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§63
§64
§65

Justerandes sign

Val av justerare
Fastställande av dagordning
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar
Genomförandeavtal mellan Vallentuna kommun och Vallentunavatten AB avseende
utbyggnad av allmänna anläggningar för detaljplan Ormsta-Stensta
Genomförande av detaljplan Ormsta-Stensta, exploateringsavtal och
fastighetsregleringar
Avtal förskola för Ormsta-Stensta
Reservationsavtal för direktanvisning av mark i detaljplan för Ormsta-Stensta
Detaljplan Ormsta-Stensta, Antagande
Gatukostnadsutredning för Ormsta-Stensta, Antagande
Upphävande av beslut § 98 Markanvisning Vallentuna-Nyby 1:22 (KS 2018.335)
Detaljplan för Åbyholm- Antagande
Gatukostnadsutredning Åbyholm- Antagande
Anmälningar av kungörelser fram tills 2020-09-08
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§ 53
Val av justerare
Beslut

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott utser Gustav Elfström (S) att justera protokollet
jämte ordförande.
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§ 54
Fastställande av dagordning
Beslut

Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 55
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar
o Kvartalsinfo från södra Vallentuna – Lovisa Hallin.
Information om hållbarhetsarbetet i Kristineberg, Gävsjöområdet samt Bällsta
Björnbodaområdet.
o

Annina Stadius – Ny planchef.

o Remiss Arlanda influensområde - Björn Stafbom
Information om hur Vallentuna påverkas av riksintressepreciseringen för Arlanda flygplats.
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§ 56
Genomförandeavtal mellan Vallentuna kommun och Vallentunavatten AB
avseende utbyggnad av allmänna anläggningar för detaljplan OrmstaStensta (KS 2020.227)
Beslut

Plan- och Miljöutskottet beslutar att godkänna genomförandeavtalet mellan kommunen och
Vallentunavatten AB för detaljplan Ormsta-Stensta, för överlämning till kommunstyrelsen för
godkännande
samt uppdra åt gata- parkchefen att underteckna avtalet.
Ärendebeskrivning

Genomförandeavtalet mellan kommunen och Vallentunavatten AB reglerar fördelningen av
kostnader, ansvar och utförande vid utbyggnaden av de allmänna anläggningarna, vägar och
VA, inom detaljplan Ormsta-Stensta. Till avtalet bilägges ett ”PM- fördelning av kostnader
för dagvattenlösningar inom detaljplanen”.
Det totala kostnadsunderlaget för utbyggnad av gator inom Ormsta-Stensta är beräknad till
cirka 64 miljoner kr och för VA är kostnaden beräknad till cirka 40 miljoner kr.
Vallentunavatten AB kommer att fakturera exploatörer och privata fastighetsägare enligt
aktuell VA-taxa.
Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar
enligt det.
Beslutsunderlag
 Genomförandeavtal Vallentunavatten 2020-09-22, dpl Ormsta-Stensta
 Genomförandeavtal Ormsta Stensta Vallentunavatten utkast 200827
 Bilaga A Samarbetsavtal
 Ormsta-Stensta_planbeskrivning_antagande
 Bilaga C Roslagsvattens Tekniska handbok del 1
 Bilaga C Roslagsvattens Tekniska handbok del 2
 Bilaga D Kostnadsfördelning dagvatten
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ormsta_Stensta_plankarta_antagande
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§ 57
Genomförande av detaljplan Ormsta-Stensta, exploateringsavtal och
fastighetsregleringar (KS 2020.220)
Beslut

Kommunstyrelsens plan-och miljöutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtal mellan kommunen och respektive
Besqab Projektutveckling AB, Järntorget Bostad AB, KAMS Ormsta AB,
Bostadsrättsföreningen Nyponslingan, Odalen Stensta Utveckling AB samt Fastighets AB
Viperincus med tillhörande överenskommelser om fastighetsregleringar och servitutsavtal för
översilningsyta inom det område som ska regleras till Odalen Stensta Utveckling AB samt i
det fall Fastighets AB Viperincus överlåter sin fastighet till OBOS Mark AB även godkänna
OBOS Mark AB att överta exploateringsavtalet utan justeringar.
Uppdra åt Mark- och exploateringschef att underteckna avtalen för kommunens räkning.
Ärendebeskrivning

Förslag till detaljplan för Ormsta-Stensta är på väg att antas. I samband med detta har sex
exploateringsavtal tagits fram med Besqab Projektutveckling AB, Järntorget Bostad AB,
KAMS Ormsta AB, Bostadsrättsföreningen Nyponslingan, Odalen Stensta Utveckling AB
samt Fastighets AB Viperincus med tillhörande överenskommelser om fastighetsreglering
samt ett servitutsavtal för att reglera översilning av skyfall för att reglera kommande
genomförande.
Syftet med exploateringsavtalen är att reglera kostnadsansvar och övriga åtaganden i samband
med upprättandet av detaljplanen. I exploateringsavtalen avtalas och tydliggörs vilket ansvar
exploatören har för att bekosta allmänna anläggningar, utöver ansvaret för egen fastighet samt
hur ersättningarna ska erläggas. Kommunen tar även ut en moderbolagsborgen motsvarande
hela gatukostnadsbeloppet som är beräknad enligt gatukostnadsutredningen. Huvudsyftet att
Vallentunavatten AB undertecknar avtalet, är att reglera ansvaret vid genomförandet eftersom
detaljplanen inte har fördröjd genomförandetid inom de områden där kommunen tecknar
exploateringsavtal. Vallentunavatten debiterar exploatörerna enligt aktuell VA-taxa.
Här regleras också att exploatören ska erlägga medfinansieringsersättning om 394 kr/ljus
BTA för vårdboendet och 27 500 kr/byggrätt i rad-, par- och kedjehus.
Medfinansieringsersättningen har beräknats utifrån en illustration av planområdet. Om
exploatören vid bygglov, tänker bygga mer än vad illustrationen anger, tillkommer
medfinansieringsersättning med 394 kr/ljus BTA för vårdboendet och för rad,-par och
kedjehus 27 500 kr/byggrätt.
För att möjliggöra genomförandet av detaljplanen krävs även fastighetsreglering mellan
fastigheterna, där del av fastigheterna avstås som allmän platsmark, GATA, NATUR, GCväg, till kommunen. Området överförs från exploatören till kommunen utan ersättning enligt
tidigare överenskommelser i tecknade planavtal. I vissa fall överförs kvartersmark till
exploatörens fastighet. Ersättningen för denna mark är marknadsvärde. En exploatör har ett
Justerandes sign

Justerandes sign
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värderat pris, för de övriga avgörs värderingen inom lantmäteriförrättningen.
Överenskommelse om fastighetsregleringar har undertecknats av exploatörerna och
underlagen ligger som bilaga till exploateringsavtalen.
Underhand har Fastighets AB Viperincus meddelat att man har för avsikt att i direkt
anslutning till att detaljplanen vinner laga kraft överlåta sin fastighet till OBOS Mark AB. För
att få en bra övergång med aktiva exploatörer föreslås att kommunen då man godkänner
exploateringsavtalen även godkänner OBOS Mark AB som övertagare av
exploateringsavtalet.
Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar
enligt det.
Beslutsunderlag
 2020-09-22 Exploateringsavtal och fastighetsregleringar Ormsta-Stensta
 Bilaga 1 - Plankarta
 Bilaga 2 - Överensk_fastighetsregle_inkl_karta
 Bilaga 3 - Köpeavtal_förskoletomt_inkl_karta
 Bilaga 4 - VA-utbyggnadsplan
 Exploateringsavtal
 Bilaga 1 - Planbeskrivning
 Bilaga 3 Avtal överlåtelse mark för förskola
 Bilaga 5 Utbyggnad VA
 Exploateringsavtal sign Kärnhem
 Bilaga 2 ÖK om fastighetsreglering
 Bilaga 4 Kopia av Exploateringsavtal sign Kärnhem
 Överlåtelseavtal
 Överlåtelseavtal, bilaga
 Reservationsavtal
 Bilaga 1 Karta över området, överlåtelse
 Bilaga 1 Karta över området
 Bilaga 2 Situationsplan
 Bilaga 2 Situationsplan, överlåtelse
 Plankarta och planbeskrivning
 Planhandlingar
 signerat avtal 20200819
 Exploateringsavtal
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Köpeavtal förskola
Överenskommelse om fastighetsreglering
Överenskommelse om fastighetsreglering karta
Kartbillaga förskola
Plankarta
Utbyggnadsplan VA karta
Bilaga 5 Exploateringsgrad grund för BTA.pdf
Bilaga 6 Utbyggnadsplan VA.pdf
Fullmakt Nimrod Vallentuna_Odalen Stensta
Kartbilaga 1 Tillhörande överenskommelse om fastighetsreglering
Ormsta_1_255_200818.pdf
Kartbilaga 1.2 Förskoletomten.pdf
Odalen 20200818 Expl.avtal Ormsta Stensta.pdf
Ormsta_Stensta_plankarta_antagande.pdf
Ormsta-Stensta_planbeskrivning_antagande.pdf
Bilaga 4 KÖPEAVTAL Förskola Ormsta 1-35 (002)pdf
Bilaga 3 Servitutsavtal.pdf
Bilaga 2 Odalen Överenskommelse om fastighetsreglering Ormsta Stensta.pdf
Exploateringsavtal
ÖK fastighetsreglering
Planbeskr. sid 1
VA
Köpeavtal förskola
Exploateringsavtal Viperincus
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§ 58
Avtal förskola för Ormsta-Stensta (KS 2019.335)
Beslut

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för förskolan inom Dpl OrmstaStensta samt uppdrar åt Mark- och exploateringschef att underteckna avtalet för kommunens
räkning.
Ärendebeskrivning

Kommunen ska förvärva mark för förskola av Järntorget Bostad AB för 4,5 miljoner kronor
inom Dpl Ormsta-Stensta. Beslut om att förvärva förskoletomten, del av Ormsta 1:35, samt
köpehandlingar undertecknas i samband med att detaljplanen för Ormsta-Stensta vinner laga
kraft. Kommunen har tidigare godkänt ett avtal som reglerar fördelningen av
intrångsersättningen KS § 89:2020.
Inom detaljplaneområdet planeras en förskola. Den bästa placeringen är på Järntorgets Bostad
AB:s fastighet, Ormsta 1:35 varvid kommunen förvärvar marken enligt reglerna i Plan- och
Bygglagen. En värdering utfördes 2017 av Forum Fastighetsekonomi, , varvid
marknadsvärdet för förskola bedömdes till 4.5 miljoner kronor. Enligt praxis, baserat på äldre
rättsfall 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), numera Odalen Stensta
Utveckling AB och Vallentuna kommun, avseende fördelningen av värdeminskningen.
Exploatörerna förbinder sig att såsom intrångsersättning erlägga ersättning till Järntorget
Bostad AB, för den värdeminskning som åsamkas Järntorget Bostad AB 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.
Den totala summan som kommunen erlägger för förskoletomten är:
Köpeskilling 4 500 000 + Intrångsersättning 1 700 350 = Totalt 6 200 350 kr
Justerandes sign

Justerandes sign
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Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar
enligt det.
Beslutsunderlag
 Bilaga 3 - Köpeavtal_förskoletomt_inkl_karta
 Avtal förskolan
 Förlängning Avtal förskola februari 2019
 Bilaga 1
 Bilaga 3. Värdering
 Bilaga 3.2 Fördelning

Justerandes sign
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§ 59
Reservationsavtal för direktanvisning av mark i detaljplan för OrmstaStensta (KS 2020.221)
Beslut

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reservationsavtalet för KAMS Ormsta AB avseende
direktanvisning av mark inom detaljplanen för Ormsta-Stensta samt uppdrar åt Mark- och
exploateringschef att underteckna avtalet för kommunens räkning
Ärendebeskrivning

KAMS Ormsta AB har möjlighet att få en direktanvisning av ett kommunägt markområde
invid KAMS fastighet Ormsta 1:40. Området som omfattas av direktanvisningen är ca 4 555
kvm.
Syftet att hantera markområdet som en direktanvisning till Bolaget var att bebyggelsen i
tidigare planförslag skulle omfatta garage mot Arningeleden, vilket skulle fungera som
bullerskydd. Idag har garagen tagits bort och buller hanteras enligt gällande riktlinjer. Dock
innebär det fördelar att låta överenskommelsen fortsättningsvis gälla då bebyggelsen ligger
vid en återvändsgata vilket, om området skulle bebyggas senare, skulle innebära störande
trafik och buller för redan inflyttade fastighetsägare. Möjlighet finns nu istället att samordna
både kommunens, Vallentunavatten och Bolagets anläggningsarbeten.
Avsikten med reservationsavtalet är att fullfölja tidigare överenskommelse i planavtalet och
säkra genomförandet innan ett överlåtelseavtal tecknas.
Bolaget ska i första hand bygga parhus och inom 3 år från att Bolaget har fått tillträde till
marken ska byggnationen vara färdigställd om inte annat skriftligen har godkänts av
Kommunen.
Bolaget har erbjudit en preliminär köpeskilling om 17 716 438 kr för området. Baserat på 16
byggrätter, vilket motsvarar en preliminär köpeskilling om ca 1 107 000 kr/byggrätt. Slutgiltig
köpeskilling regleras i kommande överlåtelseavtal.
Bolaget ska erlägga en reservationslikvid om 885 800 kronor motsvarande 5% av
köpeskillingen. Reservationslikviden ska erläggas kontant 30 dagar efter att detaljplanen har
vunnit laga kraft.
Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar
enligt det.
Beslutsunderlag
 Reservationsavtal
 Bilaga 1 Karta över området
 Bilaga 2 Situationsplan
 Överlåtelseavtal, bilaga
 Överlåtelseavtal
 Bilaga 1 Karta över området, överlåtelse
 Bilaga 2 Situationsplan, överlåtelse
 Bilaga 4 Kopia av Exploateringsavtal sign Kärnhem

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 60
Detaljplan Ormsta-Stensta, Antagande (KS 2014.428)
Beslut

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslag till
detaljplan för Ormsta-Stensta och föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplan för OrmstaStensta, 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, enligt 5 kap 27 § 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.
Detaljplanen har varit på granskning 14 maj- 11 juni 2020. Inkomna synpunkter gäller
framförallt buller och trafik, återvinningsstation, planbestämmelser och genomförandefrågor.
Synpunkterna som inkommit har föranlett att plankartan och planbeskrivningen justerats i
mindre omfattning avseende buller, trafik, allmän platsmark, medfinansieringsersättning,
markföroreningar och räddningsinsats.
Vallentuna kommun ska skriva exploateringsavtal med exploatörerna där det regleras vilka
åtgärder och kostnader som exploatörerna ska bära samt ett reservationsavtal 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. 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.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar
enligt det.
Beslutsunderlag
 Ormsta_Stensta_plankarta_antagande
 Ormsta-Stensta_planbeskrivning_antagande
 Ormsta_Stensta_granskningsutlåtande_antagande
 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte obj 8 Ormsta
1_40_Arkeologistik_2016
 Arkeologisk utredning Ormsta 1_35 mfl_Arkeologistik_2015
 Arkeologisk utredning inför detaljplan Ormsta 1_48_Arkeologistik_2017
 1151051000_repo01 Stensta - Ormsta Rev 201704 inkl bilagor
 Bullerutrdening Ormsta Stensta 2019-08-16
 Trafikutredning för Norra Vallentuna -sluttversion2016-07-07
 Dagvattenutredning Stensta Ormsta 2017-12-19
 MTMU_Ormsta_1254_1255_Sweco
 Rapport Nyponvägen 161114_inkl bilagor
 Kompletterande NVI Ormsta Stensta 1
 Vallentuna naturvärdesbedömning
 PM parkering Ormsta Stensta äldreboende 2019-09-11
 Skyfall Ormsta Stensta
 PM Trafikutredning detaljplan Ormsta-Stensta_190218
 PM Ormsta påverkan på Veda-Ubby TF 2020-03-20 slutlig
 Solstudie äldreboende Ormsta Stensta, Vallentuna_2019-03-22
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§ 61
Gatukostnadsutredning för Ormsta-Stensta, Antagande (KS 2018.220)
Beslut

Plan- och Miljöutskottet beslutar att godkänna gatukostnadsutredning för detaljplan OrmstaStensta, enligt Plan- och bygglagen 6 kap 24 §.
Gatukostnadsutredningen överlämnas till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige
för antagande.
Ärendebeskrivning

Gatukostnadsutredningen och detaljplanen för Ormsta-Stensta upprättas parallellt med
detaljplanen och redovisar hur kostnader för utbyggnaden av den allmänna platsen och
kommunala gatorna i området ska fördelas, fördelningsgrund, och debiteras.
Gatukostnadsutredningen för Ormsta-Stensta redovisar hur kostnader för utbyggnaden av
gatorna i området ska tas ut.
Gatukostnadsutredningen har varit på granskning under perioden 14 maj till 11 juni 2020. 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, som fastighetsägare, och de professionella
exploatörerna kommer att betala de faktiska kostnaderna, vilket i detalj regleras i
exploateringsavtalen med respektive exploatör, och de privatägda fastigheterna inom området
kommer att betala gatukostnader enligt gatukostnadsutredningen för utbyggnad av gata och
allmän plats.
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 och Förskolan i området ges 12,5 andelar.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar
enligt det.
Beslutsunderlag
 Gatukostnadsutredning Stensta_Ormsta
 Bilaga 1 Fördelningsområde (plankarta)
 Omfattningsbeskrivning
 Granskningsyttrande 20200820
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§ 62
Upphävande av beslut § 98 Markanvisning Vallentuna-Nyby 1:22 (KS
2018.335) (KS 2018.335)
Beslut

Kommunstyrelsen Plan- och miljöutskott upphäver beslut § 98 Markanvisning VallentunaNyby 1:22 (KS 2018.335) angående uppdraget att påbörja en markanvisningsprocess för
fastigheten Vallentuna-Nyby 1:22 med syfte att etablera ett gruppboende LSS eller annan
LSS-verksamhet.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens Näringslivs- och planutskott gav i oktober 2018
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja en markanvisningsprocess för
fastigheten Vallentuna-Nyby 1:22 med syfte att etablera ett gruppboende LSS eller annan
LSS-verksamhet.
Under 2019 markanvisades den närliggande fastigheten Nyby 1:21 och där uppförs för
närvarande en gruppbostad enligt LSS 9:9. Utifrån den senaste prognosen framtagen av
Socialförvaltningen (SN 2019.217) ser de inte ytterligare behov av gruppbostad på fastigheten
Nyby 1:22 utan förordar istället att annan LSS-verksamhet i form av ett serviceboende
etableras på fastigheten.
Socialförvaltningen ser vidare en problematik med markanvisning då detta medför att
kommunen inte kommer att ha någon rådighet över serviceboendeplatserna. Den privata
vårdaktören som driver boendet kan välja att gå med i kommunens kommande
ramavtalsupphandling eller välja att stå utanför och istället hyra ut platserna till andra
kommuner.
Socialförvaltningen har tillsammans med flera inblandade förvaltningar har sett över
alternativa lösningar och kommit fram till att en hyresvärdsupphandling är att föredra för att
säkerställa att serviceboendeplatserna går till kommunen. Vid en hyresvärdsupphandling
handlar kommunen upp en fastighetsägare som får bebygga fastigheten enligt
Socialförvaltningens krav.
Socialförvaltningen har skickat en beställning om hyresvärdsupphandling till Teknik- och
fastighetsförvaltningen för att kunna tillgodose det som efterfrågas. Beslut om en
hyresvärdsupphandling för att etablera serviceboende och vanliga lägenheter på fastigheten
fattas sedan av Teknik- och Fastighetsutskottet.
Yrkanden

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

Justerandes sign
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Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar
enligt det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-06-25, Upphävande av beslut § 98 Markanvisning VallentunaNyby 1:22 (KS 2018.335)
 §98 Markanvisning Vallentuna-Nyby 1:22

Justerandes sign
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§ 63
Detaljplan för Åbyholm- Antagande (KS 2013.484)
Beslut

Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslag
till detaljplan för Åbyholm och föreslår Kommunfullmäktige att anta 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 i enlighet med 5 kap 6 § plan- och bygglagen 2010:900
PBL i dess lydelse efter den 1 januari 2015.
Reservationer

Gustav Elfström (S) reserverar sig 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 och hade 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.
Yrkanden

Gustav Elfström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringarna:
- att Dragontorpet skyddas i detaljplanen då det har ett historiskt värde.
- att fastigheter som vetter ut mot Åbyholmsvägen i detaljplanen ska regleras till max 8 meter
eller två våningar i de delar som möter Åbyholmsvägen.
Justerandes sign

Justerandes sign
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- att radhusbebyggelse väster Åbyholmsvägen gestaltningsmässigt ska anpassas till den
historiska miljön.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer sitt eget yrkande mot Gustav Elfströms (S)
ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar
enligt ordförande, Parisa Liljestrands (M) yrkande.
Beslutsunderlag
 Åbyholm, Plankarta Antagandehandling 200902
 Åbyholm_Planbeskrivning_Antagande_20200902
 FastighetsFörteckning Åbyholm 200902
 Åbyholm_granskningsutlåtande_20200902
 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
 Översiktlig miljöteknik markundersökning Åbyholm, daterad 2018-06-05. Upprättad
av ÅF
 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 2011-02 Dagvattenutredning Åbyholm. Daterad 2015-12-17. Reviderad 2017-10-04. Upprättad
av sweco.
 Åbyholm Dagvattenhantering PM, 2019-09-21. Upprättad av ÅF.
 Översvämningsanalys. Daterad 2018-12-10. Upprättad av Sweco.
 Trafikutredning för fördjupning av översiktsplan norra Vallentuna, daterad april
2016. Upprättad
 Trafikutredning Åbyholm, daterad 2019-05-24. Upprättad av Ramböll
 Spridningssamband_grön infrastruktur i Centrala Vallentuna_ Calluna 20180824
 Inledande riskanalys för ny bebyggelse i Vallentuma Kommun 2005-05-13. Upprättad
av Tyrens.
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§ 64
Gatukostnadsutredning Åbyholm- Antagande (KS 2016.193)
Beslut

Kommunstyrelsens Plan- och miljöutskott föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslag på
Gatukostnadsutredning för Åbyholm och föreslår Kommunfullmäktige att anta
Gatukostnadsutredning gällande fördelningsområde, fördelningsgrund och kostnadsunderlag
för Åbyholm.
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 yrkande och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar
enligt det.
Beslutsunderlag
 Omfattningsbeskrivning Åbyholm Antagande 200902
 Gatukostnadsutredning Åbyholm Antagande 200902
 Granskningsutlåtande Gatukostnadsutredning Antagande 2020_09_02
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-02, Gatukostnadsutredning Åbyholm
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§ 65
Anmälningar av kungörelser fram tills 2020-09-08
Varje sammanträde tar kommunstyrelsens plan- och miljöutskott del av en lista med
anmälningar av kungörelser.
Beslut

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott tar del av kungörelser fram tills 2020-09-08 och
lägger dem till handlingarna.
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 yrkande och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar
enligt det.
Beslutsunderlag














Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, UBBY 1:33 (Molnbyvägen 9)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för uppförande av
ljusanordning/digital reklamvitrin, VALLENTUNA-RICKEBY 1:436
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av
transformatorstation, VALLENTUNA-VEDA 1:1
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för tillbyggnad, BÄLLSTA
2:585 (Skvadronvägen 2)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus, BÄLLSTA 2:121 (Malmbodavägen 16)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för anordning av ljusskylt på
Sports Club, VALLENTUNA-ÅBY 1:99 (Tellusvägen 21)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för utvändig ändring av
flerbostadshus, BÄLLSTA 2:815 (Tallåsvägen 272)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för fasadändring av
enbostadshus, VALLENTUNA-MÖRBY 2:84 (Rosendalsvägen 9)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för anläggande av mur,
ORMSTA 1:718 (Hallonvägen 19)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus, ORMSTA 1:338 (Norrängsvägen 10)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för fasadändring av
enbostadshus, BÄLLSTA 5:99 (Murkelvägen 49B)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för skyltanordning, KARBY
3:91 (Kastanjevägen 1)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av
transformatorstation, VALLENTUNA-VEDA 1:1 (Lindholmsvägen 76)
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Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd,
VALLENTUNA-MÖRBY 1:129
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för fasadändring av
enbostadshus, BÄLLSTA 2:958 (Svampskogsvägen 66)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus och installation av eldstad, ORMSTA 1:1016 (Blendavägen 11)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för utvändig ändring av
industri/lager, installation av solcell, VARGMÖTET 2:4
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för inglasning av uteplats,
BÄLLSTA 2:1232 (Berghällsvägen 21)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus och carport, BÄLLSTA 2:1306
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus och carport, BÄLLSTA 2:1307
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av
industri/lager och rivning av befintlig byggnad, VALLENTUNA-EKEBY 2:285
(Galgbacksvägen 2 B)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av
maskinhall/möteslokal, RÖRBY 3:15
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för tillbyggnad av takkupa,
VALLENTUNA-RICKEBY 1:458 (Nykrogsvägen 14)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för utvändig ändring av
enbostadshus, ORMSTA 1:200 (Hälsingevägen 6)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för tillbyggnad av hotell,
BÄLLSTA 5:260 (Fågelsångsvägen 1)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för anläggande av mur och
marklov, BÄLLSTA 2:1265 (Skvadronvägen 66 A)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för utvändig ändring av
flerbostadshus/balkonginglasning, VALLENTUNA-RICKEBY 1:475 (Mörbyvägen 12)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för utvändig ändring av
flerbostadshus/balkonginglasning, VALLENTUNA-RICKEBY 1:475 (Mörbyvägen 12)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om rivningslov för farstukvist och
balkong på enbostadshus, BÄLLSTA 2:111 (Malmbodavägen 3 C)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov
för bostadspaviljonger, MÄLSTA 1:12
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för fasadändring av
enbostadshus, VALLENTUNA-PRÄSTGÅRD 1:16 (Vintervägen 3)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
vattenreservoar och tryckstegringsstation, BACKA 15:3
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus, UTHAMRA 1:170 (Barrskogsvägen 11)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av plank,
BROTTBY 4:1
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om marklov för ändring av marknivå
flerbostadshus, VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 1:69
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för utvändig ändring av
flerbostadshus, VALLENTUNA-ÅBY 1:167
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för inglasning av uteplats,
BÄLLSTA 2:816 (Tallåsvägen 294)

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för utvändig ändring av
enbostadshus, VALLENTUNA-MÖRBY 1:302 (Hövdingavägen 15)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för tillbyggnad av bygdegård,
SLUMSTA 1:32 (Lindholmsvägen 245)
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om tidsbegränsat bygglov för anordning
av upplag t.o.m. 2023-12-31, UBBY 1:41
Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om tidsbegränsat bygglov för anordning
av skylt t.o.m. 2023-08-31, VARGMÖTET 2:3 (Lindövägen 6)
Underrättelse - ett beslut har fattats, förslag till skyltprogram, BÄLLSTA 2:1144
(Fågelsångsvägen 6)

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Pär Gustav Zeke Elfström

Organisation

Vallentuna PlanMu

Datum & Tid

2020-09-23 08:09:45 +02:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id

_077e6fc5440e9b83bc852e73f685782cec

Namn

Parisa Molagholi Liljestrand

Organisation

Vallentuna PlanMu

Datum & Tid

2020-09-23 08:34:03 +02:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id

_09795f537110d196212aeaa76875777cf4

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2020-09-23 08:34:13 +02:00
Ref: 8397SE
www.comfact.se
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