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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61
Yttrande gällande granskning - detaljplan för Gamla Polishuset (KN 
2020.027)
Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
 
kulturnämnden beslutar att stå kvar vid samma yttrande på detaljplanen som kulturnämnden 
beslutade om på deras sammanträde 2020-06-02.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2020-10-20 § 73 att ställa ut
förslag till detaljplan på granskning.

Planområdet som ligger i centrala Vallentuna är beläget i anslutning till Gärdesvägen,
Allévägen och Mörbyvägen. Området omfattar ca 3000 kvm.

Syftet med planen är att möjliggöra utvecklingen av nya bostäder i centrala
Vallentuna tätort i form av flerbostadshus. Kommunen vill genom projektet verka för
ett hållbart bostadsbyggande med fokus att möjliggöra för unga och studenter att få
en egen bostad.

Kulturnämnden antog ett yttrande på deras sammanträde 2020-06-02 (§ 27) som behandlade 
detaljplan för Gamla polishuset när detaljplanen var utställd på samråd. Kulturförvaltningen 
föreslår att kulturnämnden beslutar att stå kvar vid sitt tidigare yttrande och att kulturnämnden 
inte har något övrigt att yttra sig om. Yttrandet som kulturnämnden då beslutade om finns 
med som bilaga till detta ärende.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-17, 12. Yttrande gällande granskning - detaljplan för Gamla 

Polishuset
 Remiss, granskning av detaljplan för Gamla Polishuset
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Tjänsteskrivelse

Yttrande gällande granskning -
detaljplan för Gamla Polishuset

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att stå kvar vid samma yttrande på detaljplanen som 
kulturnämnden beslutade om på deras sammanträde 2020-06-02.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2020-10-20 § 73 att ställa ut
förslag till detaljplan på granskning.

Planområdet som ligger i centrala Vallentuna är beläget i anslutning till Gärdesvägen,
Allévägen och Mörbyvägen. Området omfattar ca 3000 kvm.

Syftet med planen är att möjliggöra utvecklingen av nya bostäder i centrala
Vallentuna tätort i form av flerbostadshus. Kommunen vill genom projektet verka för
ett hållbart bostadsbyggande med fokus att möjliggöra för unga och studenter att få
en egen bostad.

Kulturnämnden antog ett yttrande på deras sammanträde 2020-06-02 (§ 27) som 
behandlade detaljplan för Gamla polishuset när detaljplanen var utställd på samråd. 
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar att stå kvar vid sitt tidigare 
yttrande och att kulturnämnden inte har något övrigt att yttra sig om. Yttrandet som 
kulturnämnden då beslutade om finns med som bilaga till detta ärende.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Petri Peltonen Anders Dahlgren
Förvaltningschef Enhetschef kulturen

Expedieras till:
Akten



KS 2020.043

2020-11-11

SID 1/2

Remissinstanser

Fastighetsägare enligt fastighetsförteckning Roslagsvatten AB 
Bygg- och miljötillsynsnämnden Skanova Nätplanering Stockholm
Fritidsnämnden Polismyndigheten i Stockholms län
Kulturnämnden Trafikverket

Barn- och ungdomsnämnden
Ellevio
EON Värme Sverige AB

Utbildningsnämnden Storstockholms brandförsvar
Socialnämnden Landstingsstyrelsens förvaltning
Länsstyrelsen i Stockholms län Försvarsmakten
Lantmäteriet i Stockholms län FTI
IP Only RagnSells
Hyresgästföreningen Nordost Stockholms Stift
Vallentuna centrumförening
Företagarna i Vallentuna

Granskning

Detaljplan för Gamla Polishuset omfattande 
fastigheterna Vallentuna-Prästgård 1:49, del av 
Vallentuna-Prästgård 1:163, Vallentuna-Rickeby 1:436 
samt Vallentuna-Rickeby 1:149 i Vallentuna kommun.
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2020-10-20 § 73 att ställa ut 
förslag till detaljplan på granskning. 

Planområdet som ligger i centrala Vallentuna är beläget i anslutning till Gärdesvägen, 
Allévägen och Mörbyvägen. Området omfattar ca 3000 kvm. 

Syftet med planen är att möjliggöra utvecklingen av nya bostäder i centrala 
Vallentuna tätort i form av flerbostadshus. Kommunen vill genom projektet verka för 
ett hållbart bostadsbyggande med fokus att möjliggöra för unga och studenter att få 
en egen bostad.

Planläggningen syftar också till att skapa en flexibel markanvändning över tid och 
planläggs därför även för centrumändamål. Projektet kommer också att iordningställa
allmän plats för gata och tillhörande infrastruktur. En markanvisningstävling 
genomfördes 2019 för delar av planområdet, fastigheten Vallentuna-Prästgård 
1:49 och kommunen avser med planen att möjliggöra att det vinnande förslaget kan 
byggas på platsen. Planen upphäver också stadsplan S710701, ca 25 kvm som är en 
rest aven tidigare större plan.

VALLENTUNA KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

TUNA TORG 2 · 186 86 VALLENTUNA

TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 851 00

SBF@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE



SID 2/2

Planförslaget avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 
2040. Ett genomförande av planen bedöms inte kunna medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på www.vallentuna.se/gamla-polishuset

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligen till 
nedanstående adress och ska vara oss tillhanda senast den 3 december 2020*. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen
186 86 Vallentuna

eller sbf@vallentuna.se

(*Sakägare som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter på förslaget 
kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.)

Upplysningar lämnas av planarkitekt och projektledare Aina Larsson
tfn. 08-58 78 50 51

Vänliga hälsningar 
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott

VALLENTUNA KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

TUNA TORG 2 · 186 86 VALLENTUNA

TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 851 00

SBF@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

https://www.vallentuna.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/pagaende-detaljplaner2/gamla-polishuset/
mailto:sbf@vallentuna.se
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Yttrande gällande samrådshandling, 
detaljplan, Gamla Polishuset, 
fastigheterna Vallentuna-Rickeby 
1:149 med flera, Vallentuna socken 
kommun 

Kulturnämnden har fått en remiss gällande samrådshandling av detaljplan, Gamla 
polishuset, fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:149 m.fl., samt upphävande av 
stadsplan S710701 avseende del av fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:163, 
Vallentuna socken och kommun (KS 2020.043).

Inledning

Enligt samrådshandlingen är syftet med planen främst att möjliggöra utvecklingen av 
nya bostäder i centrala Vallentuna tätort i form av flerbostadshus. Kommunen vill 
genom projektet verka för ett hållbart bostadsbyggande som bidrar till en variation av 
bostäder avseende storlek, utförande och läge, här med fokus att möjliggöra för unga 
och studenter att få en egen bostad i Vallentuna kommun. Planområdet har ett 
centralt läge i tätorten och planläggningen syftar också till att skapa en flexibel 
markanvändning över tid och planläggs därför även för centrumändamål. 
Verksamheter och butiker ger förutsättningar för att fler människor kommer att röra 
sig i området och bidrar till ökad upplevelse av folkliv. 

Området ligger intill Gärdesvägen som är en av entréerna till Vallentuna centrum. 
Användning av kvartersmark och bestämmelser som rör placering och utformning 
syftar till att komplettera befintlig miljö och skapa förutsättningar för att stärka stråk, 
siktlinjer och offentliga rum samt till att skapa förutsättningar för en trivsam 
boendemiljö. 

Enligt samrådshandlingen syftar planen också till att iordningställa allmän plats för 
gata och tillhörande infrastruktur. Området används idag för kommunal verksamhet 
och bostäder i en mindre skala än vad som nu planeras. Det centrala läget och 
närheten till kollektivtrafik och service samt en växande befolkning inom kommunen 
skapar goda förutsättningar för att tillskapa ett ökat antal bostäder inom området. 
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Planen upphäver också stadsplan S710701, ca 25 kvm som är en rest av en tidigare 
större plan. Område för upphävandet ligger inom kommunens gata och kommer att 
bli planlöst. 

Kommunen genomförde en markanvisningstävling 2019 för delar av planområdet, 
fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49. Kommunen avser med planen att möjliggöra 
att det vinnande förslaget kan byggas på platsen. Enligt det vinnande förslaget 
kommer lägenheter utföras av mindre storlek och upplåtas som hyresrätt med fokus 
på studenter.

Kulturförvaltningens kommentarer

Kulturförvaltningen vill lyfta att det i närområdet finns flera grönstrukturer som bör 
lyftas in i detaljplanen; Hövdingaparken, Hammarbacken och Snapptunafältet, vilka 
möjliggör rekreation/friluftsliv och upplevelsevärden kopplade till kultur- och 
naturmiljöer.

Det är positivt att möjliggöra hyresrätter för studenter inom centrala Vallentuna.

Detaljplanen ligger inom område med höga kulturhistoriska kvaliteter där förståelsen 
för att kunna läsa av årsringar och centrala Vallentunas framväxt är ett av värdena. 
Inom Vallentuna-Rickeby 1:149 uppfördes 1953 ett flerbostadshus med lägenheter 
och affärslokal. Byggnaden har till största del kvar sin ursprungliga karaktär, funktion 
och sitt uttryck. Det är positivt att det i planen möjliggörs tillbyggnad eller 
kompletterande byggnad på fastigheten så att befintlig byggnad kan bevaras. I planen 
finns dock ingen kulturhistorisk bedömning av byggnaden eller ställningstagande till 
bevarande och skydd i plan vilket bör utredas vidare. 

På fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49 finns idag den byggnad som kallas Gamla 
polishuset. Den har bedömts ha kulturhistoriska värden. För denna fastighet har en 
markanvisningstävling genomförts. Planen möjliggör en rivning av byggnaden och 
med det kommer kulturhistoriska värden att försvinna. Detta bör kompenseras 
genom skyltning eller annan åtgärd. Den nya bebyggelsen har anpassats till att följa 
de siktlinjer som finns längs med Allévägen och Gärdesvägen/Mörbyvägen samt att 
inga balkonger får kraga ut över allmän plats eller prickmark med hänsyn till 
stadsbilden och kulturmiljövärdena vilket är positivt. Det är också positivt att 
material samt takutformning är anpassade så att de ska ta hänsyn till miljön och 
stadsbilden och tillvara tidigare bebyggelses byggnadsmaterial.

Kulturförvaltningen har under processens gång lyft värdet av att inte bygga för högt i 
de två återstående hörnen i korsningen utan få en smidig övergång mellan befintliga 
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hus och centrumkärnan. Detta för att ta hänsyn till den omkringliggande bebyggelse 
och dess värden samt stadsbilden. Det är därför viktigt med kommande gestaltning av 
hörnen och hur de kommer att upplevas men framförallt en möjlig sänkning. 
Kulturförvaltningen anser att tillkommande byggnaderna kan få ett dominerande 
uttryck då de i korsningen kan uppfattas som höga. 

Förslag till remissvar

Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden att besluta om att ovanstående 
synpunkter ska beaktas i det fortsatta arbetet med detaljplanen.

Isa Lindqvist
Kommunantikvarie 
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