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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till ändring av detaljplan B701106 Sundby, 
omfattande fastigheterna Sundby 2:4 m.fl. och föreslår kommunfullmäktige att anta 
ändring av detaljplan B701106 Sundby, omfattande fastigheterna Sundby 2:4 m.fl., 
enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).

Ärendet i korthet
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allmän platsmark avseende vägar. 
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inkomna ansökan om planbesked från Sundby vägförening. 

Ändringarna av detaljplanen var på samråd perioden 21 april till 19 maj 2020 och 
granskning 3 juli till 13 augusti 2020.
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 FAKTA Vad är en detaljplan?  

 En detaljplan är ett instrument för kommunen att förverkliga den lokala 
bebyggelsepolitiken. En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska 
användas och hur byggnader, anläggning och tomter får utformas inom ett visst 
område, det vill säga hur miljön avses förändras eller bevaras. Kommunen har 
genom lagstadgat planmonopol, ensamrätt att utforma och anta planer inom sin 
geografiska gräns. I Vallentuna kommun handläggs planer av 
Samhällsbyggandsförvaltningen och antas av Kommunfullmäktige. Processen för 
att ta fram en detaljplan och vad en detaljplan ska och får reglera anges i Plan- 
och bygglagen. En detaljplan består alltid av en plankarta med tillhörande 
planbeskrivning. Det är plankartan som reglerar markanvändningen och 
bebyggelsen. Plankartan är juridiskt bindande i efterföljande 
bygglovsprövningar och fastighetsregleringar. Planbeskrivningen är till för att 
förklara bakgrund, syfte, bestämmelser och genomförande samt konsekvenser 
av ett genomförande av detaljplanen. Som underlag till detaljplanen har ett 
flertal utredningar tagits fram för att klargöra befintliga förhållanden och hur 
vissa frågor som avser teknisk försörjning, miljö, hälsa och säkerhet ska 
regleras i planen och hur de ska hanteras när planen genomförs. 
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1.  Inledning 

1.1 Planhandlingar 

1.1.1 Handlingar 

 Plankarta B701106 med planbestämmelser 
 Tillägg/ändring till planbestämmelser 
 Samrådsredogörelse 
 Granskningsutlåtande 

1.2 Ändringens syfte och huvuddrag 
Syftet med planändringen är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän plats 
(gatu- och parkmark) inom detaljplan B701106. Detta görs genom tillägg av två 
administrativa bestämmelser till gällande detaljplan (byggnadsplan).   

1.3 Plandata 
Ändringen omfattar hela detaljplan B701106. Omfattning enligt kartbild nedan. 
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1.3.1 Markägoförhållanden 

Vallentuna kommun äger marken som berörs av gemensamhetsanläggningen Sundby 
ga:1.  

1.4 Planprocessen 

1.4.1 Planuppdrag 

Sundby vägförening har den 19 december 2014 ansökt till kommunen om planbesked 
för ändring av huvudmannaskap.  

Kommunstyrelsens näringslivs-och planutskott gav 2015-03-17 §31, positivt 
planbesked till Sundby vägförening.  

1.4.2 Handläggning 

Ändringen av detaljplanen handläggs med standardförfarande. 

Det aktuella planskedet är granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra 
berörda får ta del av förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas 
en samrådsredogörelse där yttranden som framförts under samrådet redovisas. 
Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid behov innan ett 
granskningsförslag upprättas. 

2.  Förutsättningar  
Sundby vägförening i Vallentuna kommun förvaltar gemensamhetsanläggningen 
Sundby ga:1 med ändamålet väg och grönområde.  

2.1 Kommunala ställningstagande 

Kommunfullmäktige i Vallentuna fastställde 2013-12-16 § 157 ” Kriterier för 
kommunalt övertagande av enskilt huvudmannaskap på allmän platsmark”. 

Plan-samråd Samrådsredogör
else Granskning Utlåtande Antagande Lagakraft
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2.1.1 Översiktsplan 

Ändringen av detaljplanen bedöms ha stöd i översiktsplanen, på s 13 i översiktsplanen 
anges att ”I Vallentunas tätorter, där kommunen ska vara huvudman för allmän plats, 
ska det bli en tätare bebyggelse och en blandning av bostäder, arbetsplatser och 
service. Så skapas en attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra kollektivtrafik, 
ett minskat behov av lokala resor och en mindre del av naturen tas i anspråk.” 

2.1 Administrativa bestämmelser 

2.1.1 Genomförandetid 

Genomförandetiden för ändringen är 5 år från den dag ändringen vinner laga kraft. 
För gällande detaljplan har genomförandetiden gått ut. 

2.1.2 Huvudmannaskap 

Med den föreslagna ändringen tar kommunen över huvudmannaskapet för 
allmänplats inom planområdet. 

3.  Genomförande 

3.1 Organisatoriska frågor 

3.1.1 Tidplan för genomförande 

Kommunen övertar formellt huvudmannaskapet för den allmänna platsen inom 
detaljplanen när ändring av detaljplanen vinner laga kraft.  

3.1.2 Avtal 

Ett avtal angående det kommunala övertagandet av huvudmannaskap för allmän 
plats i Sundby har träffats mellan kommunen och Sundby vägförening. 

Avtalet reglerar även omhändertagande av andra anläggningar som etablerats inom 
allmän platsmark.  
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3.2 Fastighetsrättsliga frågor 

3.2.1 Gemensamhetsanläggningar 

Kommunen tar i och med planändringen över drift och underhåll av allmän plats från 
Sundby vägförening. Enligt avtal, ska vägföreningen inom tre månader ansöka till 
Lantmäteriet om att upphäva Sundby GA:1 och avveckla föreningen. Vägföreningen 
står för samtliga förrättningskostnader för att upphäva gemensamhetsanläggningen. 

Enligt anläggningslagen 40 a § finns en skyldighet för fastighetsägaren att i vissa 
situationer betala ersättning till deltagarna i gemensamhetsanläggningen om det 
uppkommer en skada när gemensamhetsanläggningen upphävs. I och med införandet 
av kommunalt huvudmannaskap kommer gemensamhetsanläggningen att upphävas. 
Åtgärden bedöms inte medföra någon skada för fastighetsägarna utan snarare bidra 
till en värdeökning då drift- och underhållsansvar för allmän plats utgår. Skulle en 
ersättningsgill skada ändock anses uppkomma innebär det att kostnaden för 
ersättning får fördelas ut enligt gatukostnadsreglerna på samma deltagande 
fastigheter. Frågan om gatukostnader och vilka åtgärder som krävs för att dessa inte 
ska uttas är reglerat i avtal med Sundby vägförening. 

3.3 Ekonomiska frågor 

3.3.1 Planekonomi 

Planarbetet bekostas av kommunen. 

3.3.2 Inlösen och ersättning 

Innan kommunen övertar drift- och underhåll ska vägföreningen bekosta åtgärder på 
vägar, naturmark och andra anläggningar inom planområdet så kommunal standard 
uppnås.  

Inga gatukostnader utgår till fastighetsägarna inom planområdet med anledning av 
ändring av detaljplanen. 
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4.  Konsekvenser 

4.1 Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att det inte behöver göras en behovsbedömning av 
planändringen då ändringen är rent administrativ och inte har någon inverkan på den 
fysiska miljön. 

4.2 Ekonomiska konsekvenser 

4.2.1 Drift och underhåll 

En ändring av huvudmannaskapet medför en ökad driftskostnad för kommunen.  

Besiktning av anläggningarna har genomförts på uppdrag av kommunen och 
eventuella brister ska åtgärdas innan kommunen tar över ansvaret.  

5.  Medverkande 
 

 

 

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 

 

 

 

Terese Olsson   Johan Rosberg 
Tf. Planeringschef  Planarkitekt 

 

 

Kristofer Uddén 
Exploateringschef 
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VERKSAMHETENS NAMN  

  
 
 

 

 

Tillägg/Ändring av 
PLANBESTÄMMELSER 
Ändring av detaljplan för delar av Sundby för införande av kommunalt 
huvudmannaskap, Vallentuna kommun, Stockholms län. 

Ändring: 
Följande gäller inom de områden där nedanstående byggnadsplaner och detaljplan 
äger giltighet. 

Administrativa bestämmelser 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden för den tillagda bestämmelsen är 5 år från den dag beslutet att 
anta denna ändring vunnit laga kraft 

Berörda planer: 
B701106 (01-ÖSN-470) Sundby, Fastställd 1970-11-06 
 
Dessa planer gäller jämsides med ändringen, undantaget tidigare bestämmelser 
avseende huvudmannaskap för allmän plats. Någon särskild plankarta för själva 
planändringen finns inte. Efter att detaljplaneändringen vunnit laga kraft stryks ej 
längre aktuella planbestämmelser på befintlig plankarta. Tillkommande 
planbestämmelser tillförs den befintliga plankartan. 
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2. Sammanfattning 

 
Inkomna synpunkter från myndigheter berör upplösning av befintlig GA och 
utförandet av den formella handlingen för att den ska vara juridiskt gällande efter att 
ändringen av detaljplan vunnit laga kraft. 

Totalt har det inkommit 11 yttranden, samtliga från myndigheter, nämnder och 
företag. 10 av de inkomna yttrandena var utan erinran. 

  

 FAKTA Samrådsredogörelse   

 Samrådsredogörelsen redovisar inkomna yttranden 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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3. Remissinstanser 

Nämnder: Ledningsägare och företag: 

Kulturnämnden Eon Värme Sverige AB 

Fritidsnämnden Ellevio 

Barn- och ungdomsnämnden Roslagsvatten AB 

Socialnämnden Skanova Nätplanering Stockholm 

Utbildningsnämnden  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Föreningar: 

 Sundby vägförening 

Myndigheter:  

Länsstyrelsen i Stockholms län Närboende: 

Lantmäterimyndigheten Stockholms län Sakägare enligt fastighetsförteckning 

Landstingsstyrelsens förvaltning 
  

Polismyndigheten i Stockholms län  

Storstockholms brandförsvar  

Trafikverket  

4. Samrådets upplägg 

Detaljplanen var utsänd för samråd mellan 21 april och 19 maj 2020. Samtliga 
remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om samrådet och var handlingarna 
fanns tillgängliga för granskning. Länsstyrelsen och Lantmäteriet fick även 
planhandlingarna.  

Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida. 

Kungörelse var införd på kommunens anslagstavla . 
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5. Yttranden utan synpunkter  

Yttranden utan synpunkter har inkommit från:  

Ellevio 
EON 
Fritidsnämnden, Vallentuna kommun 
Kulturnämnden, Vallentuna kommun 
Länsstyrelsen 
Region Stockholm 
Skanova 
Stockholms Brandförsvar 
Trafikverket 

6. Yttranden med synpunkter 

6.1 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag 
och föreningar  

6.1.1 Lantmäteriet 

 
 PLANBESKRIVNING  

Genomförandet av planändringen förutsätter att gemensamhetsanläggning/-ar (GA) 
upphävs. Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med 
belastning av en GA betala ersättning till de fastigheter som deltagit i GA:n om det 
uppkommer en skada. I planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som inte är 
dispositiva när en GA upphävs.  

PLANBESKRIVNING  

I e-postkontakt med kommunen har de för Lantmäteriet förtydligat att någon ändring 
av plankartan och övriga befintliga planhandlingar inte är tänkt att ske. Ändringarna 
ska istället ske på så sätt att handlingar för ändringarna tilläggs de befintliga 
planhandlingarna. Lantmäteriet har inte några synpunkter på ändringen av 
huvudmannaskap, men på redovisningen av ändringen. Anledningen till 
synpunkterna är (1) rättsverkningarna av ändringarna och (2) 
läsbarheten/tydligheten av de sammantagna planhandlingarna.  

1. Enligt den nu gällande plan- och bygglagen är det plankartan med 
bestämmelser som är det juridiskt gällandedokumentet, dvs. 
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planbeskrivningen har inte i sig någon rättslig verkan. Det kan medföra att ett 
tillägg till planhandlingarna av en planbeskrivning inte får någon rättslig 
verkan överhuvudtaget. Lantmäteriet känner, om än översiktligt, till hur 
bestämmelser redovisats i planer historiskt och förstår att det kan skilja sig 
från fall till fall vad som är en bra redovisning av en ändring. Det är ändå 
oklart ifall den föreslagna ändringen har den eftersträvade effekten i och med 
tillämpning av nu gällande lagstiftning.  

2. Planhandlingarna riskerar att bli onödigt svårlästa om ändringen redovisas så 
som kommunen angett. Inte någonstans på plankartan kommer framgå att en 
ändring skett och inte heller i de tillhörande planbestämmelserna. Istället 
kommer ändringarna att återfinnas i ett separat dokument (möjligen längst 
bak bland planhandlingarna i Lantmäteriets register över planer?). Först och 
främst är det enligt Lantmäteriet olämpligt att berörda fastighetsägare inte på 
ett enklare sätt kan ta del av de gällande bestämmelserna. Vidare så ökar 
förmodligen risken för att även tjänstemän, som till exempel 
förrättningslantmätare eller bygglovshandläggare, missar viktig information.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Avtal mellan vägföreningen och kommunen har upprättats gällande avvecklingen av 
GA:n. Planbeskrivningen kompletteras gällande 40 a § anläggningslagen under 
avsnitt 3.2. 

När detaljplaneändringen vinner laga kraft kommer de bestämmelser som blir 
inaktuella enligt förslaget att strykas och de tillkommande planbestämmelserna att 
infogas på den befintliga plankartan. Handlingarna förtydligas till granskningen med 
ett dokument titulerat Tillägg/ändring av planbestämmelser. 

7. Revideringar efter samråd 

Revideringar i plankartan 

• - Plankartan kompletteras med handlingen: Tillägg till planbestämmelser. 

Revideringar i planbeskrivningen 

• Förtydligande gällande upplösningen av GA. 
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8. Berörda med synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda under planprocessen 

Nedan nämnda har under samråd lämnat synpunkter på planförslaget som helt eller 
delvis inte blivit tillgodosedda. De ska därför underrättas om godkännande av planen 
och tidpunkt för fullmäktiges antagande:  

Inga 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Terese Olsson   Johan Rosberg 
Tf. Planeringschef  Planarkitekt 
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2. Sammanfattning 

 
Totalt har det inkommit 9 yttranden, samtliga från myndigheter, nämnder och 

företag. 8 av de inkomna yttrandena var utan erinran. 

Inkommen synpunkt berör förtydligande av upplösning av GA. 

 

  

 FAKTA Utlåtande   

 Utlåtandet redovisar inkomna yttranden 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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3. Remissinstanser 

Nämnder: Ledningsägare och företag: 

Kulturnämnden Eon Värme Sverige AB 

Fritidsnämnden Ellevio 

Barn- och ungdomsnämnden Roslagsvatten AB 

Socialnämnden Skanova Nätplanering Stockholm 

Utbildningsnämnden  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Föreningar: 

 Sundby vägförening 

Myndigheter: Brottbyföretagarna 

Länsstyrelsen i Stockholms län  

Lantmäterimyndigheten Stockholms län Närboende: 

Landstingsstyrelsens förvaltning Sakägare enligt fastighetsförteckning 

Polismyndigheten i Stockholms län  

Storstockholms brandförsvar  

Trafikverket  

4. Utställningens upplägg 

Detaljplanen var utsänd för granskning mellan 3 juli och 13 augusti 2020. Samtliga 

remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om granskningen och var 

handlingarna fanns tillgängliga för granskning. Länsstyrelsen och Lantmäteriet fick 

även planhandlingarna.  

Granskningshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida. 

Kungörelse var införd på kommunens anslagstavla. 
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5. Yttranden utan synpunkter  

Yttranden utan synpunkter har inkommit från:  

Fritidsnämnden, Vallentuna kommun 
Kulturnämnden, Vallentuna kommun 
Länsstyrelsen 
Polisen 
Region Stockholm trafikförvaltningen 
Roslagsvatten 
Storstockholms Brandförsvar 
Trafikverket 

6. Yttranden med synpunkter 

6.1 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag 
och föreningar  

6.1.1 Lantmäteriet 

Lantmäteriet anser att det bör förtydligas vem som ska betala 

förrättningskostnaderna för att upphäva gemensamhetsanläggningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Planbeskrivningen kompletteras med önskat förtydligande. 

7. Revideringar efter granskning 

Revideringar i plankartan 

 Inga 

Revideringar i planbeskrivningen 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om hur 

förättningskostnaderna ska fördelas. 



Sidan 6 av 6 

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 

 

8. Berörda med synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda under planprocessen 

Samtliga synpunkter som under samråd och granskning lämnats har besvarats 
och/eller tillgodosätts på ett tillfredställande sätt. 

  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Terese Olsson   Johan Rosberg 

T.f Planeringschef  Planarkitekt 
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