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§ 15
Val av justerare
Beslut

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott utser Gustav Elfström (S) att justera protokollet
jämte ordförande.
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§ 16
Fastställande av dagordning
Beslut

Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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§ 17
Information från samhällsbyggnadsförvaltningen
Ärendebeskrivning

Information om organisationsförändringar på samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadschef Björn Stafbom informerar om de inre organisationsförändringar som
skett inom samhällsbyggnadsförvaltningen sedan förvaltningen delades i två. En ny avdelning
för översiktsplanering har upprättats där Daniel Jarl kommer att vara chef. Terese Olsson är
tillförordnad planchef tills dess att den redan påbörjade rekryteringen är avslutad.
Information om fördjupad översiktsplan för Västra Vallentuna tätort
Fredrik Skeppström informerar om hur arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Västra
Vallentuna tätort fortgår.
Information om trafikförändringsremissen från trafikförvaltningen
Ellen Johansson informerar om trafikförändringsremissen från trafikförvaltningen. Inga
förändringar i år. Förvaltningen kommer att lyfta fram de synpunkter som framkommit
tidigare igen eftersom de fortfarande är aktuella.
Information om Vallentuna våtmarkspark – ansökan om bidrag för lokala
vattenvårdsåtgärder (LOVA)
Frida Hellblom informerar om vilka bidrag som kommunen fått beviljade i LOVA-ansökan.
Kvartalsinformation Lindholmen
Anders Nahlbom informerar om hur arbetet fortgår med planarbetet i Lindholmen.
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§ 18
Detaljplan för Åbyholm- Granskning (KS 2013.484)
Beslut

Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott beslutar att sända ut detaljplan för Åbyholm,
omfattande fastigheterna Vallentuna-Åby 1:14, 1:23, 1:27, 1:38, 1:71, 1:95, 1:97, 1:98, 1:124,
1:145, 1:146, 1:147, 1:151, s:7 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:155 och
1:176 och Vallentuna-Rickeby 1:436 på granskning i enlighet med 5 kap 6 § plan- och
bygglagen 2010:900, PBL i dess lydelse efter den 1 januari 2015.
Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott beslutar att förelägga fastighetsägarna till
Vallentuna- Åby 1:124 att inkomma med ersättningsanspråk inom 2 månader, annars går
rätten till ersättning förlorad.
Paragrafen förklaras omedelbar justerad.
Reservationer

Gustav Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendebeskrivning

Detaljplanen innebär att cirka 800 bostäder i varierande byggnadskaraktär kan uppföras, att
kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas samt att det inom planområdet möjliggörs för en park.
Syftet med detaljplanen är även att upphäva del av avstyckningsplan A133 omfattande
fastigheterna Vallentuna-Åby, 1:27, 1:97, 1:98, 1:145, 1:146, 1:147, 1:151, s:7 samt del av
Vallentuna-Åby 1:94, 1:155 och 1:176.
Inför detaljplanens granskningsskede har Samhällsbyggnadsförvaltningen haft uppdraget att
se över förutsättningarna för att utöka byggrätter för att möjliggöra för ett utökat antal
bostäder. Kvartersmark inom främst det östra området av planområdet har utökats något
jämfört mot samråd samtidigt som ett höjt våningsantal i andra delar av planområdet
möjliggjorts vilket gör att ytterligare bostäder möjliggörs.
I samband med upprättande av detaljplan föreslås uttag av gatukostnader enligt Plan- och
bygglagen 6 kap 24 §.
Planarbetet bedrivs med normalt förfarande.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan
som åsyftas i 4 kap 34§ PBL eller 6 kap 11§ Miljöbalken.
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Yrkanden

Gustav Elfström (S) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och i andra hand avslag
till att detaljplanen ska sändas ut på granskning och föreslår följande ändringar i planen:




Dialog kring bevarandet av torpet ska föras med berörda markägare för att hitta en lösning
där torpet bevaras och kan bidra till helhetsmiljön genom sitt historiska värde och som
gestaltningsmässigt intressant inslag i miljön.
Alla fastigheter som vetter ut mot Åbyholmsvägen ska regleras till max 8 meter eller två
våningar i de delar som möter Åbyholmsvägen.
Radhusbebyggelse ska gestaltningsmässigt anpassas till den historiska miljön.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), föreslår att hon först ställer Gustav Elfströms
(S) återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Om återremissyrkandet faller
ställer hon sitt eget bifallsyrkande mot Gustav Elfströms (S) avslagsyrkande. Beslutsgången
godkänns av kommunstyrelsens plan- och miljöutskott.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Gustav Elfströms
(S) återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att beslut
ska fattas på sammanträdet.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer sitt eget yrkande mot Gustav Elfströms
(S) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar enligt
ordförande, Parisa Liljestrands (M) yrkande.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-26, Detaljplan för Åbyholm- Granskning
 Åbyholm_Plankarta_Gransksning_2020-03-20
 Åbyholm_Planbeskrivning_Granskning 2020_03_20
 Åbyholm_Samrådsredogörelse_Granskning_2020_03_20
 FastighetsForteckning Åbyholm 2020_03_20
 Föreläggande Åby gård 2020_03_20
 Bilaga 1 2 3 Föreläggande
 Kulturmiljöanalys- Åbyholms gård i Vallentuna, daterad 2009-06-24. Upprättad av
WSP
 Bullerutredning Åbyholm, Daterad 2019-02-14, upprättad av Ramböll
 Bullerkartläggning av den planerade verksamheten för Vallentuna Returpark, daterad
2018-08-24. U
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Översiktlig miljöteknik markundersökning, Åbyholm, daterad 2018-06-05. Upprättad
av ÅF
Översiktlig miljöteknisk markundersökning (ÄTA10) för avgränsning av förorening,
Åbyholm, datera
Förslag på platsspecifika riktvärden samt översiktlig åtgärdsutredning, Åbyholm,
daterad 2018-10
Rapport Geoteknik Åby-ängar, daterad 2009-05-15. Upprättad av Bjerking Arkitekter
och Ingenjörer
Riskanalys Åby ängar, Vallentuna kommun- avseende transporter med farligt gods.
Daterad 2011-02Dagvattenutredning Åbyholm. Daterad 2015-12-17. Reviderad 2017-10-04. Upprättad
av sweco.
Översvämningsanalys. Daterad 2018-12-10. Upprättad av Sweco.
Trafikutredning för fördjupning av översiktsplan norra Vallentuna, daterad april
2016. Upprättad av sweco
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§ 19
Gatukostnadsutredning Åbyholm-granskning (KS 2016.193)
Beslut

Plan- och miljöutskottet godkänner förslag till Gatukostnadsutredning gällande
fördelningsområde, fördelningsgrund och kostnadsunderlag för Åbyholm och
beslutar att skicka ut Gatukostnadsutredning på granskning.
Paragrafen förklaras omedelbar justerad.
Ärendebeskrivning

Ett förslag på gatukostnadsutredning tillhörande detaljplanen för Åbyholm har tagits
fram av samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget följer kommunens Riktlinjer för
Gatukostnadsutredningar (KFS 2.8.5). Fördelningsområdet omfattar hela
planområdet för Åbyholm samt ytterligare en fastighet belägen utanför planområdet,
Vallentuna-Åby 1:77.
Den totala kostnaden för att bygga ut gatorna i området är cirka 100 miljoner kronor
och av dessa utgör cirka 72 miljoner kronor den kostnad som härrör till nyttan inom
området och som ska fördelas, av dessa fördelas cirka 8 miljoner kronor på privata
fastighetsägare. Hela gatukostnaden fördelas efter föreslagen byggrätt i detaljplanen.
En skälighetsbedömning har gjort vilket har landat i följande andelstal, där kostnaden
för andelstal 1,0 beräknas till cirka 107 000 kr:
Befintlig fastighet som är bebyggd. 0,15
Obebyggd fastighet/ny avstyckningsmöjlighet 1
Radhus 0,8/100 BTA ovan jord
Flerbostadshus 0,75/100 BTA ovan jord
Tabellen nedan redovisar det andelstal som respektive privatägd fastighet tilldelas i
enlighet med gatukostnadsutredningen.
Fastighet Andelstal
Vallentuna- Åby 1:71 0,15
Vallentuna- Åby 1:77 0,15
Vallentuna- Åby 1:95 3,84
Vallentuna- Åby 1:27 0,15
Vallentuna- Åby 1:124 1,15
Vallentuna- Åby 1:145 1,15
Vallentuna- Åby 1:146 0,15
Vallentuna- Åby 1:147 0,15
Justerandes sign
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Vallentuna- Åby 1:151 0,15
Vallentuna- Åby 1:38 13,18
Vallentuna- Åby 1:97 14,14
Vallentuna- Åby 1:98 20,91
Vallentuna- Åby 1:14 och 1:23 16,12
Summa 71
Kommunen får enligt 6 kap. 34 § PBL ta betalt då en anläggning är klar och kan
användas på avsett sätt, normalt innebär det att kommunen debiterar hela
gatukostnaden efter en godkänd slutbesiktning. Enligt Vallentuna kommuns
Riktlinjer för Gatukostnadsutredningar (KFS 2.8.5) så faktureras gatukostnaden för
tillkommande byggrätt först när denna realiseras, dock som längst upp till 10 år.
Befintliga fastigheter för permanent villabebyggelse i området kommer endast att
faktureras för nuvarande användning vilket motsvarar 0,15 andelstal, cirka 15 000
kronor. Den gatukostnad som kommunen inte fakturerar i och med en godkänd
slutbesiktning kommer att faktureras när fastighetsägare realiserar den givna
byggrätten i detaljplanen, dock som längst upp till 10 år.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott
beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-24, Gatukostnadsutredning Åbyholm - granskning
 Gatukostnadsutredning Åbyholm 2020-03-20
 Omfattningsbeskrivning Åbyholm 2020-03-20
 Samrådsredogörelse gatukostnadsutredning 2020-03-20

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 6126SE

10 / 29

Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott

2020-04-21

§ 20
Detaljplan för Gamla polishuset- samråd (KS 2020.043)
Beslut

Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott beslutar att sända ut detaljplan för Gamla
polishuset, omfattande fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:149, Vallentuna-Prästgård 1:49
och del av Vallentuna-Prästgård 1:163, Vallentuna-Rickeby 1:436 för samråd enligt 5 kap 6§
plan- och bygglagen 2010:900, PBL.
Reservationer

Gustav Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
Ärendebeskrivning

Detaljplanen möjliggör ett uppförande om cirka 50-70 bostäder i ett centralt läge i centrala
Vallentuna, varav ca 40-talet är studentbostäder. Bostäderna planeras i flerbostadshus och
detaljplanen möjliggör även användning för centrumändamål för en ökad flexibilitet. Planen
möjliggör också en breddning av Gärdesvägen och en framtida gång- och cykelväg.
Utformning och placering av bostäder syftar till att stärka stråk och siktlinjer av
kulturhistoriskt värde. Syftet med detaljplanen är även att upphäva stadsplan S710701, 25
kvm. Inför detaljplanens planuppdrag har Samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört en
markanvisningstävling för studentbostäder på den kommunägda fastigheten VallentunaPrästgård 1:49. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra att det vinnande förslaget kan
byggas på platsen.
Detaljplanen omfattar fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:149, Vallentuna-Prästgård 1:49
samt delar av Vallentuna-Prästgård 1:163 och Vallentuna-Rickeby 1:436. Planarbetet bedrivs
med normalt förfarande.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan
som åsyftas i 4 kap 34§ PBL eller 6 kap 11§ Miljöbalken.
Yrkanden

Gustav Elfström (S) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och i andra hand avslag
till att detaljplanen ska sändas ut på granskning på grund av att förslaget, framför allt för
Vallentuna-Rickeby 1:149, förefaller icke-genomarbetat. Det går inte tydligt att utläsa vad
som ska ske på den fastigheten, till exempel saknas illustrationer.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Justerandes sign
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Ordförande, Parisa Liljestrand (M), föreslår att hon först ställer Gustav Elfströms
(S) återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Om återremissyrkandet faller
ställer hon sitt eget bifallsyrkande mot Gustav Elfströms (S) avslagsyrkande. Beslutsgången
godkänns av kommunstyrelsens plan- och miljöutskott.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Gustav Elfströms
(S) återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att beslut
ska fattas på sammanträdet.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer sitt eget yrkande mot Gustav Elfströms
(S) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar enligt
ordförande, Parisa Liljestrands (M) yrkande.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-03.20, Detaljplan Gamla polishuset_samråd
 Gamla_polishuset_plankarta_samråd_20200408.
 Gamla polishuset_planbeskrivning_samråd_20200408
 Kulturmiljöprogram för Vallentuna Kommun, 2010
 Miljöteknisk markundersökning på Vallentuna-Prästgård 1:49, Gamla Polishuset,
2019-03-07
 Miljöteknisk markundersökning Vallentuna-Rickeby 1:149, 2020-03-13
 Vinnande förslag markanvisning för Gamla polishuset
 Dagvattenutredning Centrala Vallentuna 2019-04-02
 Dagvattenpolicy-Oxunda-2016
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§ 21
Detaljplan för Lindholmen-Strömgården omfattande fastigheterna Slumsta
1:13, 1:108, 1:109 samt del av fastighet Slumsta 1:31Antagande (KS
2016.280)
Beslut

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslag till
detaljplan för Lindholmen-Strömgården och föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplan
för Lindholmen-Strömgården, omfattande fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 samt del
av fastighet Slumsta 1:31., enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2019-11-19 § 83 att sända ut förslag till
detaljplan för Lindholmen-Strömgården, omfattande fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109
samt del av fastighet Slumsta 1:31, på granskning enligt 5 kap 6§ Plan- och bygglagen
(2010:900).
Förslag till detaljplan har varit utsänt för granskning mellan 12 december 2019 och 16 januari
2020. Yttranden har inkommit från länsstyrelsen, Skanova, PostNord, E.ON, Storstockholms
brandförsvar, Ellevio, Trafikförvaltningen, Lantmäteriet, Trafikverket, Vattenfall
Eldistribution, Kulturnämnden och Fritidsnämnden. Länsstyrelsen, E.ON, Vattenfall
Eldistribution har inget att erinra mot planförslaget. Inga synpunkter har lämnats från
sakägare och närboende.
Med anledning av inkomna yttranden har plankartan justerats avseende gränser (administrativ
gräns och egenskapsgränser) samt mindre redaktionella ändringar. I plankartan har f1bestämmelsen kompletterats för ökad flexibilitet och medger nu både radhus och parhus.
Planbeskrivningen har reviderats främst gällande genomförandefrågor, tidplan samt
uppdaterade bullerkartor med beräknade ljudnivåer för samtliga våningsplan avseende
radhus/parhus.
Genomförda revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning. Planförslaget är
därmed färdigt för antagande. Beslut om antagande ska fattas av Kommunfullmäktige.
Ett exploateringsavtal har tagits fram för att säkerställa genomförandet. Marköverlåtelseavtal
tecknas i samband med laga kraft.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott
beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Lindholmen-Strömgården antagandehandling1
 Plankarta Lindholmen-Strömgården_antagandehandling 20200421 (1)
 Planbeskrivning Lindholmen-Strömgården_antagandehandling1_20200421
 Granskningsutlåtande Lindholmen-Strömgården_antagandehandling 20200421
 R01-294010_ver3_Bullerutredning Lindholmen_20200319
 Behovsbedömning detaljplan för Lindholmen – Strömgården
 Vägprojektering detaljplan för Lindholmen – Strömgården
 Bullerutredning Lindholmen_Stromgarden
 Dagvattenutredning_Lindholmen_Strömgården190625_slutrapport
 Orkesta IP Bullerutredning 20191008
 Samrådsredogörelse Strömgården_granskningshandling_20191022
 PM Geotekniska förhållande och skredbedömning
 Trafikbullerutredning, Slumsta 1:108 och 1:109
 Nya småhus i Slumsta, arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Slumsta 1:108 och 1:109
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§ 22
Detaljplan för del av Sormenvägen (KS 2020.118)
Beslut

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att sända ut förslag till detaljplan för del av Sormenvägen,
omfattande fastigheterna Lindö 1:6 m.fl. på samråd enligt 5 kap 6§ Plan- och bygglagen
(2010:900).
Ärendebeskrivning

Planområdet ligger i Lindö. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
detaljplan som syftar till att ändra huvudmannaskapet för vägarna, från enskilt till kommunalt.
Detta görs genom en ny detaljplan för den avsedda vägsträckningen. Den nya detaljplanen
leder inte till några fysiska förändringar utan bara en rent administrativ förändring.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott
beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-20, Detaljplan för del av S
 Detaljplan för del av Sormenvägen - Planbeskrivning
 Detaljplan för del av Sormenvägen - Plankarta
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§ 23
Ormsta-Stensta detaljplanOrmsta-Stensta - granskning (KS 2014.428)
Beslut

Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott beslutar att ställa ut detaljplan för Ormsta Stensta,
omfattande fastigheterna Ormsta 1:33, 1:34, 1:35, 1:36, 1:38, 1:40, 1:126, 1:127, 1:128,
1:249, 1:252, 1:253, 1:254, 1:255, 1:256, 1:264 och 1:959 samt delar av fastigheterna Ubby
1:26, Ormsta 1:18, 1:41, 1:48 samt Vallentuna Veda 1:1, för granskning enligt 5 kap 18 §
plan- och bygglagen 2010:900, PBL, i dess lydelse innan den 1 januari 2015.
Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i norra Vallentuna centralort,
Ormsta. Detaljplanen innebär att friliggande småhus, rad-, par- och kedjehus samt
vård/äldreboende, förskola och boende för personer med särskilda behov kan uppföras.
Detaljplanen säkerställer yta för fornlämningar (gravfält) och att karaktärsdragen av det
kulturhistoriskt intressanta torpet Nyborg bevaras. Planområdet ansluts till det allmänna VAnätet och dagvattnet fördröjs och renas inom planområdets allmänna gatu- och naturmark.
Dagvatten från exploaterade områden söder om aktuellt planområdet ska även hanteras. Ett
plangenomförande innebär att befintliga in- och utfarter mot Lindholmsvägen stängs och
flyttas. Lindholmsvägen byggs ut med en cirkulationsplats och busshållplatser. En
återvinningsstation möjliggörs utmed Lingonvägen i syfte att upplåtas till FTI för att ansvara
för utbyggnaden. Kommunen är huvudman för allmän plats.
Vallentuna kommun ska skriva exploateringsavtal med exploatörerna där det regleras vilka
åtgärder och kostnader som exploatörerna ska bära samt ett markanvisningsavtal med en
exploatör, med mark i direkt anslutning till kommunens fastighet, som får möjlighet till en
direktanvisning. En oberoende värdering har utförts för att säkerställa köpeskillingen.
Kommunen ska också träffa avtal med de privata fastighetsägarna som får fler än tre
tillkommande styckningsrätter. En överenskommelse mellan kommunen och exploatörerna
avseende kostnadsfördelning av förskoletomten har upprättats.
Erforderliga genomförandeavtal med Vallentunavatten AB ska upprättas.
Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande.
I samband med upprättande av detaljplanen föreslås uttag av gatukostnader enligt Plan och
bygglagen 6 kap 24 § och upprättad gatukostnadsutredning.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
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Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott
beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Ormsta-Stensta detaljplan
 02 Plankarta, skala 11000
 03 Ormsta_Stensta_planbeskrivning_granskning(233194) (0)_TMP
 04 Ormsta_Stensta_samrådsredogörelse_granskning
 05 Arkeologisk utredning Ormsta 1_35 mfl_Arkeologistik_2015
 06 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte obj 8 Ormsta
1_40_Arkeologistik_2016
 07 Arkeologisk utredning inför detaljplan Ormsta 1_48_Arkeologistik_2017
 08 Vallentuna naturvärdesbedömning
 09 Kompletterande NVI Ormsta Stensta 1
 10 Trafikutredning för Norra Vallentuna -sluttversion2016-07-07
 12 1151051000_repo01 Stensta - Ormsta Rev 201704
 13 Bilagor 1-12 rev 201704
 14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Nyponvägen 13
 15 Rapport Nyponvägen 161114
 16 Bilaga 1. Fältprotokoll
 17 Bilaga 2. Bilder
 18 Bilaga 3. analysprotokoll ALS
 19 Bilaga 3a. analysprotokoll ALS
 20 Bilaga 4. sgu jordart
 21 MTMU_Ormsta_1254_1255_Sweco
 22 Dagvattenutredning Stensta Ormsta 2017-12-19
 23 Bilaga 1 Ormsta illustrationsplan 170317
 24 Bilaga 2 StormTac Stensta 17-10-04
 25 PM Trafikutredning detaljplan Ormsta-Stensta_190218
 26 Markradonundersökning_Ormsta
 27 Solstudie äldreboende Ormsta Stensta, Vallentuna_2019-03-22
 29 Ormsta 1 40 PM Geoteknik inkl bilagor
 30 19U0329 Markteknisk Undersökningsrapport inklusive bilagor och ritningar
 31 Skyfall Ormsta Stensta
 33 PM Geo
 34 MUR Bilagor
 35 MUR ORMSTA
 36 MUR RITNINGAR
 37 Bullerutrdening Ormsta Stensta 2019-08-16
 38 PM parkering Ormsta Stensta äldreboende 2019-09-11
 40 W-01-1-101
 41 M-30-6-101
Justerandes sign
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42 T-01-1-101
43 T-10-2-101
44 T-10-2-102
45 T-10-2-103
46 Kostnadskalkyl Stensta Ormsta 200311
47 Ritningsforteckning GHSH 20-03-06
48 R-50-1-101
49 R-50-1-102
50 R-50-2-101
51 R-50-2-102
52 R-50-2-103
53 R-50-2-104
54 R-50-2-105
55 Kompletterande utredning dagvatten 200311
57 PM Ormsta påverkan på Veda-Ubby TF 2020-03-20 slutlig
58 Bilaga 1 Miljödom angående Veda-Ubby torrläggningsföretag
59 Bilaga 2 Återstående del av Veda-Ubby torrläggningsföretag
60 Bilaga 3 Ormsta-Molnby-Ubby markavvattningsföretag
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§ 24
Detaljplan för Ormsta-Stensta- avtal förskola (KS 2019.335)
Beslut

Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna
avtal och tilläggsavtal avseende fördelningen av värdeminskningen i samband med att
detaljplanen för Ormsta-Stensta anger Förskola istället för Bostäder inom del av Ormsta 1:35,
som ägs av Järntorget Bostad AB samt uppdra åt Mark- och Exploateringschef att
underteckna avtalen.
Ärendebeskrivning

Inom detaljplaneområdet planeras en förskola. Den bästa placeringen är på Järntorgets
fastighet , Ormsta 1:35, och kommunen ska förvärva mark enligt reglerna i Plan- och
Bygglagen. En värdering har utförts av Forum Fastighetsekonomi ,år 2017, varvid
marknadsvärdet för förskola bedömdes till 4.5 miljoner kronor. Enligt praxis, baserat på äldre
rättsfall som anger att marknadsvärdet till grund för ersättningsberäkningen ska baseras på det
alternativa användningssätt marken sannolikt hade planlagts för om den inte hade lagts ut som
kvartersmark för förskola. Bedömningen är att det alternativa användningsområdet är bostäder
i likhet med detaljplanen i övrigt och marknadsvärdet för detta bedömdes vid samma tillfälle
av Forum Fastighetsekonomi AB till 17,25 miljoner kronor.
Ett avtal har tagits fram mellan följande exploatörer, Järntorget Bostad AB, KAMS Ormsta
AB, Fastighets AB Viperincus, Besqab Projektutveckling AB, Bostadsrättsföreningen
Nyponslingan och Gunnar Stignäs Fastigheter AB (Odalen) och Vallentuna kommun,
avseende fördelningen av värdeminskningen. Exploatörerna förbinder sig att såsom
intrångsersättning erlägga ersättning till Järntorget, för den värdeminskning som åsamkas
Järntorget i anledning av att del av Vallentuna Ormsta 1:35 kommer att tas i anspråk till
förskola och överlåtas till kommunen.
Kommunens, som också är exploatör, andel av intrångsersättningen enligt värdering är vid
avtalets tecknande 18,3 %, dvs 1 700 350 kronor, ska erläggas till Järntorget i samband med
att detaljplanen och köpeavtal om förvärv av del av Ormsta 1:35, vinner laga kraft. Övriga
exploatörer erlägger sin del av intrångsersättningen direkt till Järntorget.
Kommunen ska förvärva tomt för förskola av Järntorget för 4,5 miljoner kronor. Beslut om att
förvärva förskoletomten, del av Ormsta 1:35, samt köpehandlingar upprättas i samband med
att detaljplanen för Ormsta-Stensta vinner laga kraft.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Justerandes sign
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Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott
beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Tjänstesrkrivelse, Detaljplan för Ormsta Stensta- avtal förskola, 2019-10-24
 Avtal förskolan
 Bilaga 1
 Bilaga 3. Värdering
 Bilaga 3.2 Fördelning
 Förlängning Avtal förskola februari 2019
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§ 25
Gatukostnadsutredning för Ormsta- Stensta (KS 2018.220)
Beslut

Plan- och Miljöutskottet beslutar att skicka ut gatukostnadsutredning för Ormsta-Stensta på
granskning.
Ärendebeskrivning

Ett förslag till gatukostnadsutredning tillhörande detaljplan för Ormsta-Stensta har tagits fram
av samhällsbyggnadsförvaltningen. I förslaget redovisas gällande lagregler, kommunens
praxis, fördelningsgrunder samt fördelningsområde, förslag till åtgärder på vägnätet och
omfattningsbeskrivning, kostnadsuppskattning samt beräkningsexempel.
Totala gatukostnadsunderlaget för området är beräknad till cirka 64 miljoner kr.
Inom planområdet för Ormsta-Stensta planeras merparten av de nya byggrätterna att uppföras
av professionella exploatörer. Kommunen och de professionella exploatörerna kommer att
betala de faktiska kostnaderna för utbyggnad av gata och allmän plats och de privatägda
mindre fastighetsägare inom området kommer att betala gatukostnader enligt
gatukostnadsutredningen.
Till grund för fördelningen ligger den byggrätt som respektive fastighet har i detaljplanen för
Ormsta-Stensta.
Kostnadsunderlaget fördelas mellan de olika bebyggelsetyperna som finns i detaljplanen
enligt följande:
Bebyggda fastigheter som inte får utökad byggrätt eller delningsmöjlighet ges andelstalet
0,25, bebyggda fastigheter som får utökad byggrätt ges andelstalet 0,5 för dem befintliga
byggrätten, medan avstyckningar ges andelstalet 1.0.
Obebyggda nytillkommande fastigheter ges andelstalet 1,0 och fastigheter med flerbostadshus
eller rad-, par-, kedjehus ges andelstalet 0,8/100 kvm bruttoarea. Vårdboende i området ges
andelstalet 0.5 /100 kvm bruttoarea.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott
beslutar enligt det.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse gatukostnad granskning
 Omfattningsbeskrivning 20200323 (003)
 20200323_Gatukostnadsutredning Stensta_Ormsta
 Bilaga 1 Fördelningsområde (plankarta) 20200318
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§ 26
Bostadsbyggnadsprognos 2020-2029 (KS 2019.383)
Beslut

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Bostadsbyggnadsprognos 20202029 daterad mars 2020.
Reservationer

Gustav Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendebeskrivning

Bostadsbyggnadsprognosen är en plan för att skapa planeringsmässiga förutsättningar för
bostadsbyggnation. Bostadsbyggnadsprognosen ligger även till grund för
befolkningsprognosen och blir en del av kommunplanen när planen har godkänts. Prognosen
utgår från Vallentunas bostadsåtagande i enlighet med Sverigeförhandlingen och Riktlinjer
för bostadsförsörjning och bygger på föregående års bostadsbyggnadsprognos, pågående
planering, pågående översiktsplanering och inkomna önskemål om detaljplanering.
Yrkanden

Gustav Elfström (S) yrkar att följande ändringar görs i bostadsbyggnadsprognosen: att ett mål
om att minst 30 % av nyproduktionen ska upplåtas som hyresrätter läggs till, att Södra Haga
tas bort ur planen och att Karby/Lindvägen påbörjas under 2021.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), föreslår att hon först ställer proposition på sitt
eget yrkande och sedan på Gustav Elfströms (S) tilläggsyrkande. Beslutsgången godkänns av
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar enligt det.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på Gustav Elfströms (S) tilläggsyrkande
och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott avslår det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Bostadsbyggnadsprognos 2020-2029 mars 2020
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 6126SE

23 / 29

Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott



Bostadsbyggnadsprognos 2020-2029 mars 2020
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§ 27
Remiss – Naturvårdsstrategi för särskilt skyddsvärda ekar och ekmiljöer
(KS 2020.068)
Beslut

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott godkänner föreslaget yttrande daterat 2020-03-20
som svar på remissen ”Särskilt skyddsvärda ekar och ekmiljöer – Naturvårdsstrategi för
Stockholms län”.
Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Stockholms län tagit fram en naturvårdstrategi för arbetet med skyddsvärda
ekar i Stockholms län. I strategin föreslås åtgärder för att bevara och utveckla naturvärdena i
länets värdefulla ekmiljöer. Strategin föreslår ett antal värdetrakter för ekmiljöer där
Vallentuna kommun främst berörs av värdetrakten ”Sigtuna-Vallentuna” som omfattar en
större del av centrala Vallentuna tätort. Värdetrakterna är stora strategiska sammanhängande
områden som i många fall går över kommungränser. Föreslaget remissvar menar att mer
specifika förslag på åtgärder bör tas fram även för värdetrakter som inte är prioriterade och att
det kan finnas ett behov av stöd vad gäller kommunens utpekande av nästa generations
skyddsvärda träd, så kallade ”efterträdare” när värdetrakter omfattar tätbebyggda områden
med högt tryck på utveckling och förändring.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott
beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Naturvårdsstrategi för skyddsvärda ekmiljöer
 Yttrande "Skyddsvärda ekar och ekmiljöer - naturvårdsstrategi för Stockholms län"
 Missiv, Naturvårdsstrategi för skyddsvärda ekar och ekmiljöer i Stockholms län
 Remiss, Naturvårdsstrategi för skyddsvärda ekar och ekmiljöer i Stockholms län
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§ 28
Tjänstemannaremiss angående bygglovsansökan på fastighet KårstaRickeby 2:93 (KS 2020.133)
Beslut

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Fastighetsägaren till Kårsta-Rickeby 2:93 har ansökt om bygglov avseende tillbyggnad och
utvändig ändring av enbostadshus till bygglovavdelningen. Då fastigheten ligger inom område
som detaljplaneläggs, Kårsta-Rickeby 2, har bygglovavdelningen skickat en remiss till
planavdelningen.
Planavdelningen bedömer att ansökan om tillbyggnad inte kommer att försvåra det fortsatta
arbetet med detaljplanen för Kårsta-Rickeby 2. Då det redan finns ett befintligt bostadshus på
fastigheten med enskilt vatten kommer inte heller Roslagsvattens VA-system att belastas.
Planavdelningen vill dock belysa att det finns ett pågående detaljplanearbete och att kostnader
för utbyggnad av gata och kommunalt VA kan komma inom en nära framtid och att
kommunen inte är ansvarig om utbyggnad av allmän plats kan komma att försena
fastighetsägarens byggplaner.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-04-21
 Tjänstemannaremiss, 2020-04-01
 Ansökningshandlingar/underlag till tjänstemannaremiss för fastighet Kårsta-Rickeby
2:93
 Tjänstemannaremiss för fastighet Kårsta-Rickeby 2:93
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§ 29
Pågående planer och uppdrag
Beslut

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott noterar informationen.
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§ 30
Anmälningar av kungörelser fram tills 2020-04-13
Beslut

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott tar del av kungörelser fram tills 2020-04-13 och
lägger dem till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Varje sammanträde tar kommunstyrelsens plan- och miljöutskott del av en lista med
anmälningar av kungörelser.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott
beslutar enligt det.
Beslutsunderlag












Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för bodetablering (tillfällig
åtgärd t.o.m. 2021-02-28), VALLENTUNA-ÅBY 1:170
Överklagande av beslut om eldning samt avgift (BMTN-2020-22)
Mark- och miljödomstolens dom i mål P 111-20, bygglov för ett garage på fastigheten
Stora Mällösa 1:6
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för uppförande av
stödmurar, BÄLLSTA 5:260 (Fågelsångsvägen 1)
Kommunstyrelsen, Rapport om risk för negativ avvikelse från socialnämndens
driftsbudget
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för utvändig ändring av
flerbostadshus med balkonginglasning, VALLENTUNA-VÄSBY 1:24 (Sörgården 127)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för anordning av skylt (Karby
sporthall), KARBY 3:207 (Vadavägen 3)
Kommunstyrelsen, Utredningsuppdrag ökat invånarinflytande
Kommunstyrelsen, Förslag till omorganisation av samhällsbyggnadsförvaltningen
Överklagande av beslut om avvisning samt avgift, Uthamra 1:21 (SHBG 2018-000117)
Överklagande av bygglovsavgift, Kårsta-Gillberga 6:5
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Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för anordning av skylt,
VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 1:73
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak,
KRAGSTA 1:61 (Lovisedalshöjden 22)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för utvändig ändring av
hotell, BÄLLSTA 5:260 (Fågelsångsvägen 1)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage,
ORMSTA 1:1023 (Blendavägen 23)
KS 2020.089-2
Beslut att krisledningsnämnden ska träda i funktion
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus och komplementbyggnad, BÄLLSTA 2:226
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för uppförande av
bodar/kontorslokaler (tidsbegränsat tom 2023-12-31), LINDHOLMEN 5:55
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, UBBY 1:17 (Hagalundsvägen 5)
Överklagande av beslut om avvisande samt avgift, Söböringe 42:1 (SHBG 2019000509)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för utvändig ändring av
enbostadshus med bullerskärm på befintlig terrass, BÄLLSTA 2:55 (Manhemsvägen 20)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad
användning av kontor till övernattningsrum, VARGMÖTET 2:3 (Vargmötesvägen 9)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om marklov för ändring av marknivå
samt bygglov för vepor och skylt (tidsbegränsat), VALLENTUNA-PRÄSTGÅRD 1:69
Dom angående överklagande av Länsstyrelsens beslut om upphävande av
strandskyddsdispens, Kragsta 1:87. Mål 873-20
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