stockholm Nordost. Sedan 2005 ar-
betar kommunerna för en gemensam vision, Vision Stockholm Nordost. 

• Stockholm- Arlandaregionen
Stockholm-Arlandaregionen ska vara den mest attraktiva flygplatsregionen i 
norra Europa 2012. Det är den gemensamma visionen för samarbetet inom 
Arlandaregionen, ett samarbete mellan Stockholm Arlanda Airport och kom-
munerna Vallentuna, Upplands Väsby, Sigtuna och Knivsta. 

• ABC
Vallentuna deltar i ett samarbete med kommunerna längs E4-stråket från 
Stockholm till Arlanda.

• Mälardalsrådet
Stockholm – Mälarregionen ska vara attraktiv för individer och näringsliv ge-
nom en långsiktigt hållbar och jämställd livsmiljö med en växande global kon-
kurrenskraft. Det är visionen för Mälardalsrådet där kommunen är medlem. 

• Stockholm Business Alliance
”Stockholm- The Capital of Scandinavia” är det gemensamma budskapet för 
partnerskapet Stockholm Business Alliance. Det övergripande målet är att göra 
Stockholm till norra Europas ledande tillväxtregion. Samarbetet är ett partner-
skap mellan kommuner i Stockholmsregionen, däribland Vallentuna. 

MELLANKOMMUNALA	FRÅGOR

GRÖNSTRUKTUR

• Angarnskilen och Rösjökilen
Samverkan mellan grannkommunerna kring utvecklingen av kilarna med en 
gemensam syn på dess natur, kultur och sociala värden. 

KULTURMILJÖER OCH KULTURHISTORISKA VÄRDEN

• Runriket
Samverkan med Täby och Stockholms läns museum. 

TRANSPORTER

• Roslagsbanan 
Samverkan i Stockholm Nordost, Arlandaregionen och med SL. 

• Roslagspilen 
Samverkan i Stockholm Nordost och med SL och Banverket.

• Snabbusslinje till Arlanda och Upplands Väsby station
Samverkan med Sigtuna, Upplands Väsby och SL. 

• Ny busslinje- direktförbindelse med Kista
Samverkan med Täby och SL. 

• Arningevägen
Samverkan mellan Vallentuna, Täby och Vägverket. 

• Väsbyvägen mellan Grana och E4 
Samverkan med Upplands Väsby och Vägverket. 

• Gillinge-Rosenkälla
Samverkan med Österåker och Vägverket.
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BEBYGGELSE

• Bebyggelseutveckling vid Gillinge, Rosenkälla och den regionala 
kärnan Täby centrum-Arninge

Samverkan med Täby och Österåker. 

• Samverkan med grannkommunerna om lokalisering av olika verksam-
heter.

VATTENFRÅGOR

• Oxundaåns avrinningsområde
Samarbete inom Oxundaåns vattensamverkan där Vallentuna tillsammans 
med Täby, Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna ingår. 
• Loåns avrinningsområde
Samverkan med Österåker och Norrtälje.

• Bergshamraåns avrinningsområde
Samverkan med Norrtälje. 

• Åkerströmmens avrinningsområde
Samverkan med Österåker, Norrtälje och Sigtuna.

• Vatten och avlopp
Samverkan med övriga medlemmar i Käppalaförbundet, dessa är Sigtuna, 
Upplands-Bro, Upplands Väsby, Täby, Sollentuna, Danderyd, Solna, Li-
dingö, Nacka och Värmdö. Därtill samverkan med Danderyd, Järfälla, Kniv-
sta, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, 
Upplands Väsby, Vaxholm och Österåker inom ramen för Norrvatten AB. 

AVFALLSHANTERING

• SÖRAB

Samarbete inom ramen för det regionala avfallsbolaget som ägs tillsammans 
med Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundby-
berg, Täby och Upplands Väsby. 

RÄDDNINGSTJÄNST

• Storstockholms brandförsvar
Samarbete inom ramen för kommunalförbundet där även Danderyd, Li-
dingö, Solna, Sundbyberg, Stockholm, Täby, Vaxholm, Värmdö och Öst-
eråker ingår. 

Ytterligare beskrivning av mellankommunala frågor finns under respektive 
kapitel. 



•  64 UTSTÄLLNINGSHANDLING NOVEMBER 2009 



   

65 •UTSTÄLLNINGSHANDLING NOVEMBER 2009

VALLENTUNA KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN �010-�0�0  •  RIKSINTRESSEN / NATURA 2000

RIKSINTRESSEN	/	NATURA	2000

Riksintressena är beskrivna med förslag till hur dessa ska beaktas under  
respektive kapitel. 

4. VÄGAR

4:1 E18
4:2 Norrortsleden

OMRÅDEN	DÄR	RIKSINTRESSE	KAN	KOMMA	ATT	HÄVDAS

1. RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖ

1:1 Skålhamravägen
1:2 Markim-Orkesta
1:3 Frösunda sockencentrum
1:4 Kårsta by
1:5 Vada-Össeby-Garn

2. RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD

2.1 Angarnssjöängen/Vadadalen
2.2 Angarnssjöängen (Natura 2000-område)
2:3 Bromseby (Natura 2000-område)
2:4 Brottby allé (Natura 2000-område)
2:5 Sjökullarna (Natura 2000-område)
2:6 Tarby-Åttesta (Natura 2000-område)
2:7 Trehörningsskogen (Natura 2000-område)
2:8 Tärnholm (Natura 2000-område)
2:9 Brännmossen (Natura 2000-område)

3. RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIVET

3.1 Tärnanområdet

5. FLYGBULLER

5:1 Arlandas influensområde

6. KRAFTLEDNINGAR

6:1 Befintlig kraftledning 400 kV
6:2 Befintlig kraftledning 220 kV
6:3 Planerad kraftledning 220 kV

7. TOTALFÖRSVARET

7:1 Område i Lugnet – Kilen i Vada socken
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MARKANVÄNDNING

Förtätning och utveckling av blandad bebyggelse. 

Bostäder, arbetsplatser, service, handel, parker, närgrön- 
område osv. 

Förtätning och utveckling av bostäder. 

Bostäder samt bostadsanknyten service, arbetsplatser och 
närgrönområde. 

Utveckling av arbetsområde. 

Utredningsområde. 

Utveckling av grönområde. 

Viktiga gröna kopplingar studeras. 

Ny vägkoppling studeras. 

Ny spårburen koppling studeras.

Område där riksintresse kan komma att hävdas

Flygbuller, Arlandas influensområde 
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