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Plats och tid Digitaltsammanträde kl. 13:00-13:52

Beslutande 
närvarande

Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Ylva Mozis (L) (vice ordförande), 
Gustav Elfström (S) (2:e vice ordförande), Per Forssberg (KD)

Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) (Adjungerad från bygg- och miljötillsynsnämnden), 
Sven-Olof Ekström (S) (Adjungerad från bygg- och 
miljötillsynsnämnden), Jerri Bergström (S) (Adjungerad från 
kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott), Bengt-Åke Grip (M) 
(Adjungerad från kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott), 
Kristoffer Uddén (Exploateringschef), Björn Stafbom 
(Samhällsbyggnadschef), Poa Hellqvist (Förvaltningschef teknik- och 
fastighetsförvaltningen), Olle Nordberg (Projektchef), Anders Nahlbom 
(Projektchef) §§66-68, Ellen Johansson (Trafikplanerare) §§66-68, 
Annina Stadius (Planchef), Aina Larsson (Planarkitekt), Johanna Attlerud 
(Stabschef samhällsbyggnadsförvaltningen), Daniel Jarl (Chef 
avdelningen för översiktsplanering), Victor Kilén (Kommundirektör)

Paragrafer §§66-75

Justerande Gustav Elfström

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Fanny Lundqvist

Ordförande _______________________
Parisa Liljestrand

Justerande _______________________ 
Gustav Elfström
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ÄRENDELISTA
§66 Val av justerare
§67 Fastställande av dagordning
§68 Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar
§69 Sammanträdesplan 2021
§70 Namnsättning av vägar, RÖRBY 3:12
§71 Tillägg till avtalspaket för Gärdesvägen

§72 Gemensamt yttrande Stockholm nordost över remiss riksintresseprecisering 
Stockholm Arlanda Airport

§73 Detaljplan för Gamla polishuset granskning
§74 Pågående planer och uppdrag
§75 Anmälningar av kungörelser fram tills 2020-10-12
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§ 66
Val av justerare

Beslut
Kommunstyrelsens plan-och miljöutskott utser Gustav Elfström (S) att justera protokollet 
jämte ordförande. 
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§ 67
Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 68
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

 Johanna Attlerud är ny stabschef för samhällsbyggnadsförvaltningen
 Pågående ÅVS:er - Ellen Johansson
 Avrapportering av vad som händer i projektchefsområdet Norra Vallentuna och Lindholmen - 

Anders Nahlbom
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§ 69
Sammanträdesplan 2021 (KS 2020.248)

Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att fastställa
sammanträdesplanen för 2021.

Utskottet sammanträder på följande tisdagar klockan 09:00.
9/2, 9/3, 13/4, 18/5, 15/6, 24/8, 21/9, 19/10 och 16/11.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens plan-och miljöutskott fastställer sin sammanträdesplanering för
år 2021. I föreslagen sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven
undvikits för att underlätta för förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara.

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
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-16, sammanträdesplan planmu 2021
 Sammanträdesplan PlanMu KS-KF 2021 - KLAR
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§ 70
Namnsättning av vägar, RÖRBY 3:12 (KS 2020.200)

Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott fastställer vägnamnen
Rörby allé
Rörby mangårdsväg
Rörby stallväg
Rörby galoppväg

Ärendebeskrivning
Angarns-Rörby hästgård har ansökt om ny adressättning inom fastigheten RÖRBY 3:12. 
Privata vägar utanför detaljplan kan namnsättas av fastighetsägaren, men kommunen beslutar 
om vägnamnen ska gälla som adressområden och ligga till grund för belägenhetsadresser. 
Företrädare för Angarns-Rörby hästgård har beslutat om följande namn i samråd med 
namnberedningen:
- Rörby allé
- Rörby mangårdsväg
- Rörby stallväg
- Rörby galoppväg

De adresser som tillhör gården idag är Angarns-Rörby 200, 201, 202, 203 och 210.
Angarns-Rörby 200-203 kommer enligt förslaget att istället få adresser på Rörby
mangårdsväg, och Angarns-Rörby 210 får adress på Rörby galoppväg. Nya adressnummer 
kommer att sättas enligt gällande praxis för gatunummer.

I kartan, bilaga 1, syns de befintliga adresspunkterna som blå punkter med nummer. 
Befintliga byggnader som kommer att behöva adressättas, men som saknar adress idag, visas
med gula punkter

Det har inte kommit in någon ansökan om planbesked eller bygglov till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Bilaga 3 - Utvecklingsplan reflekterar enbart sökandens 
vision för hur området kan komma att utvecklas.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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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
 Tjänsteskrivelse, 20200918, Namnsättning av vägar, RÖRBY 3:12
 Bilaga 1. Karta med vägnamnförslag och adresspunkter
 Bilaga 2. Skrivelse från Angarns Rörby hästgård
 Bilaga 3. Utvecklingsplan med namnförslag från Angarns Rörby hästgård
 10. Yttrande gällande namnsättning av vägar på Rörby 3,12

8 / 16

Comfact Signature Referensnummer: 8883SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2020-10-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 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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§ 72
Gemensamt yttrande Stockholm nordost över remiss 
riksintresseprecisering Stockholm Arlanda Airport (KS 2020.243)

Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att stå bakom Stockholm Nordosts 
gemensamma yttrande daterat 2 oktober 2020 som svar på remiss riksintresseprecisering för 
Stockholm Arlanda Airport.

Ärendebeskrivning
Förslag till riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport har skickats ut på remiss.

Riksintressepreciseringen avser att redovisa de anspråk som följer med riksintresset i form av 
befintliga och framtida markanspråk respektive påverkansområden som ska tas hänsyn till i 
olika tillståndsprövningar som till exempel detaljplanering och bygglovsprövning. Vallentuna 
berörs av flera av flygplatsens påverkansområden. Nuvarande influensområde som berör stora 
delar av västra Vallentuna föreslås minska. Samtidigt föreslås ett helt nytt påverkansområde 
för lågfartsflyget. Om lågfartsområdet blir en del av flygplatsens kommande 
riksintresseanspråk så får det stora negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen. 
Påverkansområdet lågfartsflyg beskrivs framför allt under avsnitt 6.5.2 och 6.6 i remissen.

Vallentuna kommun är en av remissinsatserna. Kommunen har begärt och beviljats förlängd 
svarstid till och med den 6 november. Ett förslag till remissvar för Vallentuna kommun är 
under framtagande men hinner inte hanteras på aktuellt sammanträde.

Stockholm nordost har samtidigt beslutat att lämna ett gemensamt remissvar, utan att begära 
förlängd svarstid. På föreliggande möte föreslås kommunstyrelsens plan- och miljöutskott att 
ställa sig bakom Stockholm nordosts gemensamma yttrande. Behovet av ett lämna ett 
gemensamt yttrande har påkallats av förslaget till att införa riksintresseanspråk för 
lågfartsflyget vilken riskerar att hindra möjligheten att stadsutveckla längs med Roslagsbanan. 
Detta gäller framför allt mellan Vallentuna och Lindholmen i Vallentuna och påverkar således 
både ingångna avtal i Sverigeförhandlingen såväl som möjligheten att förlänga Roslagsbana 
till Arlanda.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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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
 Missiv, Riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport
 Remiss, Riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport
 Tjänsteskrivelse Yttrande Stockholm nordost över remiss riksintresseprecisering 

Arlanda
 riksintressepreciserning remissvar STONO 20201002(243305) (0)_TMP
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§ 73
Detaljplan för Gamla polishuset granskning (KS 2020.043)

Beslut
Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott beslutar att sända ut detaljplan för Gamla 
polishuset, omfattande fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:149, Vallentuna-Prästgård 1:49 
och del av Vallentuna-Prästgård 1:163, Vallentuna-Rickeby 1:436 för granskning enligt 5 kap 
6§ plan- och bygglagen 2010:900, PBL.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen möjliggör ett uppförande om cirka 50-70 bostäder i ett centralt läge i centrala 
Vallentuna, varav ca 40-talet är studentbostäder. Bostäderna planeras i flerbostadshus och 
detaljplanen möjliggör även användning för centrumändamål för en ökad flexibilitet. Planen 
möjliggör också en breddning av Gärdesvägen och en framtida gång- och cykelväg. 
Utformning och placering av bostäder syftar till att stärka stråk och siktlinjer av 
kulturhistoriskt värde. Syftet med detaljplanen är även att upphäva stadsplan S710701. 
Detaljplanen syftar också till att möjliggöra att det vinnande förslaget i en markanvisning för 
fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49 kan byggas på platsen. Planarbetet bedrivs med normalt 
förfarande. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära en sådan betydande 
miljöpåverkan som åsyftas i 4 kap 34§ PBL eller 6 kap 11§ Miljöbalken.

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
 Plankarta_Gamla_polishuset_GRANSKNING-A3-L
 Gamla polishuset_planbeskrivning_granskning
 Gamla Polishuset_samrådredogörelse 20200930
 Kulturmiljöprogram för Vallentuna Kommun, 2010
 Bullerutredning, Gamla polishuset Trafikbuller Rev 190209
 Miljöteknisk markundersökning på Vallentuna-Prästgård 1:49, Gamla Polishuset, 

2019-03-07
 Miljöteknisk markundersökning Vallentuna-Rickeby 1:149, 2020-03-13
 Vinnande förslag markanvisning för Gamla polishuset
 Dagvattenutredning Centrala Vallentuna 2019-04-02
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 Dagvattenpolicy-Oxunda-2016
 Kulturmiljöanalys Västra Vallentuna KMV forum 20200320
 Översiktlig kartering av risker avseende ras, skred och 

översvämning_SLUTVERSION
 Bilaga_karta Översiktlig kartering risker, ras skred och översvämning

14 / 16

Comfact Signature Referensnummer: 8883SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2020-10-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 74
Pågående planer och uppdrag

Se bilaga.
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att lägga listan med pågående planer och 
uppdrag till handlingarna.                                             

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkande och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar
enligt det.
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§ 75
Anmälningar av kungörelser fram tills 2020-10-12

Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott tar del av kungörelser fram tills 2020-10-12 och
lägger dem till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Varje sammanträde tar kommunstyrelsens plan- och miljöutskott del av en lista med
anmälningar av kungörelser.
 

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkande och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar
enligt det.

Beslutsunderlag
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för utvändig ändring av 

flerbostadshus genom inglasning av balkong, BÄLLSTA 5:205 (Svampskogsvägen 140)
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om förhandsbesked och 

strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus, KÅRSTA-RICKEBY 2:13
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus, BÄLLSTA 2:1286 (Milles väg 21)
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för uppförande av altan i 

efterhand, BÄLLSTA 2:1240 (Milles väg 8)
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för fasadändring av 

enbostadshus samt inredande av vind, KULLA 1:10 (Lövhagsvägen 29)
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus, ORMSTA 1:330 (Gotlandsvägen 6)
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage, 

BÄLLSTA 2:1246 (Skavdronvägen 50)
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus, BÄLLSTA 2:709 (Västra Manhemsvägen 22)
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad 

av tält, SÖDERHALL 5:7
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för skylt, OLHAMRA 1:61 

(Okvistavägen 17)
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