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§ 71
Tillägg till avtalspaket för Gärdesvägen (KS 2019.280)

Beslut
Plan- och miljöutskottet föreslår för Kommunstyrelsen att
- godkänna tillägg till och ändring av reservationsavtal MEX 2019-000393 och,
- uppdra åt Mark- och exploateringschef att underteckna ovan avtal för Kommunens räkning, 
och
- godkänna marköverlåtelseavtal med bestämmelser om exploatering avseende blivande 
Vallentuna Prästgård 1:176, och
- uppdra åt Mark- och exploateringschef att underteckna avtal när villkoren enligt Tillägg till 
och ändring av reservationsavtal är uppfyllda samt
- godkänna mobilitetsavtal samt
- uppdra åt Mark- och exploateringschef att underteckna mobilitetsavtalet för kommunens 
räkning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare genom beslut 2019-11-25 och 2020-01-13 godkänt avtalspaket 
avseende fullföljande av markanvisning och genomförande av projekt Gärdesvägen. Arbetena 
har påbörjats på platsen varpå det uppdagades att kommunens tidigare parkeringsanläggning 
inte har rivits utan lämnats kvar under marken. Denna tidigare anläggning är utförd av 
material som klassas som förorening. Kommunen har tidigare inte upplyst fastighetsägaren 
om att denna finns på platsen varför ingenting har reglerats avseende förekomsten av 
föroreningar på platsen.

I tillägg till reservationsavtalet regleras att merkostnaden för sanering ska delas 50/50 mellan 
kommunen och byggaktören, motsvarande vad som hade varit fallet om förekomsten av 
föroreningar varit känd vid tidpunkten för det tidigare avtalspaketet. Saneringskostnaden 
bedöms till fyra (4) miljoner kronor varav kommunens maximala kostnad blir två (2) miljoner 
kronor. Kommunens maximala åtagande för föroreningen avser hela projektområdet.

Sedan tiden för tecknande av det tidigare avtalspaketet har även de förändrade 
marknadsförutsättningarna inneburit att bankerna ställer andra krav för att byggaktören ska få 
lyfta byggnadskreditivet. Det har medfört ett behov för byggaktören att kunna tillträda marken 
juridiskt tidigare än vad som varit avsett i tidigare avtalspaket. Reservationsavtalet ändras 
därmed så att byggaktören kan tillträda tidigare och en vitesklausul införs för den händelse att 
byggaktören inte inom sex månader uppfyller det som tidigare varit villkor för tillträde. 
Överlåtelsen delas även upp i tre delar så att marken överlåts stegvis vartefter byggaktören 
fullföljer arbetet enligt tidplan.

För avtalens fullföljande ställer Credentia AB, ny delägare i Bällstaudde Bostadsutveckling 
AB en borgen så som för egen skuld. Tillsammans med den vitesklausul som införs bedöms 
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risken för att projektet blir stående utan att genomföras oförändrad gentemot tidigare avtal.

Då ovanstående tillägg till reservationsavtalet sammanfaller med tidpunkten för 
marköverlåtelse av Vallentuna-Prästgård 1:176 ligger i ärendet även detta 
marköverlåtelseavtal efter de ändringar som föranleds av tillägget som föreslås i samma 
ärende.

Byggaktören för en dialog med Bygglov angående möjligheterna till reduktion för 
mobilitetsåtgärder. Ett mobilitetsavtal som civilrättsligt säkrar genomförandet av den 
mobilitetsplan som bygglov godkänner har tagits fram och biläggs avtalspaketet.

I och med de okända föroreningarna har tidigare avtalad tidplan förskjutits 6 månader av 
anledningar som ligger utanför byggaktörens kontroll. Reservationsavtalet har förlängts 
motsvarande denna tid och ny tidplan biläggs avtalspaketet.

Övriga delar av avtalspaketet gäller oförändrade. Avtalen är undertecknade ensidigt av 
byggaktören och förvaras i närarkiv på SBF vid tiden för sammanträdet.

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 yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tillägg till avtalspaket för Gärdesvägen
 Tillägg till och ändring av Reservationsavtal
 Förlängning reservationsavtal
 Marköverlåtelseavtal Vallentuna Prästgård 1_176
 Mobilitetsavtal 20200917
 §17 KS Uppdrag att underteckna avtal
 §205 KS Godkännande av avtalspaket Gärdesvägen
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Tjänsteskrivelse

Tillägg till avtalspaket för Gärdesvägen

Förslag till beslut
Plan- och miljöutskottet föreslår för Kommunstyrelsen att
- godkänna tillägg till och ändring av reservationsavtal MEX 2019-000393 och,
- uppdra åt Mark- och exploateringschef att underteckna ovan avtal för Kommunens 
räkning, och
- godkänna marköverlåtelseavtal med bestämmelser om exploatering avseende 
blivande Vallentuna Prästgård 1:176, och
- uppdra åt Mark- och exploateringschef att underteckna avtal när villkoren enligt 
Tillägg till och ändring av reservationsavtal är uppfyllda samt
- godkänna mobilitetsavtal samt
- uppdra åt Mark- och exploateringschef att underteckna mobilitetsavtalet för 
kommunens räkning 

Ärendet i korthet
Kommunstyrelsen har tidigare genom beslut 2019-11-25 och 2020-01-13 godkänt 
avtalspaket avseende fullföljande av markanvisning och genomförande av projekt 
Gärdesvägen. Arbetena har påbörjats på platsen varpå det uppdagades att 
kommunens tidigare parkeringsanläggning inte har rivits utan lämnats kvar under 
marken. Denna tidigare anläggning är utförd av material som klassas som förorening. 
Kommunen har tidigare inte upplyst fastighetsägaren om att denna finns på platsen 
varför ingenting har reglerats avseende förekomsten av föroreningar på platsen. 

I tillägg till reservationsavtalet regleras att merkostnaden för sanering ska delas 
50/50 mellan kommunen och byggaktören, motsvarande vad som hade varit fallet om 
förekomsten av föroreningar varit känd vid tidpunkten för det tidigare avtalspaketet. 
Saneringskostnaden bedöms till fyra (4) miljoner kronor varav kommunens maximala 
kostnad blir två (2) miljoner kronor. Kommunens maximala åtagande för 
föroreningen avser hela projektområdet. 

Sedan tiden för tecknande av det tidigare avtalspaketet har även de förändrade 
marknadsförutsättningarna inneburit att bankerna ställer andra krav för att 
byggaktören ska få lyfta byggnadskreditivet. Det har medfört ett behov för 
byggaktören att kunna tillträda marken juridiskt tidigare än vad som varit avsett i 
tidigare avtalspaket. Reservationsavtalet ändras därmed så att byggaktören kan 
tillträda tidigare och en vitesklausul införs för den händelse att byggaktören inte inom 
sex månader uppfyller det som tidigare varit villkor för tillträde. Överlåtelsen delas 
även upp i tre delar så att marken överlåts stegvis vartefter byggaktören fullföljer 
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arbetet enligt tidplan. 

För avtalens fullföljande ställer Credentia AB, ny delägare i Bällstaudde 
Bostadsutveckling AB en borgen så som för egen skuld. Tillsammans med den 
vitesklausul som införs bedöms risken för att projektet blir stående utan att 
genomföras oförändrad gentemot tidigare avtal. 

Då ovanstående tillägg till reservationsavtalet sammanfaller med tidpunkten för 
marköverlåtelse av Vallentuna-Prästgård 1:176 ligger i ärendet även detta 
marköverlåtelseavtal efter de ändringar som föranleds av tillägget som föreslås i 
samma ärende. 

Byggaktören för en dialog med Bygglov angående möjligheterna till reduktion för 
mobilitetsåtgärder. Ett mobilitetsavtal som civilrättsligt säkrar genomförandet av den 
mobilitetsplan som bygglov godkänner har tagits fram och biläggs avtalspaketet. 

I och med de okända föroreningarna har tidigare avtalad tidplan förskjutits 6 
månader av anledningar som ligger utanför byggaktörens kontroll. 
Reservationsavtalet har förlängts motsvarande denna tid och ny tidplan biläggs 
avtalspaketet. 

Övriga delar av avtalspaketet gäller oförändrade. Avtalen är undertecknade ensidigt 
av byggaktören och förvaras i närarkiv på SBF vid tiden för sammanträdet. 

Handlingar

Björn Stafbom Kristofer Uddén
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringschef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Bällstaudde Bostadsutveckling AB
Projektchef centrala Vallentuna
Förvaltningschef SBF
Förvaltningschef TFF
Bygglovchef
Roslagsvatten AB
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Reservationsavtal Dnr MEX 2019-000393, undertecknat 2020-01-14, mellan 

Vallentuna kommun, nedan kallad Kommunen, och Bällstaudde Bostadsutveckling 

AB, org.nr. 559048-5610, nedan kallad Bolaget  

ändras enligt följande 

Tillägg till och ändring av 
RESERVATIONSAVTAL 
 

 
Ändring i Reservationsavtal för blivande Vallentuna Prästgård 1:176:  

Text struken nedan utgår: 

5. Villkor för tecknande av marköverlåtelse 
Bolaget har rätt att förvärva Markområdet, under förutsättning att reservationstiden 

inte överskridits, när; 

· Ritningar på byggnader och situationsplan för den blivande byggnationen 
godkänts av Kommunens projektchef 

· Bygglov erhållits och vunnit laga kraft 

· Fastighetsbildningen vunnit laga kraft 

· Avtal om utförandeentreprenad eller totalentreprenad avseende 

byggnationen i enlighet med lagakraftvunnet bygglov har tecknats 

· Bottenplattan för det garage som omfattas av bygglovet är gjuten i enlighet 

med genomförd projektering. 

i enlighet med förutsättningarna i utkastet till Marköverlåtelseavtal, bilaga 2.   

 

På grund av att struken text ovan utgår sker tillägg i bilaga 2 utkast till 
Marköverlåtelseavtal för Vallentuna Prästgård 1:176 rubrik 2.1: 

Tillägget är som följer: 

 

Villkor: 
Vite: 
Om bottenplattan för det garage som omfattas av bygglovet inte har gjutits i enlighet 

med genomförd projektering (har färdigställts) inom 6 månader from avtalets 

tecknande ska Bolaget erlägga ett vite på 1960 000 kronor till Kommunen. 

 

Om bottenplattan enligt ovan inte har färdigställts vid 9 månader från ovan angiven 

tidpunkt ska Bolaget dessutom erlägga ett löpande vite om 500 000 kronor per 

kvartal till Kommunen till dess färdigställande sker. 

 

Betalning ska ske mot faktura, som ska betalas inom 30 dagar. Vid försening utgår 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen, referensränta + 8 procentenheter, från 

förfallodagen. 

 

Om vite inte betalas in särskilt avräknas det från betalad reservationsavgift. 
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Säkerhet: 
Som säkerhet för Bolagets åtaganden om vite ställer Credentia AB org.nr 556025-

2891, en borgen så som för egen skuld. Vad som i detta avtal utgör åtagande för 

Bolaget gäller även vid första anfordran för Credentia AB.  

 

Dessutom i bilaga 2 utkast till Marköverlåtelseavtal för Vallentuna 
Prästgård 1:176 görs följande ändring i rubrik 2.9, se strykning och ny text 

nedan: 

 

2.9 Markföroreningar 
Kommunen har ingen kännedom om några markföroreningar eller byggrester från 

tidigare byggnader inom området.   

 

Markföroreningar och byggrester har våren 2020 påträffats under utbyggnaden.  

 

Kommunen står för 50 % av merkostnader pga. markförorening för sanering, rivning 

och/eller bortforsling upp till ett belopp om maximalt 4 000 000 kronor, 

Kommunens del är maximalt 2 000 000 kronor.  

 

Kommunen ska betala sin andel av merkostnaden mot faktura, för Bolagets 

verifierade kostnader. Fakturering ska ske efter tillträde. 

 

Kostnader ovan avser markföroreningar inom samtliga blivande fastigheter 

Vallentuna Prästgård 1:174-176. Ingen ytterligare ersättning för markföroreningar 

kommer betalas. 

 

I bilaga 2 utkast till Marköverlåtelseavtal för Vallentuna Prästgård 1:174- 
1:176 görs följande ändring av Bilaga 4 Tidplan:  
 
Bilaga 4 Tidplan byts ut mot en uppdaterad tidplan. Sluttid för färdigställande är 

ändrad från 31 december 2022 till 6 månader framåt pga. markföroreningar, dvs. till 

30 juni 2023 

 

I övrigt gäller Reservationsavtalet och bilaga 2 utkast till Marköverlåtelseavtal utan 

ändringar. Alla övriga bilagor gäller utan ändringar. 
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Godkänt av KS datum:  

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Vallentuna den         /         2020  Ort                        den       /       2020 

 
för Vallentuna kommun  för Bällstaudde 

Bostadsutveckling AB
  

 

 

  

 .....................................................................   ..............................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 .....................................................................   ..............................................................  

( ) ( ) 

 

 

Bilaga 2.4 Tidplan 

 



Hus/Etapp Månad
jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19 jan-20 feb-20 mar-20 apr-20 maj-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21 feb-21 mar-21 apr-21 maj-21 jun-21 jul-21 aug-21 sep-21 okt-21 nov-21 dec-21 jan-22 feb-22 mar-22 apr-22 maj-22 jun-22 jul-22 aug-22 sep-22 okt-22 nov-22 dec-22 jan-23 feb-23 mar-23 apr-23 maj-23 jun-23

Hus A-B/Källarvån. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Bygglovshandlingar/Bygglov
Säljstart
Fastighetsbildn., lagfart, tilltr.
Ram-/systemhandlingar
Anbudsförfrågan/Upph.
Projektering/Produktion
Inflyttning

Hus C-D

Bygglovshandlingar/Bygglov
Säljstart
Fastighetsbildn., lagfart, tilltr.
Ram-/systemhandlingar
Anbudsförfrågan/Upph.
Projektering/Produktion
Inflyttning

Hus E

Bygglovshandlingar/Bygglov
Fastighetsbildn., lagfart, tilltr.
Ram-/systemhandlingar
Anbudsförfrågan/Upph.
Projektering/Produktion
Inflyttning

Markarbeten

Slutligt färdigställande

Marköverlåtelseavtal Bilaga 4 Tidplan
Rev. 2020-08-31
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Marköverlåtelseavtal  

Parter 
Vallentuna kommun, org. 212000–0027 (Säljare), nedan kallad Kommunen 

och 
Credentia Kyrkbacken AB, org.nr. 559266-8064 (Köpare), nedan kallad 
Bolaget, har under de förutsättningar som anges i punkt 4 nedan träffat följande 
avtal 
 
Credentia AB, org nr 556025-2891, borgensåtagande enligt punkt 2.1 samt 3.1 

 

1. TIDIGARE AVTAL OCH DETALJPLAN 
Detta avtal syftar till att reglera marköverlåtelse för Vallentuna Prästgård 1:176, 
utbyggnad av flerbostadshus samt reglera genomförandefrågor som uppkommer i 
samband med genomförande av detaljplan enligt punkt 1.4 nedan. 
 

1.1 Markanvisningsavtal 
Parterna har 2016-06-26 tecknat markanvisningsavtal med tillägg, Dnr MEX 2018-
000002, samt tillägg och förlängningar till markanvisningsavtal daterade 2018-05-
28, 2018-12-11 och 2019-06-28.  
 

1.2 Planavtal 
Parterna har 2017-01-26 tecknat planavtal, Dnr MEX 2017-000022. 
 

1.3 Reservationsavtal 
Kommunstyrelsen har enligt beslut 2019-11-25 tecknat Reservationsavtal med Bolaget 
för att uppföra flerbostadshus inom del av fastigheterna Vallentuna Prästgård 

1:69 och Vallentuna Prästgård 1:163. 
 

1.4 Detaljplan 
Detaljplan Gärdesvägen, Dnr D20190717, nedan kallad Detaljplanen, har antagits 
och vunnit laga kraft. Det geografiska område som omfattas av Detaljplanen 
benämns nedan Planområdet. 
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2. MARKÖVERLÅTELSE OCH FASTIGHETSBILDNING 

2.1 Marköverlåtelse 
Kommunen överlåter till Bolaget hela fastigheten Vallentuna Prästgård 1:176, 
nedan kallad Fastigheten, bilaga 1, för en total likvid om 6203 kr/kvm BTA för 
bostadsrätter och lokal i bostadsrättsförening. BTA enligt bygglov 3 167 kvm. 
 
Beräkning av total likvid för Vallentuna Prästgård 1:176 

 

Antal BTA: 3167 kvm 
Upplåtelseform: Bostadsrätt 
Beräknad total likvid: 19 644 901 kr 
Varav medfinansiering: 2 494 012 kr 
Varav exploateringsersättning: 3 167 000 kr 
Varav köpeskilling för mark: 13 983 889 kr 

 
I den totala likviden ingår exploateringsersättning om 1000 kr/BTA till Kommunen 
för att täcka kommunens kostnader för utbyggnad av gator och allmänna platser inom 
och i anslutning till planområdet (gatukostnader) och delfinansieringsersättning om 
787,5 kr/BTA som del av finansiering av utbyggnad av Roslagsbanan till City. 
 
Den totala likviden ska erläggas senast 60 dagar efter detta avtals tecknande. När den 
totala likviden erlagts ska Kommunen utfärda köpebrev.  I samband med att den 

sista marköverlåtelsen för Fastigheten undertecknas och erläggs görs 

avdrag för tidigare erlagd reservationslikvid. 

 

Villkor: 

Vite: 

Om bottenplattan för det garage som omfattas av bygglovet inte har gjutits i enlighet 
med genomförd projektering inom 6 månader from avtalets tecknande ska Bolaget 
erlägga ett vite på 1960 000 kronor till Kommunen. 
 
Om bottenplattan enligt ovan inte har färdigställts vid 9 månader från ovan angiven 
tidpunkt ska Bolaget dessutom erlägga ett löpande vite om 500 000 kronor per 
kvartal till Kommunen till dess färdigställande sker. 
 
Betalning ska ske mot faktura, som ska betalas inom 30 dagar. Vid försening utgår 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen, referensränta + 8 procentenheter, från 
förfallodagen. 
 
Om vite inte betalas in särskilt avräknas det från betalad reservationsavgift. 
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Säkerhet: 

Som säkerhet för Bolagets åtaganden om vite ovan ställer Credentia AB org.nr 
556025-2891, en borgen så som för egen skuld. Vad som i detta avtal utgör åtagande 
för Bolaget gäller även vid första anfordran för Credentia AB.  
 

2.2 Tillägg till den totala likviden  
Tillägg till den totala likviden ska betalas om det vid bygglov medges eller beräknas 
ytterligare BTA än vad som är angett ovan.  Tillägg till den totala likviden ska 
beräknas på samma sätt som den totala likviden enligt 2.1. Detta gäller fram till dess 
att slutreglering enligt punkt 3.6 nedan har skett. 

2.3 Genomförande 
Bolaget förbinder sig att utföra byggnation i enlighet med beviljat bygglov och i 
enlighet med bilaga 3, Genomförande av exploatering. 
 

2.4 Fastighetsbildning 
Om kostnader för fastighetsbildning skulle debiteras Kommunen innan tillträde skett 
till Bolaget har Kommunen rätt att föra över denna kostnad på Bolaget. 
 
Kommunen har ingått en överenskommelse om fastighetsreglering med 
ägaren till Vallentuna Prästgård 1:87 och 1:129, BRF Vikingen (Föreningen), 
bilaga 2, Överenskommelsen med Föreningen. Kommunens samtliga 
åtaganden i denna överenskommelse överlåts till Bolaget. 

Bolaget bekostar samtliga fastighetsbildningsåtgärder som åsyftas ovan och 
ansvarar för att ansöka och bekosta ev. ytterligare fastighetsbildning som 
krävs för genomförande av projektet såsom exempelvis inrättande av 
gemensamhetsanläggningar. 

2.5 Tillträde 
Tillträde sker när den totala likviden är betald och köpebrev upprättats. 
 

2.6 Lagfart 
Bolaget ska ansöka om lagfart med köpebrevet som grund inom 30 dagar från 
köpebrevets upprättande. Bolaget ansvarar ensamt för de avgifter och den 
stämpelskatt som tas ut i samband med att lagfart beviljas. 
 

2.7 Kostnader och intäkter 
Alla skatter, räntor och andra kostnader för Fastigheten som belöper på tiden före 
Tillträdesdagen ska betalas av Kommunen och för tiden därefter av Bolaget. Eventuell 
utgående fastighetsavgift eller fastighetskatt ska periodiseras som övriga kostnader. 
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Om kostnader för anslutningsavgifter skulle debiteras Kommunen innan 
äganderättsövergång skett till Bolaget har Kommunen rätt att föra över denna 
kostnad på Bolaget. 
 
Motsvarande ska gälla för intäkterna av Fastigheten. 
 

2.8 Fastighetens skick m.m. 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Bolaget, som har besiktigat Fastigheten, 
förklarar sig härmed godta Fastighetens skick och avstår med bindande verkan från 
alla anspråk mot Kommunen på grund av fel och brister i Fastigheten.  
 
Fastigheten överlåts fri från inteckningar.  
 

2.9 Markföroreningar 
Markföroreningar och byggrester har våren 2020 påträffats under utbyggnaden.  
 
Kommunen står för 50 % av merkostnader pga. markförorening för sanering, rivning 
och/eller bortforsling upp till ett belopp om maximalt 4 000 000 kronor. 
Kommunens del är maximalt 2 000 000 kronor.  
 
Kommunen ska betala sin andel av merkostnaden mot faktura, för Bolagets 
verifierade kostnader. Fakturering ska ske efter tillträde. 
 
Kostnader ovan avser markföroreningar inom samtliga blivande fastigheter 
Vallentuna Prästgård 1:174-176. Ingen ytterligare ersättning för markföroreningar 
kommer betalas. 
 

2.10 Servitut och ledningsrätter 
Kommunen har upplyst Bolaget om de ledningar inom Fastigheten som Kommunen 
har kännedom om. Kommunen känner inte till några andra ledningar som är i bruk 
inom Fastigheten. Kommunen kan inte garantera att Fastigheten är fri från andra 
ledningar. Bolaget ansvarar för och bekostar borttagandet av ledningar som inte 
längre är i bruk som påträffas under exploateringen.  
 
Bolaget ska upplåta servitut till ledningsägare för VA, el, tele/opto/fiber och 
fjärrvärme, avseende rätt att och utan ersättning, nedlägga och för all framtid 
bibehålla ledningar och tillhörande anordningar, för sin verksamhet samt utföra 
erforderliga inspektioner och reparations- eller ombyggnadsarbeten på desamma. 
Detta gäller de ledningar och tillhörande anordningar som erfordras för utbyggnaden 
av Detaljplanen och som nedläggs vid utbyggnaden av anläggningarna inom allmän 
plats och som sker före byggnationen av kvarteren. Ledningsägarna har rätt att göra 
ansökan om inskrivning av servituten eller använda dem som underlag till 
ledningsrätt.  
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2.11 Exploateringsersättning mm 
När Bolaget till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal ska Bolaget 
anses ha erlagt Fastighetens andel av den gatukostnad och övriga kostnader som är 
relaterade till iordningställande av allmän plats enligt Detaljplanen. 
Om Bolaget önskar en högre standard än nuvarande allmän plats eller att få till stånd 
någon annan specifik åtgärd måste det lösas genom separat avtal.  
 

2.12 Plankostnader  
När Bolaget erlagt plankostnad enligt ovanstående planavtal, se punkt 1.2 ska Bolaget 
inte debiteras någon planavgift i samband med bygglovet. 

 

3 ÖVRIGA VILLKOR 

3.1 Säkerhet 
Bolaget har vid avtalets tecknande ställt och ska vidmakthålla en för Kommunen 
godtagbar säkerhet om totalt 700 000 kronor för sina åtaganden enligt detta avtal.  
Som säkerhet för Bolagets åtaganden ställer Credentia AB org.nr 556025-

2891, en borgen så som för egen skuld. Vad som i detta avtal utgör 

åtagande för Bolaget gäller även vid första anfordran för Credentia AB. 

Summan 700 000 kronor gäller under förutsättning att entreprenadområdet på 
allmän plats enbart består av befintlig trottoar och kommande/befintliga torgytor. 
Om andra ytor skulle behövas för exploateringen ska ytterligare säkerhet ställas till 
Kommunen i samband med godkänd TA-plan.  
Säkerheten ska på Bolagets begäran reduceras med sådant belopp att den resterande 
säkerheten enligt Kommunens bedömning är betryggande för att säkerställa 
fullgörandet av Bolagets återstående skyldigheter. I sådant fall ska ny säkerhet 
utfärdas på resterande belopp men i övrigt på samma villkor som den ursprungliga 
säkerheten. 

3.2 Vite 
I händelse av att färdigställandet förskjuts mer än sex (6) månader från planerat 
färdigställande i enlighet med bilaga 4, ska Bolaget till Kommunen erlägga ett löpande 
vite motsvarande 4 % av den totala likviden per år.  Om förseningen enbart gäller del 
av Fastigheten ska vitet enbart beräknas på den del som försenats. 
Detta gäller dock inte om förseningen beror på någon omständighet som Bolaget inte 
kan råda över, såsom händelse av force majeurekaraktär, beslut av myndighet eller 
dokumenterat försämrat marknadsläge i förhållande till marknadsläget vid ingåendet 
av Reservationsavtalet enligt p 1.3. 

3.3 Återförhyrning 
Paragrafen är inte aktuell för Vallentuna Prästgård 1:176 eftersom byggnationen avser 
bostadsrätter. 
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3.4 Överlåtelse av avtal 
Om Bolaget överlåter avtalet och/eller Fastigheten eller del av Fastigheten som 
omfattas av detta avtal, förbinder sig Bolaget att på övertagande part överföra 
samtliga skyldigheter och åtaganden i enlighet med detta avtal. Avtalet får inte 
överlåtas utan Kommunens skriftliga medgivande. Sådant medgivande krävs dock 
inte vid överlåtelse till Bolagets koncernbolag eller bildad bostadsrättsförening. Vid 
överlåtelse till koncernbolag eller bostadsrättsförening är dock Bolaget solidariskt 
ansvarig med koncernbolaget eller bostadsrättsföreningen för samtliga skyldigheter 
och åtaganden i enlighet med detta avtal. Detta ansvar gäller även vid överlåtelser i 
flera led. 
 
Vid överlåtelse av Bolaget eller del av Bolaget ska Bolaget skriftligen underrätta 
Kommunen innan överlåtelsen sker. 

 

3.5 Tvist 
Tvist rörande tolkning av detta avtal ska avgöras i svensk allmän domstol med säte i 
Stockholms län. 

3.6 Slutreglering 
Bolaget ska vid slutförande av åtaganden enligt detta avtal påkalla slutreglering av 
avtalet. Bolaget och Kommunen ska gemensamt godkänna och dokumentera att 
samtliga åtaganden uppfyllts och godkänna eventuella avsteg. 

4 GILTIGHET 
Detta avtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte 
kommunstyrelsen senast 2021-03-30 godkänner avtalet genom beslut som senare 
vinner laga kraft.  
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* * * * * * * * 

 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 
 
Vallentuna den         /         2020  Ort                        den       /       2020 
 

Vallentuna kommun  Credentia Kyrkbacken AB 

 
 
  
 .....................................................................   ..............................................................  
( ) ( ) 
 
 
 
 .....................................................................   ..............................................................  
( ) ( ) 
 

    
 Borgensåtagande enligt § 2.1 

samt § 3.1 

Bevittnas: Credentia AB  

  

  
 .....................................................................   ..............................................................  
( ) ( )  
 
 
 .....................................................................   ..............................................................  
( ) ( ) 
 

Bevittnas:  
  
 ………………………………………………….. 
  ( )  
 
  ……………………………………………………. 
  ( ) 
Bilagor: 
1. Karta över fastigheten 
2. Överenskommelse Vikingen 
3. Genomförande av exploatering 
4. Tidplan 
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Bilaga 2 Överenskommelse









Bilaga 3

GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

1. Samordning
Kommunen och Bolaget förbinder sig ömsesidigt att

- genomföra exploatering på Markområdet/Fastigheten, nedan kallad ”Fastigheten” och 
intilliggande allmän plats i enlighet med Detaljplanen, Dnr D20190717, Program för centrala 
Vallentuna och denna bilaga. 

- kontinuerligt samordna sina exploateringsåtgärder såväl i tid som i utformning och kvalitet. 
Bolaget och Kommunen är skyldiga att samordna sina entreprenader. Samordning ska även ske 
med de ledningsdragande bolagen. 

2. Bygg- och anläggningskostnader
Bolaget ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten inom Fastigheten. 
Bolaget ansvarar för och bekostar även projektering, genomförande, återställande- och 
anslutningsarbeten som, till följd av Bolagets bygg- och anläggningsarbeten på Fastigheten, måste 
göras i allmän platsmark invid Fastigheten. Projektering och utförande av alla återställande- och 
anslutningsarbeten ska utföras i samråd med Kommunen och enligt Kommunens standard. Innan 
återfyllnad ska Kommunen erbjudas tillfälle att besikta de markförlagda anläggningarna.
Om Bolaget påkallar annan åtgärd (t ex höjdanpassning mot ny bebyggelse) står Bolaget för 
merkostnaden. 

3. Bygg- och informationsskyltar
Bolaget förbinder sig att utan kostnad för Kommunen informera allmänheten om projektet och 
byggnadsarbetena med skyltar på plats samt kontinuerligt uppdatera med t.ex. brevutskick till 
kringboende. Text på byggskylten angående Kommunens medverkan i projektet ska utformas efter 
anvisningar från Kommunen. Vissa bygg- och informationsskyltar är bygglovspliktiga. Det åligger 
Bolaget att ansöka om bygglov för dessa.

4. Byggytor och byggetablering
Byggetablering ska i första hand ske inom Fastigheten. Om Kommunen och Bolaget skulle bedöma att 
befintlig allmän plats trots detta behöver tas i anspråk för byggetablering, ska Bolaget tillse att Bolaget, 
eller av Bolaget anlitad entreprenör, i god tid före byggstart samråder med Kommunen om vilka 
ytterligare ytor som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs. 

Upplåtelse av allmän/offentlig plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. Bolaget ska ansöka om polistillstånd för nyttjande av den med 
Kommunen överenskomna etableringsytan. 

Bolaget ska tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenör, håller sig inom Fastigheten och 
godkänd byggetableringsyta upplåten med polistillstånd enligt ordningslagen. Bolaget är införstått 
med att Kommunen kan komma att kräva skadestånd för olovlig markanvändning om Bolaget eller 
Bolagets entreprenör nyttjar mark utanför Fastigheten eller den godkända byggetableringsytan.

Bolaget förbinder sig att under byggtiden avgränsa Fastigheten, och den godkända etableringsytan, 
med staket enligt gällande lagstiftning, dock minst ett två (2) meter högt stabilt staket. Om Bolaget 
inte fullgör denna skyldighet äger Kommunen rätt att på Bolagets bekostnad uppföra ett staket.

5. Kontrollprogram för miljöpåverkan under byggskedet
Bolaget åtar sig att följa Kommunens kontrollprogram för påverkan på hälsa och miljö under 
byggtiden, bilaga A, samt Kommunens riktlinjer för hantering av schaktmassor, bilaga B. 
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Kontrollprogrammet skickas till miljo@vallentuna.se, i god tid innan byggstart (helst 4–6 veckor 
innan). Tillsynsmyndigheten (Bygg- och miljötillsynsnämnden) tar ut en tillsynsavgift för nedlagd 
handläggningstid för att granska kontrollprogrammet.

6. Inrapportering av utredningar
Bolaget ska skicka in resultatet av alla geotekniska och miljötekniska undersökningar som genomförs 
inom Planområdet till Kommunen.  Bolaget medger Kommunen rätt att fritt använda dessa 
utredningar.

7. Gestaltning
Bolaget förbinder sig att följa det bygglov som erhållits under reservationstiden. 
Vid eventuella ändringar av bygglovet förbinder sig Bolaget att följa de uppsatta kriterierna i 
markanvisningstävlingen samt de anbud, beskrivningar, ritningar och illustrationer som Bolaget 
lämnade in som bidrag vid markanvisningstävlingen om inte annat skriftligen godkänts av 
Kommunen.

8. Utrymning
Utrymningsvägar ska finnas i riktning bort från väg där farligt gods transporteras.

9. Parkering och angöring
Parkering och angöring ska ske inom fastigheten.

10. Belysning
Kommunen får fästa gatubelysning på fasaden. Bolaget förbinder sig att följa Kommunens anvisningar 
avseende utförandet. Önskar Bolaget en högre standard än basstandard står Bolaget kostnaden för 
mellanskillnaden. 
Belysningen ska utföras i samråd med Bolaget för att säkerställa att belysningen inte stör de boende.

11. Balkonger
Bolaget får ha balkonger som utkragar över allmän gata i enlighet med detaljplan. 

12. Energiförsörjning och miljö 
Bolaget ska utforma och genomföra projektet med energisnåla lokaler, sunda, beständiga och 
återvinningsbara material samt skonsam behandling av mark och vegetation. Målsättningen ska vara 
att minimera energiförbrukningen och miljöpåverkan med beaktande av energisparande och 
miljöhänsyn.

13. Dagvatten
Allt dagvatten inom Planområdet ska så långt som möjligt omhändertas lokalt enligt Kommunens 
policy (Oxundaåns dagvattenpolicy 2001) samt ABVA (Allmänna bestämmelser för användandet av 
Vallentuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning). 

Bolaget förbinder sig att genomföra de åtgärder som krävs med anledning av dagvattenpolicyn, 
detaljplanens bestämmelser samt i enlighet med dagvattenutredningen, bilaga C. 
Bolaget och Roslagsvatten AB ska ingå ett sidoavtal avseende vatten-, dagvatten- och avlopp om 
Roslagsvatten AB bedömer det nödvändigt.

14. Enskilda dagvatten- och dräneringsledningar
Bolaget får ha enskilda dagvatten- och dräneringsledningar inom ett område om en (1) meter från 
fastighetsgräns.  



Bilaga 3

15. Grundvatten
Någon sänkning av grundvattennivån får inte genomföras. Om grundvattennivån behöver sänkas 
under byggtiden, ska en riskanalys tas fram och eventuella skador för tredje part ersättas av Bolaget.

16. Avfallshantering
Bolaget ansvarar för att avfall tas omhand inom Fastigheten. Bolaget ska följa Boverkets riktlinjer för 
avfallshantering.

17. Klottersanering
Bolaget förbinder sig att sanera klotter inom Fastigheten i enlighet med Kommunens klotterpolicy, 
bilaga D. 
Kontaktpersoner på Bolaget: Carl Hirsch, tel. 070-815 93 73, hirsch@landsort.net och
Bo Sandberg, tel. 070-642 45 64, sandberg@landsort.net 

18. Kontaktpersoner
Kommunens och allmänhetens kontaktpersoner på Bolaget: Carl Hirsch, tel. 070-815 93 73, 
hirsch@landsort.net och Bo Sandberg, tel. 070-642 45 64, sandberg@landsort.net 

Bilagor 
A Kommunens kontrollprogram för påverkan på hälsa och miljö under byggtiden
B Kommunens riktlinjer för hantering av schaktmassor
C Dagvattenutredningen
D Kommunens klotterpolicy
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Kontrollprogram – för påverkan på 
hälsa och miljö under byggtiden  
– information till byggherrar och exploatörer i Vallentuna 

 

Innan några arbeten påbörjas i ett exploateringsområde ska ett 
kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram. Det 
är den ansvarige verksamhetsutövaren, oftast byggherren och/eller 
exploatören, som ska ta fram det. 
 
Kontrollprogrammet ska ta upp och beskriva den påverkan som projektet kan ha för 

närboende och på miljön. Programmet ska ange de skyddsåtgärder som behövs, vem 

som ska utföra dem och när. Programmet ska också beskriva hur 

verksamhetsutövaren kontrollerar att miljökrav och riktlinjer följs samt hur eventuella 

klagomål som uppstår ska hanteras. 

 

Nedan följer exempel på vad ett kontrollprogram kan innehålla. Innehållet kan variera 

beroende på typ och storlek på projekt. 

Fakta om projektet, rutiner och ansvar för information och hantering av 

klagomål ska dock alltid finnas med. 

 

Kontrollprogram, exempel på innehåll 

Fakta om projektet 

• Verksamhetsutövare, med kontaktuppgifter så som e-postadress, telefonnummer, 

adress, organisationsnummer, fakturaadress etc. 

• Kort beskrivning av projektet, med karta och/eller situationsplan. 

• Tidplan för projektet. När ska vad göras? 

• Byggtidens utsträckning i tid. 

 

Information 

• Beskrivning av hur och när boende i närheten informeras 

 

Hantering av klagomål 

• Beskrivning av hur eventuella klagomål ska hanteras inom projektet. Vem är 

ansvarig, vilka kontakter ska tas och vilka åtgärder ska man göra? 

 

Buller, stomljud och vibrationer 

• Förväntade/beräknade buller- och stomljudsnivåer under byggtiden. 

mailto:SBF@VALLENTUNA.SE
thebyl
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• Geografiskt påverkansområde. 

• Riktvärden, kontroll och åtgärder för buller, stomljud och vibrationer.  

• Projektets ordinarie arbetstider. 

 

Luftföroreningar 

• Kontroll och åtgärder mot damning 

• Eventuella krav på arbetsmaskiner och arbetsfordon med avseende på avgaser. 

• Transportvägar för byggmaterial etc. 

 

Hantering av schaktmassor  

• Beskriv den förväntade föroreningssituationen.  

• Beskriv hanteringen av schaktmassor i projektet. Vart transporteras eventuella 

överskottsmassor? En masshanteringsplan kan behövas för att spara resurser, tid 

och pengar. Ni har skyldighet att kontrollera att de som tar emot massorna har 

tillstånd för detta. Om massorna skickas till ett annat anläggningsprojekt, kolla upp att 

ett reellt syfte finns hos mottagaren så att där inte skapas en dumpningsplats.  

• Beskriv era rutiner vid påträffande av markföroreningar.  

Anmälan om efterbehandling/avhjälpandeåtgärd ska göras separat. 

 

Länshållningsvatten 

• Hantering av länshållningsvatten (dagvatten, eventuellt inläckande grundvatten och 

processvatten) 

• Förväntade flöden, volymer och kvalitet på länshållningsvatten (dagvatten, 

eventuellt inläckande grundvatten samt processvatten). 

• Recipient för länshållningsvattnet (dag- och/eller spillvattennätet, ytvattenrecipienter, 

infiltration). 

• Beskrivning av reningsanläggningar inklusive pH-justering. 

• Riktvärden för länshållningsvatten. Provtagningsparametrar, provtagningsfrekvens 

etc. 

 

Kemikaliehantering 

• Förteckning över vilka typer av kemiska produkter som kommer att användas och i 

vilka mängder. 

• Förvaring och hantering av kemiska produkter. 

• Eventuell användning av kemiska injekterings-/tätningsmedel. 

• Service- och tankningsställen för arbetsmaskiner och arbetsfordon. 

• Beredskap för spill och olyckshändelser. 

 

Avfall 

• Fraktioner och sortering. 

• Avfallsmottagare 

mailto:SBF@VALLENTUNA.SE
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• Förebyggande av avfall 

 

Redovisning till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kontrollprogrammet ska skickas in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast 6 

veckor innan planerad byggstart. Det fastställs sedan med ett beslut där vissa 

försiktighetsmått ingår. 

Om frågor eller osäkerhet uppstår angående vad som gäller, kan ni alltid höra av er 

till kommunens miljöavdelning. 

 

Tillsynsavgift 
Miljöavdelningens arbete med att kontrollera och informera ansvariga om kraven på 

egenkontroll betalas av den som är ansvarig för att göra kontrollprogrammet. Avgiften 

tas ut per timme enligt kommunens miljötaxa. 
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Hantering av schaktmassor 
INFORMATION OM SCHAKTMASSOR 
Återanvändning och återvinning av schakt-
massor är positivt. Det får dock inte ske på ett 
sådant sätt att föroreningsbelastningen på 
den nya platsen ökar eller bidrar till att 
området ser skräpigt ut. 
 
Det är beställaren av schaktjobbet som har 
det övergripande ansvaret och den som 
behöver klargöra hur massorna ska hanteras. 
 
SYFTE 
För att kunna återvinna massor ska det finnas 
ett riktigt syfte med anläggningen t.ex. 
vägbygge, bullervall eller utfyllnad inför en 
byggnation. Massorna får inte innehålla 
material som t.ex. metall, plast, gummi 
ellerliknande som ger ett skräpigt intryck och 
som inte tillför konstruktionen något. 
 
ANMÄLAN ELLER TILLSTÅND 
KAN BEHÖVAS 
Ibland behövs en anmälan eller ett tillstånd 
enligt miljöbalken. 
Det som avgör är risken för förorening av 
mark och vatten. Detta bedöms utifrån mas-
sornas egenskaper och platsens lämplighet. 
Det är både massornas föroreningsinnehåll 
samt risk för grumling m.m. som ska 
bedömas. En anmälan lämnas till kommu-
nens miljökontor. Läs på baksidan vad en 
anmälan ska innehålla. Vid större risk för 
påverkan söks istället tillstånd hos Länssty-
relsen. 
Om det inte finns någon föroreningsrisk kan 
användningen ändå behöva anmälas för 
samråd om naturmiljön riskerar att ändras 
väsentligt (”12:6-samråd”). Blankett finns på 
Länsstyrelsens webbplats. Inom detaljplane-
lagt område kan marklov behövas om mark-
nivån ändras. 
 

Strandskyddsdispens kan behövas om 
massorna ska användas strandnära (100‐300 
m). 
 
Massor som ska användas inom det 
verksamhetsområde där de uppkommit 
betraktas inte som avfall. Ingen anmälan 
behövs, förutsatt att det finns ett syfte, inte 
mer massor än vad som behövs används och 
att materialet är tekniskt jämförbart med 
traditionella material. 
 
Det behövs heller ingen anmälan för tillfällig 
uppläggning. Exempelvis massor från gräv-
ning av fjärrvärmeschakt som läggs upp för 
att användas till återfyllning. Markägarens 
tillstånd för uppläggningen behövs. 
 
KAN MASSORNA VARA FÖRORE-
NADE? 
Innan arbetet påbörjas ska en bedömning ha 
gjorts om det finns risk för att föroreningar 
påträffas. Följande frågor kan ställas för att 
ge en uppfattning om vad det är för typ av 
massor och ifall provtagning behövs: 
1. Kommer massorna från en fastighet där 
saneringsarbeten pågår eller har genom-
förts? Eller kan fastigheten ha fyllts ut med 
förorenade massor? 
2. Kommer massorna från en fastighet där 
det bedrivs/ har bedrivits industriverksam-
het? 
3. Finns det eller har det funnits avfalls-
upplag, lager av kemikalier, cisterner/ tankar 
eller oljeavskiljare på fastigheten som kan 
misstänkas ha förorenat marken? 
4. Kommer massorna från schaktning av 
vägbankar, bangårdar eller banvallar? 
5. Har tankning av olja, bensin eller diesel etc. 
förekommit på platsen? 
6. Har några olyckor inträffat på platsen t.ex. 
spill eller brand? 
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7. Finns någon annan misstanke om att 
massorna kan vara förorenade? 
 
Om svaret på någon av frågorna är ja bör 
provtagning ske. Vid osäkerhet om massorna 
är förorenade bör dock alltid provtagning ske. 
Tar du emot massor ska du försäkra dig om 
att ovanstående frågor är utredda. 
 
PROVTAGNING 
Behöver provtagning genomföras kan man 
som vägledning använda följande: 
Vid volymer på ca 200 m3 bör minst ett 
samlingsprov tas ut och analyseras. På 
volymer upp till 2000 m3 bör minst fem 
prover tas. För volymer därutöver tas minst 
ett prov per ytterligare 1000 m3. Rör det sig 
om ett långt ledningsschakt för t.ex. fjärr-
värmejobb kan prov tas var 50:e meter. Finns 
misstanke om förorening utefter en 
begränsad sträcka bör provtagning ske så att 
prov tas före, efter och vid den misstänkta 
föroreningen. 
Är det fråga om större ytor bör en särkskild 
provtagningsplan upprättas. 
 
DETTA SKA EN ANMÄLAN INNE-
HÅLLA 
Anmälan ska lämnas in i god tid (minst sex 
veckor) innan arbetet startar. Följande 
uppgifter behövs: 
 Namn, adress, organisationsnummer, 
telefon med flera administrativa uppgifter 
 Karta över platsen där området är inritat 

 Vilka slags massor det rör sig om 

 Mängder 

 Syfte med uppläggningen 

 Föroreningsrisk 

 Tider för arbetet 

 Närhet till bostäder, vattentäkter och 
vattendrag 

 Skyddsvärde i området 

 Beskrivning av hur egenkontroll ska 
bedrivas  
Information om hur man söker tillstånd finns 
på Länsstyrelsens webbplats. 
 
ASFALT 
Asfalt kan vara lämpligt för användning vid 
nytillverkning av asfalt. Viss asfalt (med 
ursprung före 1974) kan innehålla stenkols-
tjära. Eftersom det kan finnas risk för sprid-
ning finns restriktioner för användningen. Vid 
misstanke om stenkolstjära i asfalten bör 
prov tas ut var 100:e meter eller per 1500 m2, 
dock alltid minst två prov. 
 
Asfalt med lågt innehåll av stenkolstjära (< 70 
mg/kg 16 PAH) kan återvinnas i asfaltverk 
eller i övre lager av vägkropp på tidigare 
asfalterad väg utan att anmälan eller tillstånd 
behövs. Vid högre halter behöver man lämna 
in en anmälan eller söka tillstånd, för en 
bedömning av risken på platsen. Det är 
generellt sett olämpligt att använda asfalten 
inom vattenskyddsområde. 
Om asfalt planeras användas på annat sätt än 
vad som beskrivs ovan ska en anmälan 
lämnas in till miljökontoret för bedömning av 
risken. Det gäller oavsett innehåll av 
stenkolstjära. 
 
Mer information om regelverk, hantering av 
schaktmassor etc. finns i Naturvårdsverkets 
Handbok 2010:1. 
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta 
miljökontoret eller Länsstyrelsen. 
 
Miljöavdelningen: 
sbf@vallentuna.se 
Tel: 08-587 850 00 
Tuna Torg 1, Vallentuna 
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Sammanfattning 

 

Sweco har på uppdrag av Bällstaudde Projektutveckling AB utfört en dagvattenutredning för 

planerad byggnation av flerfamiljshus vid Gärdesvägen. Utredningen omfattar kvartersmark. 

Syftet med dagvattenutredningen är att föreslå en systemlösning för hur dagvattnet ska 

hanteras efter planerad exploatering. Systemlösningen säkerställer att den planerade 

exploateringen inte försämrar recipienten Vallentunasjöns möjligheter att uppnå 

miljökvalitetsnormerna samt går i linje med riktlinjer och krav inom Vallentuna kommun samt 

gällande branschnormer vad gäller dagvattenhantering. 

Förutsättningarna är att inte öka flödet ut från området vid dimensionerande regn och att inte 

försämra vattenkvaliteten i recipienten Vallentunasjön. Flödes- och föroreningsberäkningar har 

utförts för befintlig situation och efter planerad exploatering med och utan föreslagna åtgärder 

för flödesfördröjning och rening. 

Dagvatten från takytorna föreslås dels omhändertas på torgytan strax sydväst om fastigheten 

och dels i upphöjda växtbäddar på kvarterets innergård samt på förgårdsmarken norrut. 

Innergårdens grönytor kommer att rena och fördröja den nederbörd som faller på själva 

innergården som sedan dräneras ut. Vid större flöden behöver dagvatten kunna avledas ytligt 

på innergården som därför måste höjdsättas med hänsyn till detta och förses med bräddutlopp i 

form av öppningar i den mur som avgränsar gården. 

Kvartersmarken bedöms inte vara i riskzonen för översvämningar på grund av dagvatten från 

kringliggande områden. Däremot finns en lågpunkt i anslutning till fastigheten där dagvatten kan 

bli stående vid kraftiga regn. Denna hanteras i en parallell utredning.  

  



   

 

 

 

3 (26) 
 

PM 

2018- 

 

 

 

m
e
m

o
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

NM \\sestofs010\projekt\1124\1124034_gärdesvägen_kvartersmark\000\19 original\leverans 180111\dagvattenutredning gärdervägen kvarter.docx 
 

1. Bakgrund och syfte 

Sweco har på uppdrag av Bällstaudde utfört en dagvattenutredning för planerad byggnation av 
flerfamiljshus på kvartersmark vid Gärdesvägen i Vallentuna tätort. 
 
I föreliggande utredning redogörs Vallentuna kommuns dagvattenpolicy samt riktlinjer för 
hantering av dagvatten. Beräkningar av flöden, fördröjningsvolymer och föroreningar samt 
förslag på lösningar för hållbar och säker dagvattenhantering har tagits fram. 
 
Ett principförslag för hur dagvattnet ska hanteras presenteras. I principförslaget framgår vilka 
dagvattenåtgärder som rekommenderas för utredningsområdet och hur dagvattnet föreslås 
avledas från området och anslutas till kommunalt VA-ledningsnät. Principförslaget följer de 
principer och riktlinjer som finns både vad gäller fördröjning och rening av dagvattnet i 
Vallentuna kommun.   

2. Riktlinjer för dagvattenhantering 

I detta kapitel redovisas de huvudsakliga riktlinjer och styrande dokument gällande hantering av 
dagvatten i Vallentuna kommun. 
 

2.1. Dagvattenpolicy Vallentuna kommun 

Tillsammans med andra kommuner i Oxundaåns vattensamverkan har Vallentuna tagit fram en 
dagvattenpolicy som gäller för hela kommunen. Dagvattenpolicyns huvuddrag är följande 
(Oxunda Vattensamverkan, 2016): 
 

• Minska konsekvenserna vid översvämning. 

Planering och höjdsättning av mark för att förhindra översvämning av samhällsviktiga 
funktioner. Skapa ytliga evakueringsvägar så att extrema regn får små konsekvenser. 

• Bevara en naturlig vattenbalans. 

Bortledning av dagvatten begränsas genom att gröna och genomsläppliga ytor skapas 
så att dagvatten infiltreras lokalt. 

• Minska mängden föroreningar. 

Förorening av dagvatten begränsas genom goda materialval och lokala lösningar för 
infiltration och rening. 

• Utjämna dagvattenflöden. 

Dagvattenflöden reduceras och fördröjs inom privat, statlig och kommunägd mark så att 
en jämnare belastning på dagvattensystem, reningsanläggningar och recipienter skaps. 

• Berika bebyggelsemiljön. 

Dagvatten hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön ur mänskligt och 
biologiskt perspektiv. 
 

Dagvattenpolicyn för Oxunda vattensamverkan blev antagen 2016 och går att hitta i sin helhet 
på Oxundaåns webbplats (www.oxunda.se). 

 

http://www.oxunda.se/
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2.2. Anordning för rening av dagvatten ska anmälas 

2.3. Förutsättningar 

• Klimatfaktorn har satts till 1,25 i enighet med Svenskt Vatten publikation P110 (Svenskt 

Vatten, 2016). 

• Återkomsttid för dimensionerande regn har satts till 10 år för fylld ledning i enighet med 

Svenskt Vatten publikation P110 ( (Svenskt Vatten, 2016)). 

• Reningskrav att dimensionera dagvattenanläggningar för 20 mm nederbörd. 

• Nederbördsdata har hämtats från flödesmodelleringar och har utförts med yt- och 

recipientmodellen StormTac (Larm, 2017). 

• Riktlinjer enligt Oxunda Vattensamverkans dagvattenstrategi har tillämpats vid 

framtagande av förslag på dagvattenåtgärder. 

• Fördröjningsmål för dagvatten från området har satts till att dimensionerande utflöde för 

5-årsregnet med klimatfaktor ej ska överskrida flödet från marken i dagens situation. 

• Dagvattnet behöver renas ner till nivåer som ej hindrar recipienten Vallentunasjön från 

att i framtiden nå god status. 

• Alla höjder i rapporten anges i RH2000. 

• Allmän platsmark utanför kvartersmark kan eventuellt få användas för rening/fördröjning 

vid behov. 

3. Områdesbeskrivning 

3.1. Nuläge 

Utredningsområdet ligger i Vallentuna kommun på fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:69, 

beläget vid Gärdesvägen. Planområdet ligger i ett bostadsområde i direkt anslutning till 

Vallentuna centrum och i närhet till Vallentunasjön som ligger strax söder om fastigheten. I 

dagsläget utgörs fastigheten av en oexploaterad grönplätt samt en väg, Vårvägen, med mindre 

parkering, se Figur 1.  

I Figur 1 är även lutningen på vägarna markerade med blåa pilar som visar ytlig flödesriktning 

för dagvattnet. Det finns befintliga ledningsstråk under Gärdesvägen och Centralvägen 

(grönstreckade linjer i figuren), där avrinning leds bort västerut via ledningen i Centralvägen för 

att slutligen nå recipienten Vallentunasjön via diken. 
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Figur 1. Ortofoto över området. Inom det rödmarkerade ligger fastigheten som ska bebyggas. Blåa pilar 
visar hur dagvatten rinner idag och grönstreckad linje är ledning. (Lantmäteriet, 2017). 

3.2. Planerad bebyggelse 

Den planerade bebyggelsen innebär att det som idag är grönområdet kommer ersättas med 

flerbostadshus och en innergård, se Figur 2. De delar av parkeringen som kommer finnas kvar 

kommer tillhöra fastigheten bredvid, men delar av den väg (Vårvägen) som idag går igenom 

kvarteret kommer bli del av den nya kvartersmarken. 

Flerbostadshus med ca 5 våningar och sadeltak planeras på fastigheten. Innergården kommer 

vara upphöjd med plats för garage under. Från innergården går det en trappa ned till ett allmänt 

torg i det sydvästra hörnet som är på gatunivå (Reierstam Arkitektur, 2017). 

Parallellt med denna utredning pågår en annan utredning för allmän plats där trottoaren utmed 

Gärdesvägen ska breddas och där en del av Centralvägen kan behöva höjas då vägen idag går 

ner i en sänka precis sydost om korsningen Centralvägen/Gärdesvägen (se Figur 1). 
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Figur 2. Gärdesvägen kvartersmark, illustrationsplan för detaljplan. (Reierstam Arkitektur, 2017). 

3.3. Mark- och jordlagerförhållanden 

Information om mark- och jordlagerförhållanden är erhållen från den geotekniska 

undersökningen av Gärdesvägen genomförd av Sweco Civil AB på uppdrag av Vallentuna 

kommun (Sweco Civil, PM Geoteknik, 2017-04-03). 

3.3.1. Topografi 

Området för undersökning utgörs idag till stora delar av gräsbevuxna ytor och en mindre del 

används idag som parkering. Marken är i stort sett plan, med marknivåer som varierar 

mellan +13,1 och +14,4 vid undersökningspunkterna (Sweco Civil, PM Geoteknik, 2017-04-

03). 

3.3.2. Jordlagerföljd 

Enligt undersökningen utgörs jordlagerföljden av fyllning på lera ovanpå friktionsjord på 

berg. Se Figur 3. 
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Fyllningen har en mäktighet som varierar mellan cirka 0,3 och 2,5 meter och dess 

sammansättning varierar mellan grusig lera och sandig grus (Sweco Civil, PM Geoteknik, 

2017-04-03). 

Lerans mäktighet i undersökta punkter varierar mellan cirka 2 och 10 meter. Leran har 

varvig karaktär med innehåll av sulfid och enstaka finsand-siltskikt. Leran påvisar 

skredtecken på 5 och 7 meters djup vid en punkt. Överst finns torrskorpa med en mäktighet 

som varierar mellan 0,1 och 1,7 meter (Sweco Civil, PM Geoteknik, 2017-04-03). 

Friktionsjorden under leran vilar på berg. Friktionsjordens mäktighet samt bergnivåer har 

inte bestämts av den geotekniska undersökningen, men enligt SGU:s jorddjupskarta är 

djupet till berg 5-10 m (Sweco Civil, PM Geoteknik, 2017-04-03). 

Enligt jordartskarta från SGU ligger området på glacial lera, se Figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Hydrogeologiska förhållanden 

Information om de hydrogeologiska förhållandena har erhållits från den marktekniska 

undersökningsrapporten (MUR) upprättad av Sweco Civil AB på uppdrag av Vallentuna 

kommun. 

3.4.1. Grundvattenförhållanden 

Grundvattentrycknivå har uppmätts vid två tillfällen, första gången under oktober 2016 och 

sedan en kontrollmätning 2017-03-29. Två grundvattenrör användes, men det ena röret 

fungerade ej vid den andra mätningen. Tabell 1 redovisar de uppmätta nivåerna. 

Figur 4. Jordartskarta utdragen från SGU 
(Sveriges Geologiska Undersökning, 2017). 
Gult område med vita liggande streck 
motsvarar (Lantmäteriet, 2017) glacial lera, 
ljusblått med vita prickar motsvarar sandig 
morän och rött är urberg. Utredningsområdet 
ligger innanför de röda strecken. 

Figur 3. Exempel på jordprofil från en sektion 
på utredningsområdet (Sweco Civil, PM 
Geoteknik, 2017-04-03). 
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Tabell 1. Uppmätta grundvattennivåer (Sweco Civil, Markteknisk undersökningsrapport (MUR), 2017-04-
03). 

Okt 2016      

Punkt Marknivå Spetsnivå Mättillfälle Uppmätt 

grundvattennivå 

Grundvattennivå 

under nuvarande 

marknivå [m] 

G16S001 +13,1 +4,6 161020 +12,9 0,2 

G16S005 +14,0 +6,2 161020 +10,4 3,6 

2017-03-29      

Punkt Marknivå Spetsnivå Mättillfälle Uppmätt 

grundvattennivå 

Grundvattennivå 

under nuvarande 

marknivå [m] 

G16S001 +13,1 +4,6 170329 Ej representativ - 

G16S005 +14,0 +6,2 170329 +10,7 3,3 

 

Grundvattenmätningarna i punkter G16S001 och G16S005 avviker från varandra och fler 

avläsningar bör utföras. Vid kontrollen 2017-03-29 visade det sig att G16S001 ej fungerande, 

men mätningarna från G16S005 redovisas i tabell 1. Grundvattennivån uppmättes till 3,3 m och 

3,6 m. Grundvattnets strömningsriktning kan förväntas följa områdets topografi. 

Grundvattennivå varierar med årstid och nederbördsförhållande och bör mätas under längre tid 

för att visa årstidsvariation, men det kan förutsättas att grundvattnets trycknivå kan stiga till 3 m 

under markytan (Sweco Civil, Markteknisk undersökningsrapport (MUR), 2017-04-03). 

3.5. Recipient 

Recipienten för området är Vallentunasjön. Nedan redovisas nuvarande status i recipienten och 

miljökvalitetsnormerna (Vatteninformationssytem Sverige, 2017). 

• Ekologisk status: Otillfredsställande.  

Utslagsgivande för den sammanvägda bedömningen av ekologisk status är 

otillfredsställande status för växtplankton-näringsämnespåverkan. Förslag till 

miljökvalitetsnorm är satt till God ekologisk status 2027 (Vatteninformationssytem 

Sverige, 2017). 

• Kemiska ytvattenstatus: Uppnår ej god.  

Även utan överallt överskridande ämnen är kemisk status uppnår ej god.  Ämnen som 

inte uppnår god kemisk status i vattenförekomsten är kvicksilver, polybromerade 

difenyletrar (PBDE) och PFOS. När det gäller kvalitetskravet att uppnå god kemisk 
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ytvattenstatus har PBDE, kvicksilver och kvicksilverföreningar fått undantag eller mindre 

stränga krav p.g.a. att problemet har en sådan omfattning och karaktär att det i 

dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. Halterna från december 2015 

får dock inte öka (Vatteninformationssytem Sverige, 2017).  

 

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen är ett miljöproblem. I detta fall indikeras 

övergödning av att växtplankton-näringsplanktonspåverkan, näringsämnen och ljusförhållande 

inte uppnår God status (Vatteninformationssytem Sverige, 2017). 

 

3.6. Markavvattning 

Inget markavvattningsföretag finns i direkt anslutning till området men däremot mellan 

planområdet och recipienten. Figur 5 visar läget för detta. 

 

Figur 3. Grön linje visar markavvattningsföretag I närområdet. 

3.7. Översvämningsrisk 

Länsstyrelsen har tagit fram en lågpunkskarta som baserar sig på lantmäteriets nationella 

höjdmodell och delar av fastighetskartan. Den ger en förenklad bild av hur det kan se ut i 

terrängen när ett kraftigt regn faller. 
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Figur 4. Lågpunktskarta med översvämningsrisker. Färgerna visar hur mycket vatten som skulle kunna 
samlas vid extremt skyfall (Länsstyrelsen WebbGIS, 2017). 

I dagsläget finns det ingen risk att vatten blir stående inom planområdet. Precis utanför 

planområdet finns det risk att en större mängd vatten samlas både vid korsningen 

Gärdesvägen/Centralvägen vid den sänka som finns där och på grannfastigheten öster om 

planområdet. Eftersom fastigheten antas ligga högre än gatan också i planerada exploatering 

bedöms inte fastigheten direkt vara översvämningsutsatt, däremot kan det bli problem i 

angränsande gata. 

4. Beräkningsmetod och indata 

I denna del redogörs för de indata och beräkningar som har utförts i denna utredning. 

Beräkningarna för dagvattenflöden och föroreningstransport har genomförts med dagvatten- 

och recipientmodellen StormTac version 17.3.3. Resultaten från dessa beräkningar ligger till 

grund för de förslag på dagvattenhantering som presenteras i kapitel 5. 

Markanvändning har bedömts utifrån platsbesök, Eniros karttjänst samt given illustrationsplan. 

Avrinningskoefficienter har satts enligt P110 baserat på samma bedömning. 

Enligt Svenskt Vatten och SMHI förväntas dimensionerande flöden öka framöver. För att 

minimera risker för översvämning dimensioneras dagvattensystemet för ett 10-årsregn med 

klimatfaktor 1.25 enligt Svenskt Vatten Publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Att räkna med 

klimatfaktor innebär att det i beräkningar tas hänsyn till den förväntade klimatförändringen med 
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mer intensiva regn. Ingen klimatfaktor har använts vid beräkning av årsavrinnningen och årlig 

föroreningsbelastning. 

Beräkningar har gjorts avseende flöden, reningsvolym och föroreningstransport enligt 

beskrivning nedan. 

4.1. Flödesberäkningar 

Modellen beräknar flöden utifrån nederbördsdata samt angivna avrinningskoefficienter. 

Dimensionerande flöden har beräknats för 5, 10, 20 och 100 års återkomsttid med klimatfaktor 

1,25 för följande scenarier:   

1. Befintlig situation 

2. Planerad situation 

Erforderliga fördröjningsvolymer har beräknats för 10-årsregn med klimatfaktor utifrån 

förutsättning att inte öka flödet jämfört med dagsläget. 

4.2. Reningsvolym för anläggningsdimensionering 

Erforderlig reningsvolym har beräknats som 20 mm på ansluten reducerad area. 

Reningsvolymen tillgodoräknas både i ytliga magasin samt i porvolym i jordlager. I vissa fall blir 

erforderlig fördröjningsvolym dimensionerande och i vissa fall blir erforderlig reningsvolym 

dimensionerande. 

4.3. Föroreningar 

Modellen beräknar föroreningshalter och årlig föroreningsbelastning med hjälp av 

föroreningshalter från angiven markanvändning, avrinningskoefficienter samt årsnederbörd (640 

mm).  

Föroreningsberäkningar har utförts för tre fall. För samtliga fall avses föroreningshalt/mängd i 

dagvattnet i den punkt där dagvattnet lämnar utredningsområdet och ansluter till kommunalt 

ledningsnät.  

1. Befintlig situation 

2. Planerad situation utan föreslagna reningsanläggnignar 

3. Planerad situation med föreslagna reningsanläggningar 

4.4. Indata 

Indata för den befintliga och planerade markanvändningen som använts vid flödes- och 

föroreningsberäkningarna visas i Tabell 2 och Tabell 3.  



    

 

 

 
  

12 (26) 
 
PM 

2018- 

 

 

 

m
e
m

o
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

NM \\sestofs010\projekt\1124\1124034_gärdesvägen_kvartersmark\000\19 original\leverans 180111\dagvattenutredning gärdervägen kvarter.docx 
 

Tabell 2. Befintlig markanvändning och tillämpade avrinningskoefficienter (φ) för det aktuella kvarteret före 
exploatering. 

Markanvändning Area (ha) Avrinningskoefficient φ  Reducerad area (ha) 

Parkeringsyta 0,032 0,85 0,027 

Lokalgata 0,038 0,85 0,032 

Gräs 0,245 0,1 0,024 

Totalt 0,315 0,27 0,084 

 

Tabell 3. Planerad markanvändning och tillämpade avrinningskoefficienter (φ) för det aktuella kvarteret 
efter exploatering. 

Markanvändning Area (ha) Avrinningskoefficient φ  Reducerad area (ha) 

Tak 0,174 0,9 0,156 

Innergård 0,137 0,45 0,061 

Förgårdsmark 0,005 0,1 0,0005 

Totalt 0,315 0,69 0,218 

 

Vid föroreningsberäkningar har markanvändningen kvarter inom flerfamiljshusområde angetts i 

StormTac. Halterna kopplade till denna markanvändning har fler mätvärden och ger ett säkrare 

resultat än ifall en uppdelning görs på takyta, grönyta etc. 

 

5. Förslag till dagvattenhantering 

Den föreslagna dagvattenhanteringen är baserad på de beräkningsresultat som redovisas 

under rubrik 4. Lösningarna säkerställer att varken flödet eller föroreningsbelastningen ökar 

efter genomförandet av planen och därmed att recipientens möjligheter att uppnå 

miljökvalitetsnormerna inte äventyras.  

5.1. Hantering av dagvatten från takytor 

5.1.1. Dagvattenlösning för takytor som lutar mot gata 

De delar av taken vars dagvatten avvattnas mot gatan av hus A, B, C och D behöver 
omhändertas utanför fastighetsgräns, förslagsvis vid den planerade torgytan markerad i Figur 7. 
Användning av torgytan för dagvattenhantering från kvartersmark har godkänts av Vallentuna 
kommun.Torgytan har en yta på ca 110 m2 , grön markering i Figur 7. Dagvattnet från takytorna 
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kan ledas via stuprännor och stuprör till tilltänkt dagvattenlösning för fördröjning och rening. 
Erforderlig reningsvolym för takytor mot gata är 10,4 m3. För att klara flödeskravet behöver 
tillgänglig fördröjningsvolym i ytligt magasin vara 10 m3 för den lösning som omhändertar 
dagvatten från taken som avleds mot gata. Lösningen behöver utformas för att uppfylla dessa 
krav. 
 
För att erhålla både fördröjning och rening kan dagvattenlösningen utformas som ett biofilter.  
Fördröjningen sker i ett ytligt magasin ovan jordlager som skapas genom att vegetationsytan är 
nedsänkt i förhållande till kanter, och reningen sker i filtrering genom vegetation, jord- och 
sandlager. Jordmånen bör vara minst 0,5-0,7 m inklusive dränerande skikt för att kunna ge 
fullgod reningseffekt. Ett biofilter förses med strypt dräneringsledning i botten som ansluts mot 
ledningsnätet i gata. Till samma servis ansluts en kupolbrunn i anläggningen för hantering av 
bräddflöden. Exempel på principsektion för lösning i markplan syns i Figur 8 och princip för 
jordlagerföljd och uppbyggnad av biofilter syns i Figur 9. Jordmån och växtval kan anpassas 
beroende på hur man vill utforma lösningen.Trädplanteringar går också bra sålänge det ytliga 
magasinet behålls. Då fördröjningsvolymen uppnås i biofiltrets ytliga magasin uppfylls därmed 
också reningsvolymen eftersom denna även inkluderar porvolymen i biofiltret. En lösning som 
utformas som ett biofilter med 20 cm nedsänkning för ytligt magasin kräver att en yta på 50 m2 
behöver reserveras. Görs det ytliga magasinet 30 cm djupt krävs en yta på 34 m2. 
 
En övertäckt lösning under torgytan skulle ge fördröjning men mindre rening. En sådan lösning 
kan exempelvis bestå av kasettmagasin eller ett annat underjordiskt magasin. Magasinet 
behöver ha en effektiv volym på ca 10 m3. Med ett antaget djup på 0,6 m innebär det att 
kasettmagasin skulle behöva anläggas över en yta på ca 17 m2. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Avvattnad yta mot dagvattenlösning i torgytan i blått. Den gröna markeringen visar torgytan och är 
110 m2 stor. En biofilterlösning behöver ca 35-50 m2 av torgytan och en underjordisk lösning ca 17 m2 
beroende på utformning. 
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Tabell 4. Anläggningsdata dagvattenlösning för dagvatten från takytor mot gata. 

Avvattnad reducerad yta (m2)  518 

Erforderlig reningsvolym för ansluten yta (m3) 10.4 

Erforderlig fördröjningsvolym för ansluten yta (m3) 10 
 

 
Figur 7. Principskiss över uppbyggnad och jordlagerföljd i ett biofilter (StormTac). 

Figur 6. Principsektion över öppen lösning i markplan som omhändertar dagvatten 
från takytor som lutar mot gata. Från denna avleds vattnet via dräneringsledning till 

dagvattenledning i gatan. Kupolbrunn anläggs för bräddflöden. 
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5.1.2. Upphöjda växtbäddar på innergård 

De delar av takytorna vars dagvatten avvattnas mot innergård på hus A, B, C, D och E föreslås 
avvattnas via stuprör mot upphöjda växtbäddar placerade på innergården. Växtbäddarnas 
ytbehov är principiellt inritat i Figur 10, men kan placeras på andra sätt som passar gårdens 
utformning förutsatt att det är möjligt att leda stuprören till dem. Växtbäddarna utformas med 
fördröjningszon i överkant för möjlighet till fördröjning och jämn infiltration av vatten i 
växtbädden. Vegetation kan väljas med avseende på vad som önskas på gården. Jordmånen 
anpassas därefter men bör ha samma princip som i Figur 8. Det dränerande undre skiktet kan 
ersättas av stick till innergårdens dränering om växtbäddarna görs öppna mot denna i botten, se 
Figur 11 för principsektion.  
 

Minsta jordmån kan här innefatta tjockleken mellan bjälklag och vistelseyta om växtbäddarna 

görs öppna i botten och ansluts till innergårdens dränering. Om inte behöver denna tjocklek 

(jordmån + ytligt magasin) göras från vistelseytan och uppåt. Det är också en konstruktionsfråga 

hur hög belastning bjälklaget kan ta i dessa punkter.  

Figur 8. Avvattnad yta mot upphöjda växtbäddar på innergård. 
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Tabell 5. Anläggningsdata upphöjda växtbäddar på innergård. 

Anläggningens yta (m2) 5 x 12 

Ytligt magasin djup (m) 0.2 

Ytligt magasin volym (m3) 12 

Minsta djup jordmån (m) 0.7 

Tillgänglig reningsvolym (m3) 20.4 

    

Avvattnad reducerad yta (m2) 872 

Erforderlig reningsvolym för ansluten yta (m3) 17.4 

Erforderlig fördröjningsvolym för ansluten yta (m3) 12 

 

 

Figur 9. Principsektion upphöjda växtbäddar på innergården. Grön streckad linje är dränering. 
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5.1.3. Upphöjd växtbädd förgårdsmark 

För avvattning av yttersidan av tak E (Figur 12) rekommenderas att den gröna förgårdsmarken 

anpassas för att kunna omhänderta dagvatten enligt samma princip som i avsnittet ovan. 

Anslutning för dräneringsledning sker mot ledning i gata eller om en ny ledning kommer att 

läggas vid infarten sker anslutning till denna.  

 
Figur 10. Avvattnad yta mot upphöjd växtbädd på förgårdsmark. 

 
Tabell 6. Anläggningsdata upphöjd växtbädd förgårdsmark. 

Anläggningens yta (m2) 45 

Ytligt magasin djup (m) 0.2 

Ytligt magasin volym (m3) 9 

Minsta djup jordmån (m) 0.7 

Tillgänglig reningsvolym (m3) 15.3 

    

Avvattnad reducerad yta (m2) 174 

Erforderlig reningsvolym för ansluten yta (m3) 3.5 

Erforderlig fördröjningsvolym för ansluten yta (m3) 8.8 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 
  

18 (26) 
 
PM 

2018- 

 

 

 

m
e
m

o
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

NM \\sestofs010\projekt\1124\1124034_gärdesvägen_kvartersmark\000\19 original\leverans 180111\dagvattenutredning gärdervägen kvarter.docx 
 

5.1.4. Grönytor på innergården 

Innergårdens grönytor kommer att ha en renande och fördröjande funktion för den nederbörd 

som faller på gården, se Figur 11. Nedan beskrivs principerna för rening, fördröjning och 

avledning av skyfallsflöden. 

 

Figur 11. Avvattnad yta som hanteras på innergård. 

Rening 

Innergårdens grönytor betraktas delvis som ett stort biofilter. Dagvatten har möjlighet att filtreras 

genom jordmaterial för att sedan dräneras ut.  

50 % av innergården har antagits bestå av grönyta (utöver de upphöjda växtbäddarna för 

takavvattning) på minst 30 cm jordmån. Innergården behöver för reningens skull kunna 

magasinera 20 mm av den totala nederbörd som faller på gården. Med hälften grönyta innebär 

det att det i grönytorna behöver kunna magasineras 40 mm nederbörd. Med tillgänglig porvolym 

20% innebär det att jordmånen behöver vara 20 cm för att klara reningskravet. För 

anläggningens skull rekommenderas däremot att jordmånen är minst 30-40 cm då det behöver 

finnas plats för dränering och möjlighet till växtetablering. 

Fördröjning 

Flödeskravet förutsätter att 6,8 m3 dagvatten kan fördröjas i innergårdens jordmån eller ytliga 

magasin på själva innergården utöver de upphöjda växtbäddar som är till för takvattnet. Anläggs 

grönytorna på 30 cm jordmån finns 39 m3 porvolym (antaget 20 % tillgänglig porvolym) på 
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innergården. Vanligtvis brukar man tillgodoräkna ytliga magasin för flödesfördröjning i 

anläggningar dit man leder en större mängd dagvatten eftersom en anläggnings 

infiltrationsflöde kan vara mindre än tillflödet. För innergårdens fall behöver den nederbörd som 

faller på gården fördröjas, inte ett större tillkommande flöde från en ansluten stor hårdgjord yta 

(denna volym omhändertas i upphöjda växtbäddar). Gårdens tillflöde blir istället 

dimensionerande regnintensitet (10-minuters 10-årsregn med klimatfaktor) vilket kräver en 

infiltrationskapacitet på ca 160 mm/h (hänsyn taget till 50% hårdgjord yta) vilket är ungefär i 

storleksordningen vad en grönyta klarar av.  

Gården kommer att verka fördröjande för dagvattnet eftersom det går genom grönyta, jordlager 

till dränering. Därför bedöms gården kunna fördröja de 6,8 m3 dagvatten som krävs för att 

komma ner till flödeskravet.  

Anläggning och skyfallsflöden 

Innergårdens bjälklag kan byggas upp på olika sätt. Ofta anläggs den med en veckad 

kuvertstruktur där dräneringsledningar läggs i varje svacka. För en mindre innergård med 

bebyggelse enbart på ena sidan som i detta fall kan den även ges en lutning ut från huset med 

huvuddräneringsledning förlagd i det yttersta lågstråket med stick upp mot växtbäddarna som 

mottar takdagvatten. Hur bjälklaget anläggs behöver också ta hänsyn till konstruktionsfrågor 

och var bärande pelare kan placeras i garaget etc.  

Innergården behöver också lutas ut från husväggarna för att undvika ackumulation av vatten 

intill husväggar. Man kan också utforma svackor på gården som utgör ytliga magasin där 

kupolbrunnar placeras för bräddflöden.  

Vid skyfallsflöden då innergårdens dräneringssystem inte hinner med och gårdens grönytor är 

mättade behöver dagvatten kunna avledas ytligt via sekundära avledningsvägar till kommunal 

väg. Primärt behöver innergårdens höjdsättning göras så avledningen sker dit man önskar, 

därtill behöver muren möjliggöra att överskottsvatten kan ledas ner på markplan, se Figur 12.  

 

Figur 12. Principsektion över innergård. Blå pilar visar normalflöden. Dagvatten från taket som filtrerats i de 
upphöjda växtbäddarna dräneras tillsammans med innergårdens egna dagvatten under innergårdens 
jordlager. Grön markering är dränering. Röda pilar visar sekundär avledningsväg över gården vid 
skyfallsflöden. Muren behöver vid gårdens lågstråk möjliggöra att överskottsvatten tar sig ut till markplan. 
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Vidare behöver marken höjdsättas så att flödet kan ta sig vidare ut på kommunal gata. Det kan 

göras på två olika sätt, se option 1 och 2 nedan. Detta förutsätter att höjdsättning på marknivå 

görs så att flödesvägarna säkerställs: 

1. Avledning mot Centralvägen 

Figur 13. Sekundär avledning till Centralvägen förutsätter att innergården har ett ytligt lågstråk mot 
fastighetens sydöstra ände, från vilket ytliga flöden kan passera muren och rinna ner på marken och 
vidare ut på Centralvägen. Markens höjdsättning behöver stödja de ytliga flödesvägarna. 

1. Avledning mot Gärdesvägen 

Figur 14. Sekundär avledning till Gärdesvägen förutsätter att innergården har ett ytligt lågstråk mot 
infarten till parkeringen, från vilket ytliga flöden kan passera muren och rinna ner på marken och 
vidare ut på Gärdesvägen. Markens höjdsättning behöver stödja de ytliga flödesvägarna. En lokal 
höjdrygg behöver utformas för att flödet ej ska gå över på Brf Vikingen. 
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5.1.5. Marknivå 

För att motverka att dagvatten rinner in i garaget via garageinfarten föreslås att en 
dagvattenränna anläggs i anslutning till infarten som ansluts till det kommunala dagvattennätet i 
gatan. Rännan anläggs för att förhindra ytligt avrinnande dagvatten från infarten att ledas in i 
garaget, inga övriga vattenfraktioner från garageutrymmet får avledas i rännan.  
 
Som säkerhetsåtgärd föreslås att en lägsta golvnivå på färdigt golv anges som minst 30 cm 
över planerad omgivande marknivå. 

5.1.6. Modellering av föreslagna reningsanläggningar i StormTac 

För samtliga föreslagna dagvattenlösningar är reningsprincipen densamma, det vill säga rening 
genom filtrering i biofilter. Biofilter når upp till maximal reningseffekt då dessa utgör 10% av 
ansluten reducerad area. För utredningsområdet innebär detta 293 m2 biofilter. Innergårdens 
grönytor på bjälklag betraktas delvis som ett stort biofilter då dagvattnet passerar vegetation och 
filtrerande jordmaterial innan det dräneras ut. De föreslagna lösningarna exklusive innergårdens 
grönytor har en yta på 137 m2 vilket innebär att 156 m2 av innergårdens grönyta behöver kunna 
betraktas som fullgott biofilter för att en maximal reningseffekt ska vara motiverad. Detta 
motsvarar ca 25% av gårdens grönytor. Det bedöms rimligt att tillgodoräkna detta eftersom 25% 
av gårdens grönytor bedöms erbjuda tillräckligt lång filtersträcka till dräneringsledning för att 
betraktas ha en tillräckligt renande funktion. 

6. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten från flödes- och föroreningsberäkningarna tillsammans med 

beräknad erforderlig fördröjningsvolym och reningsvolym. 

6.1. Flödesberäningar 

Dagvattenflöden före och efter exploatering visas i tabell 7.  

Tabell 7. Beräknade dimensionerande flöden (l/s) för regn med olika återkomsttider före respektive efter 
exploatering utan föreslagna fördröjningsåtgärder. 10 års återkomsttid markerat i blått eftersom 
fördröjningsanläggningar dimensioneras med avseende på 10-årsregn. 

Återkomsttid för regn (år) Befintligt flöde (l/s) Flöde efter planerad exploatering (l/s) 

5 19 49 

10 24 63 

20 30 78 

100 83 150 

Resultatet av flödesberäkningarna för utredningsområdet visar att det dimensionerande flödet 

vid ett 10-årsregn kommer att öka med 39 l/s till följd av planerad exploatering. Detta beror på 

den förändrade markanvändningen där den tidigare grönytan ersätts av hårdgjorda ytor i form 

av hus och en del hårdgjorda ytor på innergården. 
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6.1.1. Behov av fördröjning med förutsättning att inte öka det 

dimensionerande flödet till ledningsnätet  

Utifrån förutsättningen att inte öka det dimensionerande flödet till ledningsnätet behöver flödet 

fördröjas från 63 l/s till 24 l/s vid ett 10-års regn. Fördröjningsvolymen fördelas ut för de olika 

delytorna tak och innergård. Eftersom innergårdens grönytor blir fördröjande i sig lämpar det sig 

inte att förlägga en fördröjningslösning nedströms innergårdens dränering. För takytorna kan 

dessa ledas direkt mot fördröjningslösningar. Nedan i tabell 8 syns in- och utflöden för de olika 

delytorna med erorderliga fördröjningsvolymer för att uppnå fördröjningskravet. Hur dessa 

volymer skapas redovisas i kapitel 5. 

 

Tabell 8. Dimensionerande flöden per delavrinningsområde (Qin), erforderliga fördröjningsvolymer (V) och 
utflöde från respektive fördröjningslösning (Qut). 

Delavrinningsområde Qin (l/s) V (m3) Qut (l/s) 

Tak mot gata 15 9,6 3,7 

Tak mot upphöjda växtbäddar gård 25 12 10 

Tak mot upphöjd växtbädd mot infart 4,9 8,8 0,1 

Innergård 18 6,8 10 

Totalt 63 37 24 

 

6.2. Reningsvolym för dimensionering av reningsanläggningar 

 

Tabell 9. Beräknad erforderlig reningsvolym för att uppnå reningskravet på rening av första 20 mm regn. 

Delavrinningsområde Erfordrad reningsvolym (m3) 

Tak mot gata 10,4 

Tak mot upphöjda växtbäddar 17,4 

Tak E norrut 3,5 

Innergård 27 

Totalt 59 
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6.3. Föroreningsberäkningar 

Det viktigaste måttet på dagvattnets recipientpåverkan är föroreningsbelastningen i kg/år. 

Denna tar hänsyn både till hur halterna/koncentrationen av föroreningar i dagvattnet förändras 

samt till flödesökningen. Genom att studera föroreningsbelastningen inkluderas både åtgärder 

för att reducera föroreningsmängderna genom olika reningsåtgärder och åtgärder som 

reducerar totala mängden avrinning. För samtliga föroreningsämnen kan den framtida 

belastningen minska ner till samma nivå eller lägre jämfört med belastningen i befintlig situation 

med föreslagna reningsåtgärder, medan belastningen utan reningsåtgärder skulle öka för alla 

ämnen utom kvicksilver vilket visas i tabell 10. Planens genomförande kommer därav inte att 

negativt påverka Vallentunasjöns möjligheter att uppnå miljökvalitetsnormer då den genomförs 

med föreslagna reningsåtgärder. 

Tabell 11 visar att halterna av 7/13 undersökta ämnen ökar efter exploatering utan rening. Efter 
exploatering med rening kan samtliga halter renas till nivåer under riktvärde och halter vid 
befintlig situation.  
 
Tabell 10. Föroreningsmängder i dagvatten från planområdet före och efter exploatering. 

Ämne 
Befintliga 
mängder (kg/år) 

Framtida mängder utan 
rening (kg/år) 

Framtida mängder 
med rening (kg/år) 

P 0,09 0,38 0,09 

N 0,9 1,5 0,7 
Pb 0,008 0,02 0,001 

Cu 0,016 0,033 0,003 

Zn 0,05 0,13 0,007 
Cd 0,0002 0,0009 0,00005 

Cr 0,004 0,01 0,004 
Ni 0,003 0,01 0,001 
Hg 0,000024 0,0000027 8,2E-07 
SS 44 73 10 
Oil 0,2 0,7 0,1 

PAH16 0,0007 0,0008 0,00004 
BaP 0,00001 0,00007 0,000004 
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Tabell 11. Föroreningshalter i dagvatten från planområdet före och efter exploatering. Markerade celler 
överskriver riktvärde 1M1 för dagvattenutsläpp. 

Ämne 
Befintliga 
halter (µg/l) 

Framtida halter 
utan rening (µg/l) 

Framtida halter 
med rening (µg/l) 

Riktvärde 1M 

P 120 250 60 160 
N 1100 950 430 2000 
Pb 11 13 0,7 8 
Cu 21 21 2 18 

Zn 58 84 4 75 
Cd 0,22 0,57 0,03 0.4 
Cr 4,4 9,1 2,9 10 
Ni 4,2 0,76 0,77 15 

Hg 0,03 0,002 0,0005 0.03 

SS 56000 47000 6400 40000 

Oil 280 450 90 400 
PAH16 0,8 0,5 0,03   
BaP 0,015 0,046 0,002 0.03 

6.3.1. Reningseffekt i anläggningar 

Sammanvägd reningseffekt för de föreslagna anläggningarna visas i tabell 12.  

Tabell 12. Beräknad reningseffekt för föreslagna reningsanläggningar. 

 Ämne Reningseffekt (%) 

P 77 

N 55 

Pb 95 

Cu 90 

Zn 95 

Cd 95 

Cr 69 

Ni 90 

Hg 70 

SS 87 

Oil 80 

PAH16 95 

BaP 95 

                                                      
1 Riktvärde 1M för dagvattenutsläpp direct till recipient (Riktvärdesgruppen, 2009) 
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7. Slutsatser 

• Flödet från ytan ökar inte vid dimensionerande regn förutsatt att föreslagna 

fördröjningsåtgärder anläggs. 

• Årlig föroreningsbelastning från området ökar inte förutsatt att föreslagna 

reningsanläggningar anläggs. 

• Vallentunasjöns möjligheter att uppnå MKN försvåras inte till följd av planens 

genomförande eftersom föroreningsbelastningen från området minskar då föreslagna 

LOD-åtgärder anläggs. 

• Gårdsytan behöver anläggas med fall från husväggarna och med ett lågstråk mot en 

öppning i muren som möjliggör ytlig avledning för evakuering av skyfallsflöden 

• Markplan behöver höjdsättas så att skyfallsflöden kan avledas ytligt från fastighetens 

östra sida, antingen till Gärdesvägen eller till Centralvägen. 

• Torgytan sydväst om fastigheten utnyttjas för fördröjning och rening av takdagvatten 

från fastigheten. 

• Ingen ytterligare fördröjning behöver anläggas i gaturummet för omhändertagande av 

dagvatten från fastigheten om föreslagna fördröjningsåtgärder anläggs.  
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 2016-03-17 1 (1) 

Kommunal författningssamling 

Antagen av Kommunfullmäktige 2006-02-20 § 5  

 

Gemensam klotterpolicy i Vallentuna kommun  

 

1. Berörda:  
Vallentuna kommun 

Kommersiella fastighetsägare 

Bostadsrättsföreningar  

Andra som äger/ansvarar för anläggningar/fordon/objekt som kan utsättas för klotter  

 

2. Inget klotter accepteras inom det geografiska området Vallentuna kommun 

 

3. Anmälningscentral för klotter inrättas hos kommunen 
- Klottertelefon 

- Klotter e-post 

 

4. Information till Vallentunaborna  
- om policyn  

- om hur man anmäler upptäckt klotter 

- om kommunens kostnader för klottersanering 

 

5. Företag och bostadsrättsföreningar som anslutit sig till denna policy 
- Lämnar kontaktuppgifter till kommunens anmälningscentral för klotter. 

- Fotodokumenterar allt påträffat klotter 

- Polisanmäler allt klotter 

- Ser till att klottret saneras skyndsamt, normalt högst 2-3 dagar efter upptäckt. 

- Ser till att inhyrda objekt (arbetsbodar, arbetsmaskiner etc) är sanerade från klotter när de   

   kommer till kommunen 

 

thebyl
Textruta
Bilaga D Klotterpolicy



Hus/Etapp Månad
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Hus A-B/Källarvån. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Bygglovshandlingar/Bygglov
Säljstart
Fastighetsbildn., lagfart, tilltr.
Ram-/systemhandlingar
Anbudsförfrågan/Upph.
Projektering/Produktion
Inflyttning

Hus C-D

Bygglovshandlingar/Bygglov
Säljstart
Fastighetsbildn., lagfart, tilltr.
Ram-/systemhandlingar
Anbudsförfrågan/Upph.
Projektering/Produktion
Inflyttning

Hus E

Bygglovshandlingar/Bygglov
Fastighetsbildn., lagfart, tilltr.
Ram-/systemhandlingar
Anbudsförfrågan/Upph.
Projektering/Produktion
Inflyttning
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA 

TFN: 08-587 850 00 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

Mellan Vallentuna kommun, nedan kallad Kommunen, och Bällstaudde 

Bostadsutveckling AB, org.nr. 559048-5610, nedan kallad Bolaget,  

träffas följande 

Avtal om mobilitetsåtgärder 
 

1 § 

För blivande fastigheterna Vallentuna Prästgård 1:174-1:176, nedan kallade 

Fastigheterna eller var för sig kallade Fastighet, (nuvarande del av Vallentuna 

Prästgård 1:69 och 1:163), har Bolaget tagit fram en mobilitetsplan. 

 

Ett krav för bygglov för Fastigheterna är att mobilitetsplanen garanteras över tid. 

Därför tecknas detta avtal, nedan kallat Avtalet, mellan Bolaget och Kommunen. 

 

Mellan Bolaget och Kommunen ska flera marköverlåtelseavtal tecknas för 

Fastigheterna, nedan kallat Marköverlåtelseavtal. 

 

 § 2  

Bolaget åtar sig att genomföra samtliga åtgärder i mobilitetsplanen som godkänns vid 

bygglov för Fastigheterna, nedan kallad Mobilitetsplanen. Mobilitetsplanen bifogas 

detta avtal efter beviljat bygglov för Fastigheterna. 

 

§ 3  

Bolaget åtar sig att redovisa för Kommunen att samtliga åtgärder i Mobilitetsplanen 

är utförda, och att åtgärderna består över tid.  

 

§ 4  

Skriftlig redogörelse enligt § 3 till Kommunen över åtgärderna i Mobilitetsplanen ska 

ske vid följande tillfällen: 

- Vid startbesked för byggnation på Fastigheterna. 

- Vid slutbesked för byggnation för respektive Fastighet. 

- Vid slutreglering av Marköverlåtelseavtal för respektive Fastighet. 

 

5 §  

Redogörelse ska även ske om Kommunen begär det och kan då avse en specifik åtgärd 

eller flera. 

 

6 §  

Efter slutreglering av Marköverlåtelseavtal övergår skyldigheten enligt detta Avtal 

från Bolaget till Fastighetsägaren.  

 

Bolaget förbinder sig att på Fastighetsägaren eller samfällighetsförening där 

Fastigheterna ingår, överföra samtliga skyldigheter och åtaganden i enlighet med 

detta Avtal. 

 



 SID 2/3 

  

  

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA 

TFN: 08-587 850 00 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

Skyldighet är på Bolaget till dess att Avtalet är skriftligen överlåtet till 

Fastighetsägaren eller samfällighetsförening där Fastigheterna ingår. 

 

7 § 

Fram till tiden för slutreglering av Marköverlåtelseavtalet är Bolaget solidariskt 

ansvarig för detta Avtal även om överlåtelse av Avtalet har skett. 

 

8 § 

Som säkerhet för Bolagets åtaganden ställer Credentia AB org.nr 556025-2891, en 

borgen så som för egen skuld. Vad som i detta Avtal utgör åtagande för Bolaget gäller 

även vid första anfordran för Credentia AB. Credentia AB:s åtagande upphör vid 

slutreglering av Marköverlåtelseavtal för Fastigheterna, under förutsättning att 

Avtalet har överlåtits på Fastighetsägare eller samfällighetsförening där Fastigheterna 

ingår. 

 

9 §  

Om åtgärderna inte har genomförts enligt Mobilitetsplanen, har Kommunen rätt att 

genomföra åtgärderna på bekostnad av Bolaget. 

 

Om åtgärderna enligt Mobilitetsplanen inte består över tid har Kommunen även rätt 

att genomföra åtgärderna på bekostnad av Bolaget. 

 

10 § 

Kommunen har rätt att fakturera Bolaget för kostnader för att genomföra åtgärder 

enligt Mobilitetsplanen. 

Betalning ska ske mot faktura, som ska betalas inom 30 dagar. Vid försening utgår 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen, referensränta + 8 procentenheter, från 

förfallodagen. 
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Vallentuna den         /         2020  Ort                        den       /       2020 

 

för Vallentuna kommun  för Bällstaudde 

Bostadsutveckling AB

  

 

 

  

 .....................................................................   ..............................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 .....................................................................   ..............................................................  

( ) ( ) 

 

 

                                                                                            Ort                        den       /       2020 

  

 

 Borgensåtagande enligt § 8 

 för Credentia AB  

  

 

  

 .....................................................................   ..............................................................  

  ( )  

 

 

 .....................................................................   ..............................................................  

  ( ) 

 

 

 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-01-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17
Uppdrag att underteckna avtal (KS 2019.280)

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt Mark- och exploateringschef att underteckna det av 
Kommunstyrelsen godkända (Beslut 2019-11-25 § 205) reservationsavtalet.
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen godkände avtalspaketet för marköverlåtelse till Bällstaudde 2019-11-25. I 
tjänsteskrivelsen hade ett förslag till beslutsmening fallit bort avseende att Mark- och 
exploateringschef skulle underteckna även reservationsavtalet för kommunens räkning.
 
Avtalet som avses är handling KS 2019.280-4 med bilagor (5-8)
 
 
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 kommunstyrelsen beslutar enligt det.
 
 

Beslutsunderlag
1. Uppdrag att underteckna reservationsavtal

Expedieras till 
Akten Mark- och exploateringschef Projektchef centrala Vallentuna Samhällsbyggnadschef 
Bällstaudde Bostadsutveckling AB

1



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-11-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 205
Godkännande av avtalspaket Gärdesvägen (KS 2019.280)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Reservationsavtal med Bällstaudde 
Bostadsutveckling AB avseende del av fastigheterna Vallentuna Vallentuna Prästgård 1:69 
och 1:163.
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utkast till Marköverlåtelseavtal med bestämmelser 
om exploatering med Bällstaudde Bostadsutveckling AB avseende del av fastigheterna 
Vallentuna Vallentuna Prästgård 1:69 och 1:163.
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt Mark- och exploateringschef att underteckna 
Marköverlåtelseavtalet för kommunens räkning när Reservationsavtalets villkor är uppfyllda 
med de markerade kompletteringar enligt bifogat Marköverlåtelseavtal.
 
 

Reservationer
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot att hans tilläggsyrkande avslogs.
 
Jaana Tilles och Gustav Elfström, båda (S), reserverar sig mot att Nicklas Steorns (MP) 
tilläggsyrkande avslogs.

Ärendebeskrivning
Del av fastigheterna Vallentuna Vallentuna Prästgård 1:69 och 1:163 ingår i Detaljplan 
Gärdesvägen som vann laga kraft 2019-07-17. Detaljplanen möjliggör cirka 100 nya bostäder 
i flerbostadshus med lokaler för centrumändamål i entréplan samt underjordiskt garage.
 
Kommunen har genomfört en markanvisningstävling för området och tecknat 
markanvisningsavtal med Bällstaudde Bostadsutveckling AB, Dnr MEX 2018–000002.
 
Syftet med Reservationsavtalet är att reglera byggstart och säkra genomförandet av den 
planerade bebyggelsen.
 
Syftet med Marköverlåtelseavtalet är att är att reglera marköverlåtelse för del av fastigheterna 
Vallentuna Vallentuna Prästgård 1:69 och 1:163 samt de genomförandefrågor som 
uppkommer i samband med genomförande av detaljplan.
 
Den totala likviden för byggrätten blir cirka 41 mkr inkl. medfinansiering och 
exploateringsersättning beroende på slutlig BTA och upplåtelseform. Köpeskillingen för 
marken uppgår till cirka 26 mkr.

1



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-11-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
 
Yrkanden
Bengt-Åke Grip (M), yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna Reservationsavtal med 
Bällstaudde Bostadsutveckling AB avseende del av fastigheterna Vallentuna Vallentuna 
Prästgård 1:69 och 1:163.
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utkast till Marköverlåtelseavtal med bestämmelser 
om exploatering med Bällstaudde Bostadsutveckling AB avseende del av fastigheterna 
Vallentuna Vallentuna Prästgård 1:69 och 1:163.
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt Mark- och exploateringschef att underteckna 
Marköverlåtelseavtalet för kommunens räkning när Reservationsavtalets villkor är uppfyllda 
med de markerade kompletteringar enligt bifogat Marköverlåtelseavtal.
 
 
Nicklas Steorn (MP) yrkar, med bifall från Jaana Tilles (S), som tilägg att i punkt 4 
"Exploatören ska ha en dialog med kommunen kring hur och till vilken omfattning 
Exploatören kan ta del av och använda erfarenheterna från Miljöprogrammet Kristineberg och 
dess hållbarhetsdialoger i byggprojektet."
 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.
 
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att det avslås.
 

Beslutsunderlag
1. §75 Planmu Godkännande av avtalspaket Gärdesvägen
2. Godkännande av avtalspaket Gärdesvägen
3. Reservationsavtal 20190923
4. Reserv.avtal Bilaga 1 Markområdet
5. Res.avt. bilaga 2 Marköverlåtelse 20190923
6. Res avt. bil 2 Marköverlåtelseavtal Bilagor 20190923
7. Reserv.avtal Bilaga 3 Godkänd utformning 20190923

Expedieras till 
Akten Mark- och exploateringschef Projektchef Centrala Vallentuna Samhällsbyggnadschef 
Roslagsvatten Bällstaudde Bostadsutveckling AB
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