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Tjänsteskrivelse

Remissvar granskning av detaljplan 
Ormsta-Stensta

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att inte ha någon erinran. 

Ärendet i korthet
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2020-04-21 § 23 att sända ut
förslag till detaljplan för granskning.
Planområdet är beläget öster om Lindholmsvägen, strax norr om Ormsta och
omfattar fastigheterna Ormsta 1:33-1:36, 1:38, 1:40, 1:126–1:128, 1:249, 1:252–1:256,
1:264 och 1:959. Även delar av fastigheterna Ubby 1:26, Ormsta 1:18, 1:41, 1:48 samt
Vallentuna-Veda 1:1 ingår i planområdet.

Bakgrund
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse i form av 
friliggande småhus och rad-, par- och kedjehus. Vidare möjliggör detaljplanen för 
vård/äldreboende, förskola och gruppboende för personer med särskilda behov. Inom 
planområdet möjliggörs en trafikstruktur med god framkomlighet, särskilt för gång- 
och cykeltrafikanter. Området ansluts via en ny cirkulationsplats på Lindholmsvägen. 
Detaljplanen medför att befintliga in- och utfarter mot Lindholmsvägen stängs och 
flyttas. Två anslutningar kommer finnas mot Lingonvägen i söder. Vid en av 
anslutningarna möjliggörs för en återvinningsstation. Planförslaget innebär att yta 
säkerställs för fornlämningar och att karaktärsdragen av det kulturhistoriskt 
intressanta torpet Nyborg bevaras. Detaljplanen innebär att planområdet ansluts till 
det allmänna VA-nätet. Dagvattnet inom planområdet fördröjs och renas inom 
planområdets allmänna gatu- och naturmark. Planförslaget avviker inte från vad som 
är redovisat i kommunens översiktsplan 2040. Ett genomförande av planen bedöms 
inte kunna medföra betydande miljöpåverkan.
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Remissinstanser 

Fastighetsägare enligt fastighetsförteckning Storstockholms brandförsvar 
Bygg- och miljötillsynsnämnden Landstingsstyrelsens förvaltning 
Fritidsnämnden Stockholms läns museum 
Kulturnämnden Sörab 
Barn- och ungdomsnämnden Ragn-Sells 
Utbildningsnämnden Vattenfall Eldistribution 
Socialnämnden IP only 
Länsstyrelsen i Stockholms län Naturvårdsverket 
Lantmäteriet Skogsstyrelsen 
Roslagsvatten AB Hyresgästföreningen Nordost 
Skanova Nätplanering Stockholm Vallentuna Naturskyddsförening 
Polismyndigheten i Stockholms län Vallentuna Hembygdsförening 
Trafikverket  PRO Vallentuna 
Eon Värme Sverige AB SPF Pensionärsförening 
Ellevio FTI 

Granskning 
Detaljplan för Ormsta Stensta omfattande fastigheterna 
Ormsta 1:33, 1:34 med flera i Vallentuna kommun. 

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2020-04-21 § 23 att sända ut 
förslag till detaljplan för granskning.  

Planområdet är beläget öster om Lindholmsvägen, strax norr om Ormsta och 
omfattar fastigheterna Ormsta 1:33-1:36, 1:38, 1:40, 1:126–1:128, 1:249, 1:252–1:256, 
1:264 och 1:959. Även delar av fastigheterna Ubby 1:26, Ormsta 1:18, 1:41, 1:48 samt 
Vallentuna-Veda 1:1 ingår i planområdet. 

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse i form av 
friliggande småhus och rad-, par- och kedjehus. Vidare möjliggör detaljplanen för 
vård/äldreboende, förskola och gruppboende för personer med särskilda behov. Inom 
planområdet möjliggörs en trafikstruktur med god framkomlighet, särskilt för gång- 
och cykeltrafikanter. Området ansluts via en ny cirkulationsplats på Lindholmsvägen. 
Detaljplanen medför att befintliga in- och utfarter mot Lindholmsvägen stängs och 
flyttas. Två anslutningar kommer finnas mot Lingonvägen i söder. Vid en av 
anslutningarna möjliggörs för en återvinningsstation. Planförslaget innebär att yta 
säkerställs för fornlämningar och att karaktärsdragen av det kulturhistoriskt 
intressanta torpet Nyborg bevaras. Detaljplanen innebär att planområdet ansluts till 
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det allmänna VA-nätet. Dagvattnet inom planområdet fördröjs och renas inom 
planområdets allmänna gatu- och naturmark.  

Planförslaget avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 
2040. Ett genomförande av planen bedöms inte kunna medföra betydande 
miljöpåverkan.  

Samtliga handlingar finns under granskningsperioden 14 maj till och med 11 juni 
tillgängliga i Vallentuna kulturhus och på www.vallentuna.se.  

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligen till 
nedanstående adress och ska vara oss tillhanda senast den 11 juni 2020*.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
186 86 Vallentuna 

eller sbf@vallentuna.se 

(*Sakägare som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter på förslaget 
kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.) 

Upplysningar lämnas av planarkitekt Linnéa Forss tfn. 08-695 60 00 och av 
projektledare Maria Hansson tfn. 08-58 78 51 63. 

Vänliga hälsningar  
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 

http://www.vallentuna.se/
mailto:sbf@vallentuna.se
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