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Tjänsteskrivelse

Remissvar plansamråd detaljplan 
Gamla polishuset

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att inte ha någon erinran. 

Ärendet i korthet
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2020-04-21 § 20 att ställa ut
förslag till detaljplan på samråd.
Planområdet som ligger i centrala Vallentuna är beläget i anslutning till Gärdesvägen,
Allévägen och Skördevägen. Området omfattar ca 3000 kvm.
Syftet med planen är främst att möjliggöra utvecklingen av nya bostäder i centrala
Vallentuna i form av flerbostadshus. Projektet ska verka för ett hållbart
bostadsbyggande som bidrar till en variation av bostäder avseende storlek och
utförande. Planläggningen syftar också till att skapa en flexibel markanvändning och
planläggs därför även för centrumändamål.

Bakgrund
Kommunen genomförde en markanvisningstävling 2019 för delar av planområdet, 
fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49 och avser med planen att möjliggöra att det 
vinnande förslaget kan byggas på platsen. Enligt det vinnande förslaget kommer 
lägenheter utföras av mindre storlek och upplåtas som hyresrätt med fokus på 
studenter. Planen upphäver också stadsplan S710701, ca 25 kvm som är en rest av en 
tidigare större plan.
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Remissinstanser 
 

Fastighetsägare enligt fastighetsförteckning Roslagsvatten AB  
Bygg- och miljötillsynsnämnden Skanova Nätplanering Stockholm 
Fritidsnämnden Polismyndigheten i Stockholms län 
Kulturnämnden Trafikverket 
Barn- och ungdomsnämnden Elverket Vallentuna AB 
Utbildningsnämnden Storstockholms brandförsvar 
Socialnämnden Landstingsstyrelsens förvaltning 
Länsstyrelsen i Stockholms län Försvarsmakten 
Lantmäteriet i Stockholms län Sörab 
IP Only RagnSells 
Hyresgästföreningen Nordost Stockholms Stift 
Centrumföreningen 
Företagarna i Vallentuna 

Vallentuna Hembygdsförening 
FTI 

 
 

Plansamråd 
Detaljplan för Gamla Polishuset omfattande 
fastigheterna Vallentuna-Prästgård 1:49, del av 
Vallentuna-Prästgård 1:163, Vallentuna-Rickeby 1:436 
samt Vallentuna-Rickeby 1:149 i Vallentuna kommun. 
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2020-04-21 § 20 att ställa ut 
förslag till detaljplan på samråd.  
 
Planområdet som ligger i centrala Vallentuna är beläget i anslutning till Gärdesvägen, 
Allévägen och Skördevägen. Området omfattar ca 3000 kvm.  
 
Syftet med planen är främst att möjliggöra utvecklingen av nya bostäder i centrala 
Vallentuna i form av flerbostadshus. Projektet ska verka för ett hållbart 
bostadsbyggande som bidrar till en variation av bostäder avseende storlek och 
utförande. Planläggningen syftar också till att skapa en flexibel markanvändning och 
planläggs därför även för centrumändamål. 
 
Kommunen genomförde en markanvisningstävling 2019 för delar av planområdet, 
fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49 och avser med planen att möjliggöra att det 
vinnande förslaget kan byggas på platsen. Enligt det vinnande förslaget kommer 
lägenheter utföras av mindre storlek och upplåtas som hyresrätt med fokus på 
studenter.  Planen upphäver också stadsplan S710701, ca 25 kvm som är en rest av en 
tidigare större plan.  
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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 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 och projektledare Aina Larsson tfn. 08-58 78 50 
51 
 
 
Vänliga hälsningar  
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
 

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