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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 180
Gatukostnadsutredning Åbyholm- Antagande (KS 2016.193)

Beslut
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
Vallentuna- Åby 1:151 0,15



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Beslutsunderlag
 §64 Planmu Gatukostnadsutredning Åbyholm- Antagande
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-02, Gatukostnadsutredning Åbyholm
 Gatukostnadsutredning Åbyholm Antagande 200902
 Omfattningsbeskrivning Åbyholm Antagande 200902
 Granskningsutlåtande Gatukostnadsutredning



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2020-09-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 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



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2020-09-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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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Tjänsteskrivelse

Gatukostnadsutredning Åbyholm- 
Antagande

Förslag till 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.

Ärendet i korthet
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 KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-08-25

DNR KS 2016.193 
SID 2/2

Vallentuna- Åby 1:124 1,15
Vallentuna- Åby 1:145 1,15
Vallentuna- Åby 1:146 0,15
Vallentuna- Åby 1:147 0,15
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.

Handlingar
1. Gatukostnadsutredning 
2. Omfattningsbeskrivning 
3. Granskningsutlåtande

Björn Stafbom Kristofer Uddén
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringschef

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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Gatukostnadsutredning  

1. Inledning 

Detaljplan för Vallentuna-Åby 1:94 m.fl. fastigheter inom området Åbyholm i 

Vallentuna kommun är under framtagande. Förslaget till detaljplan innebär nya 

byggrätter för fastigheterna samt ombyggnad och nyanläggning av gatunätet. 

Kommunen kommer att vara huvudman för allmänna platser (gator, gång- och 

cykelväg och naturmark) och avser att nyanlägga eller förbättra dessa i enlighet med 

detaljplanen. Detta innebär att kommunen tar ansvaret och därmed förenliga 

kostnader för drift- och underhåll av gator och övriga allmänna platser inom 

planområdet. I samband med gatuutbyggnaden kommer även Vallentunavatten AB att 

bygga ut allmänt vatten- och avloppsnät i området (nedan benämnt VA) samt att 

jordförläggning av ledningar för el, tele och fjärrvärme kommer att ske.  

Vallentuna kommun tar genom samhällsbyggnadsförvaltningen fram en 

gatukostnadsutredning parallellt med detaljplanen. En förprojektering av de 

föreslagna gatorna och övriga allmänna platser har tagits fram och ligger som underlag 

till den beräknade gatukostnaden. Utredningen ska ligga till grund för fördelning av 

kostnader för nyanläggning och förbättring av allmänna platser som kommunen är 

huvudman för och bildar underlag för debitering av dessa kostnader för fastigheterna 

inom fördelningsområdet. De åtgärder som krävs för att anlägga och förbättra gator 

och gatans dagvattenhantering inom planområdet samt uppskattade kostnader för 

dessa har sammanställts i Omfattningsbeskrivningen, bilaga 1.  

 

 

 FAKTA Handlingar  

 Gatukostnadsutredningen utgörs av denna handling tillsammans 

med Omfattningsbeskrivning, bilaga 1, samt Granskningsutlåtande, 

bilaga 2. 
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2. Gatukostnadsutredningens handläggning 

Före beslut om uttag av gatukostnader ska ett förslag till gatukostnadsutredning tas 

fram som redovisar: 

Fördelningsområde – vilka fastigheter som kommer att debiteras 

gatukostnader 

Kostnadsunderlag – beräknade kostnaderna för nyanläggning och 

förbättring av allmänna platser 

Fördelningsgrund – kostnadernas fördelning efter respektive fastighets 

nytta av anläggningarna enligt givna andelstal 

2.1 Processen regleras av PBL 

Framtagandet av gatukostnadsutredningen regleras i plan- och bygglagen (PBL 

2010:900) och ska ske i samråd med berörda fastighetsägare i fördelningsområdet för 

att inhämta deras synpunkter. Denna gatukostnadsutredning går parallellt med 

framtagande av detaljplanen för Åbyholm och följer samma tidplan som 

detaljplaneförslaget. Synpunkterna från samråd och granskning har sammanställts i en 

samrådsredogörelse respektive Granskningsutlåtande, bilaga 2, där 

samhällsbyggnadsförvaltningen bemöter de inkomna synpunkterna. Efter 

granskningen har det bearbetade förslaget sammanställts i denna handling som 

tillsammans med Granskningsutlåtandet utgör antagandehandlingar. Beslut om 

antagande tas i Kommunfullmäktige för både gatukostnadsärendet och detaljplanen. 

3. Tidplan 

Detaljplanens skede Uppskattad tidplan 

Samråd: Kv 4 2016 

Granskning: Kv 2 2020 

Antagande: Kv 4 2020 

Laga kraft (om förslaget ej överklagas): Kv 1 2021 

Fastighetsbildning avseende allmän plats, 

inlösen av mark: 

2021-2022 

mailto:sbf@vallentuna.se
http://www.vallentuna.se/
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Utbyggnad av gator och övrig allmän plats: 2021-2023 

Debitering av gatukostnader:  

(Befintliga byggrätter) 

 

2022-2023 

 
Debitering för nya byggrätter * I samband med avstyckning eller 

motsvarande 

Byggstart inom privatägd kvartersmark: 

(genomförandetiden för privatägd kvartersmark 

börjar 2 år efter den dag planen vunnit laga kraft.) 

2023 

 

Tidplanen gäller under förutsättning att detaljplanen ej överklagas och att inget oförutsett uppkommer. 
Tidplanen kan komma att ändras under arbetets gång. 

*För vidare information om debitering se punkt 6.1.  

4. Lagregler och kommunens tillämpning  

Enligt PBL har kommunen rätt att ta ut kostnader av fastighetsägare för anläggande 

och förbättring av gator, naturområden och andra allmänna platser inom 

detaljplanelagt område, där kommunen i egenskap av huvudman ska anlägga eller 

förbättra anläggningarna. Detsamma gäller kostnader för markförvärv samt 

förbättrings- och administrationskostnader. Ett villkor för uttag av gatukostnader är 

att anläggningarna tillgodoser områdets behov och att de är till nytta för fastigheterna. 

Kostnader som är hänförliga till VA och övrig ledningsdragning så som el och 

fjärrvärme m.m. finansieras via avgifter till respektive ledningshavare och behandlas 

inte i denna gatukostnadsutredning, detta gäller inte de ledningar som har direkt 

koppling till gatans utbyggnad såsom belysning och dagvatten. 

Vallentuna kommun har sedan 1983 tillämpat rätten att ta ut gatukostnader vid 

utbyggnad av allmänna anläggningar i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt de 

senaste riktlinjerna, Riktlinjer för Gatukostnadsutredningar (KFS 2.8.5), som 

beslutades i kommunfullmäktige 2019-05-06 ska kostnader för gata och annan allmän 

plats tas ut av fastighetsägarna i enlighet med 6 kap. 24 § PBL. Har kommunen i 

egenskap av huvudman en skyldighet att anlägga eller förbättra allmän plats som är 

avsedd att tillgodose ett områdes behov så har kommunen rätt att besluta att ägarna 

till fastigheterna inom området ska betala kostnaderna för sådana åtgärder. 

Kommunen ska fördela kostnaderna på ett skäligt och rättvist sätt.  

mailto:sbf@vallentuna.se
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5. Förslag till fördelning av gatukostnader 

5.1 Fördelningsområde 

Planområdet är väl sammanhållet varför ett enda fördelningsområde valts för 

fördelning av gatukostnaderna. Fördelningsområdet föreslås dels att sammanfalla med 

detaljplaneförslagets område men utökat i sydväst för att även innefatta fastigheten 

Vallentuna- Åby 1:77. Detta för att fastigheten Vallentuna-Åby 1:77 kommer att ha 

samma nytta av anläggningen som de fastigheter som omfattas av detaljplanen, detta i 

och med att fastigheten har sin enda angöring mot Åbyholmsvägen som kommer att 

byggas om i och med genomförandet av planförslaget. Fördelningsområdet är inritat 

med svart på kartan nedan. Samtliga föreslagna bostadsfastigheter inom 

fördelningsområdet har behov och nytta av de gator och andra allmänna anläggningar 

som föreslås ingå i kostnadsunderlaget. Kostnaderna anses därför fördelas mellan 

fastighetsägarna inom området med skälig och rättvis grund. 

 

Figur 1 Fördelningsområde 

mailto:sbf@vallentuna.se
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5.2 Kostnadsunderlag 

I kostnadsunderlaget räknas endast de kostnader för allmänna anläggningar som är 

nödvändiga för fördelningsområdets egen funktion. En anläggning som behövs för 

områdets funktion kan också ha en vidare funktion för bebyggelse utanför området, i 

sådana fall får en avvägning göras av hur stor del av kostnaden som bör räknas in i 

kostnadsunderlaget. Inom aktuellt detaljplaneområde möjliggörs anläggandet av en 

gång- och cykelväg genom området i nord-sydlig riktning som även kommer 

intilliggande områden till nytta. Kostnaden för anläggandet av gång- och cykelvägen 

kommer i detta fall endast att belasta fördelningsområdet med halva kostnaden. Likaså 

inräknas endast halva kostnaden för bullerplanket mot Angarnsvägen i gatukost-

naderna. 

Kostnadstak 

Till grund för bestämmande av gatukostnadsersättningen får läggas antingen faktiska 

eller beräknade kostnader. Vallentuna kommun använder beräknade kostnader som 

underlag för debitering av gatukostnadsersättningen. Genom att använda beräknade 

kostnader är gatukostnadsersättningen på förhand känd för fastighetsägarna och 

kommunen tar risken för eventuella felbedömningar. I detta läge av planprocessen 

(antagande) görs en noga beräknad uppskattning av gatukostnaderna och denna 

framgår av Omfattningsbeskrivningen, bilaga 1.  

I det fall de faktiska kostnaderna blir lägre än de beräknade kostnaderna kommer de 

faktiska kostnaderna läggas till grund vid debitering. I det fall de faktiska kostnaderna 

blir högre än de beräknade kostnaderna kommer de beräknade kostnaderna läggas till 

grund vid debitering och kommunen kommer att stå för överskjutande del.   

Det sammanlagda gatukostnaderna inom fördelningsområdet uppgår till 72 miljoner 

kronor och framgår av det kostnadsunderlag som finns redovisat i 

Omfattningsbeskrivningen, bilaga 1. Detta kostnadsunderlag ska ligga till grund för 

uttag och fördelning av gatukostnader. Kostnadsunderlaget kommer att fördelas 

utifrån erhållna byggrätter i den nya detaljplanen i enlighet med kommunens Riktlinjer 

för Gatukostnadsutredningar (KFS 2.8.5). 

Index 

De beräknade kostnaderna avser prisnivån i september 2019 och har justerats under 

planarbetet efter genomförd förprojektering. Vid framtida debitering kommer de 

slutligt beräknade kostnaderna att justeras med Entreprenadindex till tidpunkten för 

tilldelningsbeslut avseende upphandling av gatuutbyggnaden. Om Entreprenadindex 

vid den tidpunkten har ändrats eller utgått ska det ersättas av det index som av 

Vallentuna kommun bedöms som mest relevant. Därefter uppräknas kostnaderna med 

konsumentprisindex (KPI) till tidpunkten för debitering. För de gatukostnader som 

mailto:sbf@vallentuna.se
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inte debiteras direkt efter anläggningarnas färdigställande, utan först vid framtida 

avstyckning eller motsvarande, kommer kostnaderna att justeras med KPI. Månaden 

för tilldelningsbeslut anges som basmånad och gatukostnaden uppräknas sen med 

senast kända KPI-värde den dag avstyckning eller motsvarande vinner laga kraft. För 

mer information se avsnitt 6. För vidare beskrivning av justering av kostnaderna med 

Entreprenadindex och KPI, se Omfattningsbeskrivningen, bilaga 1. 

5.3 Fördelningsgrund 

En fastighets nytta av gator och andra allmänna platser speglas dels av hur mycket 

fastigheten kan förväntas använda den allmänna platsen och dels av den värdehöjning 

som varje fastighet förväntas få tack vare kommunens utbyggnad av allmän plats i 

området. Marknadsvärdet för en fastighet är till största delen knuten till byggrätten, 

hur stort och vilken typ av bebyggelse som får uppföras, vilket innebär att fastighetens 

storlek har en mindre betydelse än vad byggrätten har på marknadsvärdet. Vid uttag 

av gatukostnader är det därför den tillåtna byggrätten enligt den nya detaljplanen, inte 

den befintliga, som är ledande för att avgöra fastighetens nytta av de allmänna 

anläggningarna. Inom fördelningsområdet föreslås den tillåtna användningen vara 

småhus rad-, kedje- och flerbostadshus. 

För att uppnå en skälig och rättvis fördelning mellan fastighetsägarna fördelar 

Vallentuna kommun 100% av kostnaderna utifrån tillåten byggrätt 

(kostnad/andelstal). 

Inom aktuellt planområde finns förnyelseområden med privatägda fastigheter där både 

småhus och tätare bebyggelse möjliggörs, för dessa befintliga fastigheter framgår 

kommande kostnader i denna gatukostnadsutredning. Inom planområdet finns även 

kommunägda områden som avses överlåtas till olika byggaktörer och med dessa 

kommer markanvisningsavtal eller motsvarande att tecknas som reglerar 

byggaktörernas kostnader för allmän plats. 

Vallentuna kommun tillämpar en modell där befintliga permanentbebodda fastigheter 

vid kostnadsfördelning belastats med en mindre del än den kostnad som påförs 

nytillkommande fastigheter. Kommunens praxis är att samtliga småhusfastigheter 

med ett taxerat byggnadsvärde över 50 000 kr, som får en byggrätt i den nya planen, 

anses vara bebyggd och därigenom tilldelas det lägsta andelstalet. Som värdetidpunkt 

för klassificering gäller taxeringsuppgifterna för 2018 vid avgörandet om en fastighet 

anses vara bebyggd eller obebyggd. Denna princip tillämpas även inom 

Åbyholmsområdet. För tillkommande flerbostadshus sker fördelningen enligt 

kommunens riktlinjer efter den totala bruttoarean (BTA) som erhålls, detsamma gäller 

för rad- och kedjehus. 

mailto:sbf@vallentuna.se
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Vallentuna kommuns andelstalsfördelning: 

Med beaktande av ovan förda resonemang föreslås fastigheter med taxerat 

byggnadsvärde över 50 000 kr inom fördelningsområdet tilldelas andelstal 0,15, detta 

gäller även om den befintliga fastigheten ges en utökad byggrätt. Om den nya 

detaljplanen medger att avstyckning eller motsvarande från stamfastigheten kan ske 

tilldelas varje tillkommande fastighet för friliggande småhus ett andelstal på 1,0. Även 

obebyggda fastigheter för friliggande småhus tilldelas andelstalet 1,0. Rad- och 

kedjehus tilldelas ett andelstal på 0,8/100 kvm BTA ovan jord. Flerbostadshus tilldelas 

ett andelstal på 0,75/100 kvm BTA ovan jord. 

Typ av fastighet  Andel 

Bebyggd tomt för småhusbebyggelse. 0,15 

Obebyggd tomt för småhusbebyggelse (stamfastighet) 1,0 

Tillkommande tomt för småhusbebyggelse, s.k. styckningsrätt 1,0 

100 BTA radhus/kedjehus 0,8 

100 BTA lägenhet i flerbostadshus 

 

0,75 

Tabell: Föreslagna andelstal 

Beräkningen av antalet andelar utgår från den byggrätt som antagandehandlingarna 

medger och de föreslagna byggnationer som fastighetsägare och kända byggaktörer 

redovisat. I underlaget till denna gatukostnadsutredning har antagits att planområdet 

inrymmer cirka 800 bostäder. I samband med antagande av detaljplanen har 

gatukostnadsutredningen anpassats efter medgiven byggrätt och uppskattat antal 

bostäder och justeras med hänsyn till detaljplanen. 
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Tabell:  Beräkning av varje fastighets maximala andelstal utifrån den byggrätt som 

planförslaget medger. 

Fastighetsbeteckning Befintliga 
byggrätter, 
 andelstal 

0,15 

Nya 
byggrätter,  

småhus 
andelstal 1 

BTA i 
flerbostadshus 

andelstal 
0,75/100 kvm 
BTA ovan jord 

BTA i rad-
/kedjehus 
andelstal 

0,8/100 kvm 
BTA ovan jord 

Totalt 
andelstal 

V-Åby 1:23/1:14     2 008 BTA 16,06 

V-Åby 1:27 1      0,15 

V-Åby 1:38     1 646 BTA 13,17 

V-Åby 1:71 1      0,15 

V- Åby 1:77 1    0,15 

V-Åby 1:95     480 BTA 3,84 

V-Åby 1:97  2   1 518 BTA 14,14 

V-Åby 1:98     2 610 BTA 20,88 

V-Åby 1:124 1 1    1,15 

V-Åby 1:145 1 1    1,15 

V-Åby 1:146 1      0,15 

V-Åby 1:147 1      0,15 

V -Åby 1:151 1      0,15 

V-Åby 1:94  delomr. 1   5 550 BTA 4 657 BTA 78,88 

V-Åby 1:94  delomr. 2  1 18 650 BTA 2 158 BTA 158,14 

V-Åby 1:94  delomr. 3.    48 102 BTA  360,77 

Totalt: 8 5 72 302  15 076 669,07 

 

I tabellen ovan framgår att merparten av de tillkommande byggrätterna ligger inom 

det område som idag ägs av kommunen vilket innebär att merparten av 

gatukostnaderna belastar de fastigheter som byggaktörer avser förvärva av 

kommunen genom markanvisning eller motsvarande. Mängden BTA som anges i 

tabellen ovan är en estimering av vad detaljplanen möjliggör. Den faktiska mängden 

BTA som kommer att ligga till grund för debitering av gatukostnader utgår från vad 

som bestäms i respektive fastighets bygglovsprocess. 

6. Föreslagen gatukostnad 

Det i Omfattningsbeskrivningen, bilaga 1, framräknade kostnadsunderlaget på 72 

miljoner kronor ska fördelas ut på fastighetsägarna inom fördelningsområdet enligt 

grunderna beskrivna i kapitlet 5.3 Fördelningsgrund ovan. 

mailto:sbf@vallentuna.se
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Den totala kostnaden ska fördelas utifrån erhållen byggrätt vilket motsvarar 72 

miljoner kronor. Detta fördelas ut på 669,07 andelar vilket motsvarar 107 612 kr för 

andelstal 1,0, se nedan: 
  

72 000 000 kr

669,07
 = ca 107 612 kr (andelstal 1) 

0,15 × 107 612 kr = 16 142 kr  (andelstal 0,15) 
 

Typ av fastighet Andel Gatukostnad för 

byggrätt 

Fall 1: Bebyggd tomt för småhusbebyggelse, ingen ytterligare 

byggrätt i detaljplanen 

0,15 16 142 kr 

Fall 2: Obebyggd tomt för småhusbebyggelse (stamfastighet) 1,0 107 612 kr 

Fall 3: Tillkommande tomt för småhusbebyggelse, s.k. 

styckningsrätt  

1,0 107 612 kr 

Fall 4: Obebyggt tomt för radhus/kedjehus. Andelstal per 100 BTA 0,8 86 090 kr 

Fall 5: Möjlighet att bygga flerbostadshus. Andelstal per 100 BTA. 0,75 80 709 kr 

6.1 Debitering  

Kommunen får enligt PBL 6 kap 34 § ta betalt då en anläggning kan användas, den 

behöver alltså inte vara helt färdigställd, det kan t.ex. återstå att lägga på gatans översta 

asfaltslager, plantera träd etc. Färdigställandet av gatan sker ofta först efter att gatan 

varit i bruk en tid. Det beror främst på att vissa arbeten behöver avvakta lämplig årstid 

innan de kan göras, t.ex. bör man inte asfaltera gatan vid risk för minusgrader, 

planteringar bör inte göras vintertid men inte heller mitt i sommaren då det kan vara 

väldigt torrt i marken för att nämna ett par exempel. Ofta avvaktar färdigställandet av 

gatan även den byggtrafik som föranleds av den inledande husbyggnationen inom 

kvartersmarken. 

Inom detaljplanen för Åbyholm innebär detta att kommunen debiterar gatukostnader 

tidigast när anläggningarna byggts ut av entreprenören och kan användas. Gatans 

slitlager, kantsten, belysning och gångbanor kan återstå att färdigställda.  
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Gatukostnaden debiteras den som vid debiteringstillfället är lagfaren ägare av den 

berörda fastigheten. Har ett giltigt köp genomförts debiteras köparen, även om lagfart 

inte har hunnit beviljats av lantmäterimyndigheten. 

Ersättningen för de allmänna anläggningarna ska erläggas enligt kommunens faktura. 

Fakturan ska vara betald inom 60 dagar från datum för utskickad faktura. Om en tvist 

uppstår mellan fastighetsägare och kommunen om ersättning för gatukostnader och 

kostnader för andra allmänna platser och om villkoren för betalning av sådan 

ersättning prövas denna fråga av mark- och miljödomstolen enligt PBL 15 kap. 10 §. I 

sådant fall ska fastighetsägaren väcka talan vid mark- och miljödomstolen om en 

överenskommelse inte kan nås. Förlorar fastighetsägaren ett sådant mål kan domstolen 

besluta att denne ska bära sina egna kostnader och i vissa fall även förplikta denne att 

ersätta kommunen dess rättegångskostnader.  

Anstånd 

Om ersättningsbeloppet är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska 

bärkraft eller andra omständigheter får fastighetsägaren enligt PBL 6 kap. 36 § betala 

ersättningsbeloppet genom avbetalning på upp till 10 år, ifall godtagbar säkerhet ställs, 

vanligtvis genom pantbrev. Ränta utgår då med referensränta enligt 6 § räntelagen 

(1975:635). Vid nybyggnation beviljas normalt inte avbetalning. 

6.2 Bebyggda fastigheter 

När de allmänna anläggningarna som kommunen är huvudman för är utbyggda och 

brukbara debiteras bebyggda fastigheter för sin befintliga byggrätt med en summa som 

motsvarar andelstal 0,15. Även om de bebyggda fastigheterna har för avsikt att riva sitt 

befintliga hus för att möjliggöra uppförande av t.ex. radhus kommer de att debiteras 

för sitt befintliga hus om det brukas vid tidpunkten för debitering. Däremot är det satta 

takpriset enligt denna utredning fortfarande detsamma så debiteringen ovan räknas 

mot det satta takpriset. 

6.3 Tillkommande- och obebyggda fastigheter 

Grundtanken är att styckningsmöjligheter debiteras i samband med att avstyckning 

genomförs och en ny fastighet tillskapas. Om styckningsmöjligheten inte har nyttjats 

inom 10 år från att detaljplanen vann laga kraft kommer kommunen fakturera för 

återstående styckningsmöjligheter. Vid dessa fall har fastighetsägaren rätt att begära 

anstånd i ytterligare 10 år. Erläggandet av gatukostnaderna för de fastigheter som 

byggaktörer avser att förvärva regleras i respektive avtal. 
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För dem som har för avsikt att uppföra rad- eller kedjehus kommer fakturering att ske 

i samband med godkänt bygglov. Om dessa fastighetsägare sedan tidigare debiterats en 

gatukostnad i enlighet med kapitel 6.2 ovan ska den summan räknas av mot 

takbeloppet som fastigheten ska erlägga enligt denna gatukostnadsutredning. 

7. Medverkande tjänstemän 

Denna gatukostnadsutredning har tagits fram av tjänstemän på samhällsbyggnads-

förvaltningen i Vallentuna kommun. 

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 

 

Kristofer Uddén  Elin Ericsson   

Mark-och Exploateringschef  Projektledare  

 

Daniel Jakobsson  

Exploateringsingenjör  

 

Bilagor 

Bilaga 1: Omfattningsbeskrivning 

Bilaga 2: Granskningsutlåtande  
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Omfattningsbeskrivning 

2. Inledning 

Omfattningsbeskrivningen redogör för vilka kostnader som uppkommer för 

anläggande av allmänna anläggningar inom planområdet. Dessa kostnader fördelas 

mellan fastigheterna utifrån byggrätt. Kommunen har gjort en preliminär 

kostnadsberäkning av de åtgärder som krävs för att iordningställa de allmänna 

anläggningar som föreslås i detaljplanen. 

2.1 Teknisk standard 

Valet av standard och utrustning på gator, naturmark m.m. är faktorer som påverkar 

gatukostnaderna. Anläggningarna ska uppfylla den för tidpunkten satta kommunala 

 FAKTA Handlingar  

 Gatukostnadsutredningen för Åbyholm omfattar dokumentet 

”Gatukostnadsutredning”, denna Omfattningsbeskrivning samt ett 

Granskningsutlåtende som upprättats efter granskning. 

 

 FAKTA  Förtydligande gällande avgifter   

 I gatukostnadsutredningen ingår enbart kostnader som är anknutna 

till anläggandet av gator och andra tekniska anläggningar som 

Vallentuna kommun ska vara huvudman för. 

Vallentunavatten AB:s anläggningsavgifter för vatten och avlopp 

(VA) innefattas inte i gatukostnadsutredningen. Anläggningsavgift 

för VA debiteras av Roslagsvatten enligt gällande taxa. Avgiften tas 

ut då anslutningspunkt för fastigheten finns tillgänglig och debiteras 

oavsett om fastigheten ansluter sig eller ej. 

Vid nybyggnation av bostäder debiteras plan- och bygglovsavgift 

enligt Kommunens taxa. 
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standarden. I den kommunala standarden regleras bl.a. vägbredder, möjlighet till 

snöupplag, vändradier, vägbelysning, ytskikt m.m. 

2.2 Kostnader för dagvatten 

De dagvattenanläggningar som ingår i gatuområdets dagvattenhantering ingår i 

kostnadsunderlaget, det kan t.ex. vara kostnader för att anlägga rännstensbrunnar 

samt delar av den torrdamm som ska anläggas i naturmarken. Anläggningar som helt 

eller delvis är till för att leda bort dagvatten från kvartersmark ingår inte i 

kostnadsunderlaget för denna gatukostnadsutredning, kostnaden för detta ersätts till 

Roslagsvatten av fastighetsägare enligt Roslagsvattens VA-Taxa.  

3. Föreslagna åtgärder på gatunätet 

Det befintliga vägnätet inom Åbyholmsområdet förbättras samtidig som det 

kompletteras med flera nya vägar. 

Den befintliga Åbyholmsvägen kommer att kompletteras med gångbana och enhetlig 

belysning. Vägsträckning och övrigt utseende ska dock förändras så lite som möjligt för 

att behålla den gamla karaktären.  

Bild: Sektion för Åbyholmsvägen 

Åbyholmsvägen föreslås ha en vägbredd på ca 5 meter och en trottoar på ca 2 meter. 

Åbyholmsvägen utformas med gång- och cykelväg på en sträcka i södra delen mot Åby 

Allé för att hindra genomfart av biltrafik. Vid korsningen med den nyanlagda Åby allé 
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föreslås en sänkning av Åbyholmsvägen på ca 1 meter för att Åby Allé ska få en 

godtagbar lutning samt för att gatan ska anpassas bättre till befintliga stenmurar. 

Slutlig utformning av Åbyholmsvägen i södra delen kommer att avvakta 

planläggningen av detaljplaneområdet Åby ängar etapp 2, men en anslutning av gång- 

och cykelvägen under Angarnsvägen tillgodoses.  

Den nya gatan Åby allé ansluter till planområdet från väster och går till 

Lindholmsvägen. Den föreslås ha en sektion motsvarande den inom Åby ängar med en 

körbana på 6 meter med 2,25 meters kantstensparkering och trädalléplantering på 

båda sidor samt med 2 meter gångbana respektive 3 meters gång- och cykelbana 

utanför och en zon för snöupplag. Total bredd ca 17,5 meter. 

  

 

Bild:  Föreslagen sektion för Åby Allé  

Inom det östra bostadsområdet anläggs en bostadsgata (rundslinga) med samma 

vägsektion som för Åby Allé förutom cykelvägen som endast anläggs i norra delen av 

rundslingan. 

Mellan Åby allé och Åbyholmsvägen anläggs en lokalgata i öst-västlig riktning. 

Lokalgatan utformas med en bredd på nio meter. Förutom en körbana på fem och en 

halv meter ska det möjliggöras för snöröjning (2 x 0,75 meter) samt en gångbana på två 

meter. 

I södra delen av planområdet anläggs en bostadsgata utan gångbana med en vändficka 

för att försörja nytillkommande bebyggelse och för att ersätta en trafikfarlig utfart mot 

Angarnsvägen. Vägområdet blir 7 meter varav körbanan blir ca 5,5 meter. 

Den totala entreprenadkostnaden för ovanstående anläggningar uppskattas till ca 33 

miljoner kronor. I denna post ingår även ett påslag för oförutsedda merkostnader.  
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Projektering ingår i gatukostnadsunderlaget och redovisas i en separat post. Denna 

kostnad uppskattas till ca 15 % av entreprenadkostnaden och uppgår till ca 5 miljoner 

kronor 

4. Föreslagna åtgärder inom övrig allmän plats 

4.1 Gång- och cykelväg 

Utefter Lindholmsvägen föreslås att en 3 meter bred gång och cykelbana anläggs på 

södra sidan mellan Åbyholmsvägen och Åby allés anslutning till Lindholmsvägen. 

Åby Allé förses med cykelbana på västra sidan för att förbättra tillgängligheten mellan 

kommunens södra delar och Vallentuna IP och blivande Hagaskolan. Gång- och 

cykelvägen planeras att vara ca 3 m bred med belysning. 

Eftersom anläggandet av denna cykelväg och gång- och cykelvägen utefter 

Lindholmsvägen är till nytta även för boende utanför planområdet kommer endast 

hälften av anläggningskostnaden finansieras genom uttag av gatukostnad vilket 

motsvarar standarden för områdets behov. 

Entreprenadkostnaden för dessa gång- och cykelvägar uppskattas till ca 2,2 miljoner kr, 

varav hälften, 1,1 miljoner kr, ingår i fördelningsunderlaget för gatukostnaderrna. 

4.2 Bullerskydd  

Utefter Angarnsvägen finns idag ett bullerplank som är uppsatt av de privata 

fastighetsägarna. För att förbättra bullerskyddet samt få ett mer enhetligt utseende 

uppför kommunen ett bullerskydd som gagnar både befintlig och nytillkommande 

bebyggelse. Kostnaden för bullerskyddet uppskattas till ca 2,6 miljoner kr varav hälften 

ca 1,3 miljoner kr ingår i gatukostnadsunderlaget. 

4.3 Park och Natur 

Inom naturområdet i den västra delen av planområdet ska en torrdamm anläggas. Syftet 

med torrdammen är att dagvatten ska kunna ledas dit vid skyfall då dimensioneringen 

av det ordinarie dagvattensystemet kanske inte räcker till. Området kommer under stora 

delar av året inte behöva användas och därför kommer torrdammen att utformas så att 

den kan användas som en rekreationsyta under torra perioder. I anlutning till 

torrdammen ska även parkområdet i ordningsställas. 
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Vissa befintliga gångstråk i det nuvarande skogsområde bevaras och förstärks. På fler 

ställen lämnas ett naturstråk mellan befintlig och nytillkommande bebyggelse. 

Kostnaden för åtgärderna ovan uppskattas till ca 10,3 miljoner kr. 

5. Ersättning för markåtkomst 

De fastighetsägare som påverkas av att deras tomtmark behöver tas i anspråk för gator 

eller naturmark är berättigade till ersättning för den mark och för de 

tomtanläggningarna (t.ex. häckar, staket, murar m.m.) som berörs i den mån de ligger 

inom den egna fastigheten.  

Ersättning ska utgå med belopp som motsvarar minskningen av fastighetens 

marknadsvärde med ett påslag på 25 % i enlighet med Expropriationslagen (1972:719). 

Bedömningen av minskningen av fastighetens marknadsvärde görs av Lantmäteriet i 

samband med förrättning och ska ske med hänsyn till den markanvändning som rådde 

närmast innan marken planlades som allmän platsmark. En uppskattning av kostnader 

för markåtkomst ingår i kostnadsunderlaget, se nedan. I vissa fall kommer avtal 

avseende dessa ersättningar för markavståenden mm att träffas mellan 

fastighetsägarna och kommunen under genomförandet av detaljplanen, varför den 

faktiska kostnaden inte kan redovisas utan en schablonuppskattning görs. 

Kostnaderna för inlösen av mark och ersättning för enskilda tomtanläggningar 

uppskattas till ca 6 miljoner kronor. 

5.1 Fastighetsbildning och administrativa kostnader 

För att säkerställa den exakta omfattningen av markområden från olika fastigheter som 

kommer att behöva tas i anspråk för gator och allmän plats kan fastighetsbestämning 

göras vid en lantmäteriförrättning. Säkerställandet av mark som kommunen inte redan 

äger för allmän platsmark sker genom lantmäteriförrättningar och kostnaderna för 

dessa ingår i gatukostnadsunderlaget.  

Kostnaderna för dessa lantmäteriförrättningar uppskattas till ca 300 000 kr 

6. Sammanfattning av gatukostnadsunderlag 

De poster som ingår i gatukostnaderna redovisas i tabellen nedan. Där framgår dels 

den totala summan för kommunen samt hur mycket som ska fördelas mellan 

fastighetsägarna som gatukostnad. 
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I posterna för entreprenadkostnad ingår alla kostnader direkt kopplade till den 

utbyggnaden. 

Kostnadsuppskattning för iordningställande av anläggningar inom allmän 

plats (kr) 

Detaljprojektering (Ink. Ev. Geoteknik)  5 200 000 

Projektledning  6 800 000 

Fastighetsbildning  300 000 

Entreprenadkostnader lokalgator  28 600 000 

Entreprenadkostnader park och natur  11 000 000 

Entreprenadkostnader belysning  3 700 000 

Entreprenadkostnad GC-väg  2 000 000 

Projektering GC-väg 200 000 

Entreprenadkostnader VA (VK) 3 500 000 

Hantering förorenade massor (allmän platsmark, inkl proj och 

PL) 8 600 000 

Markåtkomst  6 000 000 

Särskild masshantering  200 000 

Bevarande av värdefulla träd  500 000 

Bullerskydd  2 600 000 

Avverkning  500 000 

Oförutsett  1 500 000 

Summa kostnader 81 200 000 

100 % projektledning 6 800 000 

50 % av GC-väg (inkl. projektering) 1 100 000 
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50 % av bullerskydd 1 300 000 

Summa avgår 9 200 000 

Summa, att fördela på berörda fastigheter 72 000 000 

 
Moms ingår inte eftersom kommunens debitering av gatukostnader är momsbefriad 
(myndighetsutövning). 

Sedan gatukostnadsutredningen var ute på samråd har förprojekteringen färdigställts 

och därigenom har kostnadsposterna för genomförandet av de allmänna 

anläggningarna uppdaterats, se tabellen ovan. Kostnadsnivån anger den så kallade 

beräknade nivån som kommunen utgår ifrån vid fakturering. Kostnaderna ovan är 

angivna i den prisnivå som rådde september 2019.  Innan fakturering sker kommer den 

beräknande nivån att indexuppräknas enligt formeln nedan: 

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑎𝑡𝑢𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑠𝑙𝑢𝑡) −  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝑠𝑒𝑝𝑡𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 2019) 

  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 2019 

 

Det finns ett stort antal olika entreprenadindex för väg, varav Vallentuna kommun har 

valt att använda tre olika index (211-Jord- & bergterrasering m.m., 231-

överbyggnadsarbeten, 241-asfaltsbeläggning) för att räkna ut ett sammanvägt index för 

justering av gatukostnaderna. Se tabellen nedan för beräkning.  
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Entreprenadindex för vägentreprenader Index 

Månad för 

tilldelningsbeslut 

Index 

September 2019 

Index (x): 211            (50 %) x 119,3 

Index (y): 231            (30 %) y 118,7 

Index (z): 241            (20 %) z 111 

𝑺𝒂𝒎𝒎𝒂𝒏𝒗ä𝒈𝒕 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙 = 

𝟎, 𝟓 × 𝒙 + 𝟎, 𝟑 × 𝒚 + 𝟎, 𝟐 × 𝒛 

 117,46 

 

För de gatukostnader som inte kommer att debiteras direkt efter anläggningarnas 

färdigställande, utan först vid framtida bygglovsgivning, kommer kostnaderna att 

justeras med konsumentprisindex (KPI). Månaden för tilldelningsbeslut avseende 

upphandling av gatu-utbyggnaden kommer att anges som basmånad när kostnaderna 

uppräknas med KPI till det senast kända KPI-värdet den dag bygglov beviljas.  

7. Under och efter byggnationstiden 

Anläggande av vägar med vatten- och avloppsledningar medför störningar i form av 

buller och byggtrafik under anläggningstiden. Vallentuna Kommun är mån om att 

arbetena utförs med minsta möjliga störning för de boende. Planering av arbetena görs 

av blivande entreprenör i samråd med kommunen. En riskanalys för sprängning samt 

nödvändiga besiktningar görs innan arbetena startar.  

Befintliga tomtinfarter kommer huvudsakligen att kunna bibehållas och återställas 

förutom infarten från Angarnsvägen. Vallentuna kommun kommer att informera de 

fastighetsägare vars infarter kommer att flyttas. Vill fastighetsägare ha sin befintliga 

infart flyttad ska Vallentuna kommun meddelas i god tid. Anpassning av infarter till 

nya fastigheter efter att kommunen har färdigställt vägen bekostas av fastighetsägarna. 

 

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning  

  

Mark- och Exploateringschef   Projektledare 

Kristofer Uddén   Elin Ericsson 
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1.  Sammanfattning

 
Synpunkter på gatukostnadsutredningen har, under granskningstiden, inkommit från
tre av de tretton befintliga bostadsfastigheterna inom fördelningsområdet.

Inga synpunkter har inkommit från myndigheter och föreningar.

Synpunkterna som inkommit har inte föranlett till några justeringar efter granskning.

Nedan besvarar samhällsbyggnadsförvaltningen de yttranden som kommit in, då de 
tre yttrandena alla berör samma sak, nämligen att de motsätter sig en gatukostnad, så
har ett och samma svar sammanställts. Den del av yttrandet som berör utformningen 
av gator och allmän plats besvaras i granskningsutlåtandet för detaljplanen. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00

SBF@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

FAKTA Granskningsutlåtande  

Granskningsutlåtandet redovisar inkomna yttranden som tagit emot 
under granskningstiden tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Yttrandena återges 
och citeras endast i väsentliga delar. Yttrandena är offentliga 
handlingar och finns tillgängliga i sin helhet på kommunen. 
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2. Bakgrund

Förslag till detaljplan för Åbyholm har upprättats med syftet att möjliggöra för ny 
bostadsbebyggelse i både rad-, kedje och småhus samt flerbostadshus. Detta kräver i 
sin tur att bland annat gator, dagvattenanläggningar, gång- och cykelvägar samt det 
tekniska försörjningssystemet såsom vatten- och avloppsanläggningar (VA) byggs ut 
och att befintliga vägar behöver förbättras avseende framkomlighet, bärighet och 
trafiksäkerhet.

Kommunen ska vara huvudman för alla allmänna platser så som gator, 
parkanläggningar och naturområden. I Vallentuna kommun tillämpas uttag av 
gatukostnader i enlighet med Plan- och Bygglagen samt kommunens antagna 
Riktlinjer för Gatukostnader (KFS 2.8.5).

3. Remissinstanser 

Nämnder och utskott: Ledningsägare och företag:

Teknik- och fastighetsutskottet Ragn-Sells

Kulturnämnden Norrvatten

Fritidsnämnden Eon Värme Sverige AB

Barn- och ungdomsnämnden Elverket Vallentuna AB

Socialnämnden Vattenfall Eldistribution

Utbildningsnämnden Roslagsvatten AB

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Skanova Nätplanering Stockholm

 Stokab AB

Myndigheter: Roslagståg AB

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00

SBF@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE
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Länsstyrelsen i Stockholms län Käppalaförbundet

Lantmäteriet Föreningar:
 

Landstingsstyrelsens förvaltning
 

Vallentuna Hembygdsförening

Polismyndigheten i Stockholms län Friluftsfrämjandet

Storstockholms brandförsvar Vallentuna Naturskyddsförening

Trafikverket Centrumföreningen

 Närboende:

 Sakägare enligt fastighetsförteckning

4. Granskningens upplägg

Gatukostnadsutredningen skickades ut på granskning tillsammans med planförslaget 
den 30e april 2020. Samtliga remissinstanser, fastighetsägare och sakägare fick sig 
tillsänt informationsbrev om granskningen och var handlingarna fanns tillgängliga för
granskning. Länsstyrelsen och Lantmäteriet fick även planhandlingarna utskickade 
till sig. Granskningstiden varade under fyra veckor och handlingarna fanns då 
tillgängliga på kommunens hemsida, på samhällsbyggnadsförvaltningen Tuna Torg 2 
samt i Kulturhuset i Vallentuna centrum.

Information om granskning kungjordes på kommunens anslagstavla samt i Svenska 
Dagbladet, Dagens Nyheter och Vallentuna Nya.

5. Synpunkter

Fördelningsområdet omfattar befintliga och tillkommande fastigheter som ingår i 
förslaget till detaljplan för Åbyholm samt ytterligare en fastighet sydväst om 
planområdet som bedöms få samma nytta av kommunens utbyggnad av allmän plats 
som fastigheterna inom planområdet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00

SBF@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE
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Yttranden med synpunkter på gatukostnadsutredningen har inkommit från tre 
fastighetsägare. Inkomna synpunkter föranleder ingen ändring av föreslagen 
fördelningsgrund.

Det här granskningsutlåtandet behandlar och besvarar de synpunkter som inkommit 
på gatukostnadsutredningen. Synpunkter på detaljplaneförslaget bemöts i 
granskningsutlåtandet för detaljplanen. Yttrandena har i detta granskningsutlåtande 
för gatukostnadsutredning förkortats till att endast presentera synpunkter kring 
förslaget på gatukostnadsutredning, den del av yttrandet som berör detaljplanen 
presenteras i sin helhet i granskningsutlåtandet för detaljplanen. Observera att 
samma yttrande har olika KS-nummer, ett för gatukostnadsutredningen och ett annat
för detaljplanen då samma yttrande berör bägge ärendena. 

5.1 Privatperson 1 KS 2016.193-12

Yttrande: 

De tänkta gatukostnader som presenterats är inte acceptabla då vi inte anser att vägen
behöver göras om utanför oss. Om vårt förslag följs, behöver vägen inte breddas och 
inte heller behövs då trottoarer, trafiken blir minimal och för oss blir det ingen 
förändring av väg= ingen kostnad. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Uttag av gatukostnader i Vallentuna kommun sker i enlighet med 6 kap. Plan- och 
Bygglagen, där beskrivs det att när kommunen i egenskap av huvudman för allmän 
plats ska anlägga gator och andra allmänna platser eller förbättra standarden ska 
kostnaderna fördelas på fastighetsägare som drar nytta av anläggningen. Att 
kommunen är huvudman innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och 
underhåll av den allmänna platsen. Vallentuna kommun tillämpar områdesvis 
fördelning av gatukostnader i enlighet med 6 kap. 24 § Plan- och Bygglagen. Det 
innebär att den totala kostnaden fördelas inom det valda fördelningsområdet efter 
tilldelat andelstal. Detta gör att alla fastigheter inom området betalar en del av all 
förbättring i området som ingår i kostnadsunderlaget, exempelvis gator, 
parkanläggningar, gång- och cykelvägar och torrdamm. Gatukostnadsutredningen för 
Åbyholm följer kommunfullmäktiges antagna Riktlinjer för Gatukostnadsutredningar 
(KFS 2.8.5) med undantaget att de befintliga byggrätterna ges andelstal 0,15 istället 
för 0,25 som är det andelstal som föreslås i riktlinjerna. 

Eftersom avsteg gällande andelstalen redan gjorts från kommunens riktlinjer för 
gatukostnadsutredningar mellan samråd och granskning för att minska de befintliga 
fastighetsägarnas ekonomiska belastning bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen 
att nuvarande ersättningsnivå är skälig och således är inga ytterligare förändringar i 
ersättningsnivån aktuella.

Yttrande gällande vägens utformning har lagts till i KS 2013.484 Detaljplan Åbyholm

och bemöts där.  

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00

SBF@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE
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5.2 Privatperson 2 KS 2016.193-13 

Att vi skulle få ett ökat värde på vår fastighet efter bebyggelse enligt aktuell detaljplan 
finner vi besynnerligt att tro, snarare tvärt om. Att då behöva betala för något som 
inte förbättrar någonting för oss utan bara försämrar känns direkt stötande.

Samhällsförvaltningens kommentar

Uttag av gatukostnader i Vallentuna kommun sker i enlighet med 6 kap. Plan- och 
Bygglagen, där beskrivs det att när kommunen i egenskap av huvudman för allmän 
plats ska anlägga gator och andra allmänna platser eller förbättra standarden ska 
kostnaderna fördelas på fastighetsägare som drar nytta av anläggningen. Att 
kommunen är huvudman innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och 
underhåll av den allmänna platsen. Vallentuna kommun tillämpar områdesvis 
fördelning av gatukostnader i enlighet med 6 kap. 24 § Plan- och Bygglagen. Det 
innebär att den totala kostnaden fördelas inom det valda fördelningsområdet efter 
tilldelat andelstal. Detta gör att alla fastigheter inom området betalar en del av all 
förbättring i området som ingår i kostnadsunderlaget, exempelvis gator, 
parkanläggningar, gång- och cykelvägar och torrdamm. Gatukostnadsutredningen för 
Åbyholm följer kommunens antagna Riktlinjer för Gatukostnadsutredningar (KFS 
2.8.5) med undantaget att de befintliga byggrätterna ges andelstal 0,15 istället för 
0,25 som är det andelstal som föreslås i riktlinjerna. 

Eftersom avsteg gällande andelstalen redan gjorts från kommunens riktlinjer för 
gatukostnadsutredningar mellan samråd och granskning för att minska de befintliga 
fastighetsägarnas ekonomiska belastning bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen 
att nuvarande ersättningsnivå är skälig och således är inga ytterligare förändringar i 
ersättningsnivån aktuella.

Yttrande gällande vägens utformning har lagts till i KS 2013.484 Detaljplan Åbyholm

och bemöts där.  

5.3 Privatperson 3 KS 2016.193-14 

Argumentationen att trafiken ej ska öka på Åbyholmsvägen är något som är viktigt för
oss befintliga fastighetsägare och om så är fallet har vi ingen förståelse alls varför 
vägen ska breddas och en trottoar byggas? Åbyholmsvägen är idag den gata som hela 
Bällsta använder för att gå till idrottsplats och friluftsområdet bakom idrottsplats, det 
fungerar bra idag och vi kan inte se nödvändigheten för att ändra på detta. Att vi 
fastighetsägare dessutom skulle få betala för denna trottoar är fullkomlig galenskap 
oavsett om ni har stöd för det i lagen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Uttag av gatukostnader i Vallentuna kommun sker i enlighet med 6 kap. Plan- och 
Bygglagen, där beskrivs det att när kommunen i egenskap av huvudman för allmän 
plats ska anlägga gator och andra allmänna platser eller förbättra standarden ska 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA
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kostnaderna fördelas på fastighetsägare som drar nytta av anläggningen. Att 
kommunen är huvudman innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och 
underhåll av den allmänna platsen. Vallentuna kommun tillämpar områdesvis 
fördelning av gatukostnader i enlighet med 6 kap. 24 § Plan- och Bygglagen. Det 
innebär att den totala kostnaden fördelas inom det valda fördelningsområdet efter 
tilldelat andelstal. Detta gör att alla fastigheter inom området betalar en del av all 
förbättring i området som ingår i kostnadsunderlaget, exempelvis parkanläggningar, 
gång- och cykelvägar och torrdamm. Gatukostnadsutredningen för Åbyholm följer 
kommunens antagna Riktlinjer för Gatukostnadsutredningar (KFS 2.8.5) med 
undantaget att andelstalen för de befintliga byggrätterna ges andelstal 0,15 istället för 
0,25 som är det andelstal som föreslås i riktlinjerna.

Eftersom avsteg gällande andelstalen redan gjorts från kommunens riktlinjer för 
gatukostnadsutredningar mellan samråd och granskning för att minska de befintliga 
fastighetsägarnas ekonomiska belastning bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen 
att nuvarande ersättningsnivå är skälig och således är inga ytterligare förändringar i 
ersättningsnivån aktuella.

Yttrande gällande vägens utformning har lagts till i KS 2013 484 Detaljplan Åbyholm

och bemöts där.  

6. Revideringar efter granskning

Inga revideringar har gjort efter granskningstiden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kristofer Uddén Elin Ericsson
Mark- och exploateringschef Projektledare 

Daniel Jakobsson 
Exploateringsingenjör

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00

SBF@VALLENTUNA.SE
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