
    
 

Tyresö kommun  
Stadsbyggnadsförvaltningen  •  135 81 Tyresö 

Tel 08-5782 91 00  •  Fax 08 5782 90 45 

plan@tyreso.se  •  www.tyreso.se 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Anna Bengtsson, planarkitekt 

Granskningshandling
April 2018 

Dnr 2012KSM0240  
 
 

 
 

 

Detaljplan för 

Vallmon 8 - 11  
Trollbäcken, Tyresö kommun, Stockholms län 

Samrådsredogörelse 
 



        

 

2 
 

DETALJPLAN FÖR VALLMON 8 -11 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

JANUARI, 2018 
DNR: 2012KSM0240 

 

Innehåll  
OM DETALJPLANEN .................................................................................................................... 3 

Syfte med planen ................................................................................... 3 

Plan- och bygglagen ............................................................................... 3 

OM SAMRÅDET ............................................................................................................................ 3 

Sammanfattning ..................................................................................... 3 

Så här har samrådet gått till ................................................................... 3 

Ändringar i planen efter samrådet .......................................................... 4 

Synpunkter på planen som inte är tillgodosedda .................................... 4 

Lista över yttranden ................................................................................ 5 

INKOMNA SYNPUNKTER OCH SVAR ......................................................................................... 6 

Statliga och regionala myndigheter och förbund ..................................... 6 

Företag och intresseorganisationer ........................................................ 9 

Enskilda ledningshavare ...................................................................... 11 

Enskilda som bedöms som sakägare ................................................... 11 

 
  



        

 

3 
 

DETALJPLAN FÖR VALLMON 8 -11 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

JANUARI, 2018 
DNR: 2012KSM0240 

OM DETALJPLANEN 

Syfte med planen 
Detaljplanens syfte är att inom planområdet kunna uppföra ny bostadsbebyggelse 

med 10 lägenheter förutom befintlig villa. Förslaget bedöms kunna bidra till en 
varierad bostadsstruktur för kommundelen. 

Plan- och bygglagen 
Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015. 

OM SAMRÅDET 

Så här har samrådet gått till 
Förslaget var ute på samråd under perioden 16 augusti 2016 – 6 september 2016. 
Samrådshandlingarna fanns tillgängliga på kommunens servicecenter hela perioden. 
Samrådet annonserades i lokaltidningen Mitt i Tyresö 16 augusti 2016.  
 
Miljöförbundet och Trafikverket inkom med förfrågan om förlängd samrådstid, vilket 
har beviljats av kommunen. Tiden för dessa har förlängts till den 9 september 2016.  

Sammanfattning 
Totalt har 14 yttranden inkommit. Alla yttranden i sin helhet, med bilagor finns 
tillgängliga på stadsbyggnadsförvaltningen.  
 
Kort sammanfattning av synpunkterna i yttrandet: 

 Länsstyrelsen påpekar att motiven till särskilda skäl för upphävande av 
strandskyddet behöver beskrivas tydligare i planbeskrivningen. Geotekniska 
frågor som kan påverka säkerheten för människor inom planområdet behöver 
vara utredda och eventuella skyddsåtgärder säkerställas i plankartan. 
Länsstyrelsen påpekar att dagvattenutredningen inte anger korrekt aktuell 
status för vattenförekomsten Tyresån och att föroreningsmängderna bör 
minskas. 
 

 Lantmäteriet anser att fastighetsplan, befintliga ledningsrätter och 
fastighetsrättsliga konsekvenserna för fastighetsägarna behöver förtydligas. 

 

 Trafikförvaltningen önskar en beskrivning av hur kommunen kan bidra till 
mer kollektivt resande.  
 

 SGI påpekar att bergtekniska förhållanden bör redovisas tydligare i 
planhandlingarna med hänsyn till ras och skred från befintliga bergsslänter. 
 

 Naturskyddsföreningen anser att planförslaget inte är förenlig med 
översiktsplanens intentioner. Planförslaget medger en alltför hög exploatering 
som resulterar i att en naturlig passage påverkas. Naturskyddsföreningen 
förutsätter att effekterna av exploateringen lindras genom grönkompensation. 
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 Närboende anser att förslagen bebyggelse är för hög och inte förenlig med 
befintligt villaområde samt har negativ inverkan på befintliga utblickar. Den 
nya exploateringen kommer innebära ökad olycksrisk och trafikbelastning av 
Långsjövägen.  

 
Kort sammanfattning av hur stadsbyggnadsförvaltningen ställer sig efter 
samrådet och vad som görs i fortsatt arbete: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning är att de inkomna synpunkterna kan 
hanteras inom ramen för fortsatt planarbete. 

Ändringar i planen efter samrådet 
 Bestämmelse om marklov för trädfällning införs inom del av planområdet. 

 Planbestämmelse som reglerar dagvattenhanteringen införs på plankartan och 
en skötselplan för dagvattenlösningarna har tagits fram. Planbeskrivning har 
reviderats avseende detta. 

 Planbestämmelse om åtgärder beträffande bergras införs på plankartan och 
geotekniska utredningen samt planbeskrivning reviderats avseende detta. 

 BYA för huvudbyggnader vid östra delen har minskats i plankartan. 

 BYA för komplementbyggnader vid östra delen har ökats i plankartan. 

 Fastighetsplan som upphör att gälla omnämns i beskrivning och som 
upplysning på plankartan. 

 Yta framför sophus vid Långsjövägen planläggs som allmän plats, gata. 
Sophuset och gångväg dit är fortsatt på kvartersmark. 

 Motiv för upphävande av strandskydd redovisas tydligare i planbeskrivningen.  

 Den geotekniska utredningen liksom planbeskrivningen förtydligas med 
avseende på slänter och bergsbranter och eventuella risker.  

Synpunkter på planen som inte är tillgodosedda 
Det har kommit synpunkter och klagomål på planen som kommunen inte har för 
avsikt att gå till mötes. Dessa är:  

 Synpunkter från två grannar att minska samrådsförslagets exploateringsgrad 
tillgodoses inte. 

 Naturskyddsföreningens önskemål om att införa allmänplatsmark tvärs 
igenom område för att skapa en ny passage tillgodoses inte.  

 Naturskyddsföreningens synpunkt att den västra bergsbranten bör överföras 
till allmän platsmark tillgodoses inte.  
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Lista över yttranden  
 

Inkomna yttranden Datum Synpunkt 

Statliga och regionala myndigheter och förbund   

1. Länsstyrelsen 2016-09-05 Synpunkt 

2. Lantmäteriet 2016-09-05 Synpunkt 

3. Trafikförvaltningen 2016-08-29 Synpunkt 

4. Statens geotekniska institut (SGI) 2016-09-06 Synpunkt 

5. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) 2016-06-09 Synpunkt 

6. Södertörns brandförsvarsförbund 2016-08-31 Ingen erinran 

7. Naturvårdsverket 2016-09-02 Ingen erinran 

8. Försvarsmakten 2016-09-06 Ingen erinran 

9. Luftfartsverket (LFV) 2016-06-09 Ingen erinran 

Kommunala nämnder och förvaltningar   

-   

Företag och intresseorganisationer   

10. Naturskyddsföreningen 2016-09-06 Synpunkt 

Enskilda ledningshavare   

11. Skanova 2016-09-05 Ingen erinran 

12. Vattenfall Eldistribution 2016-09-07 Synpunkt 

Enskilda som bedöms som sakägare   

13. Boende, Vallmon 2 2016-09-03 Synpunkt 

14. Boende, Vallmon 12 2016-09-01 Synpunkt 

Övriga enskilda   

-   
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INKOMNA SYNPUNKTER OCH SVAR 

Statliga och regionala myndigheter och förbund 

Synpunkt från Länsstyrelsen 

Sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte strider mot de intressen som Länsstyrelsen 
har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning 
att detaljplanens genomförande inte kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten 
Länsstyrelsen anger att uppgiften i planbeskrivningen om aktuell status för 
vattenförekomsten Tyresån – dålig ekologisk och kemisk status – är riktig medan 
dagvattenutredningens uppgift för Tyresån – måttlig ekologisk och god kemisk status 
– inte är den aktuella. Man anser att även om den planerade markanvändningen inte 
tillhör den mest förorenande typen, så medför den troligen ökat dagvattenflöde och 
föroreningsbelastning från området. Ofta saknas mätningar av många miljögifter och 
det är möjligt att det finns okända problem med miljögifter. Om recipienternas status 
redan är sämre än god bör föroreningsmängderna som når dem därför minska. Av 
den anledningen behövs dagvattenlösningar som både fördröjer och renar vattnet 
genomföras för att inte negativt påverka vattenkvalitén och därigenom 
Miljökvalitetsnormer i recipienten.  
 
Planen bör reglera dagvattenhanteringen genom planbestämmelser på plankartan och 
inte endast redovisas i planbeskrivningen. En skötselplan bör finnas framtagen för att 
säkra dagvattenanläggningens långsiktiga funktion.  
 
Strandskydd 
Samrådsförslagets motiv för att upphäva strandskyddet är att området där 
strandskyddet upphävs är väl avskilt från strandlinjen av en allmän väg. Länsstyrelsen 
anser att kommunen bör utveckla resonemanget om varför den bedöms som 
avskiljande samt motivera på vilket sätt den mark där strandskyddet upphävs saknar 
betydelse för strandskyddets syfte.  
 
Säkerhet 
Länsstyrelsen konstaterar att det enligt den geotekniska utredningen kan finnas risker 
förenade med nya bergsbranter som uppstår till följd av planen samt att 
planbeskrivningen anger vilka olika skydd som kan behöva utföras. Den geotekniska 
utredningen och även planbeskrivningen anger att det kan behövas ytterligare analyser 
i senare skeden.  
 
Länsstyrelsen vill påminna om att frågor som kan påverka säkerheten för människor, 
till exempel risk for blocknedfall och ras, ska vara utredda innan planen antas. Om det 
finns behov av skyddsåtgärder behöver dessa säkerställas i plankartan. 

Svar:  

Planhandlingarna kompletteras med planbestämmelse och utförligare text i beskrivningen av den 
planerade dagvattenhanteringen. Dagvattenutredningen revideras med avseende på Tyresåns aktuella 
status. 
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En skötselplan tas fram, i granskningsskedet biläggs den dagvattenutredningen. I 
genomförandeskedet/bygglovskedet säkerställs att skötselplanen går vidare till områdets 
förvaltningsskede. 
 
Motiven för upphävande av strandskydd redovisas tydligare i planbeskrivningen.  
 
Den geotekniska utredningen förtydligas med avseende på slänter och bergsbranter så att eventuella 
riskförhållanden blir tillfredsställande analyserade.  Olycksriskerna kommer att behandlas och 
tillgodoses i bygglovskedet, men planbestämmelse angående åtgärder inför startbesked införs på 
plankartan som ett observandum. 

Synpunkter från Lantmäteriet 

Enligt fastighetsregistret gäller en fastighetsplan (Vallmon) för Vallmon 8–11. Detta 
bör nämnas i planhandlingarna, om den inte upphävts tidigare. 
 
I planbeskrivningen nämns att tillåten byggnadsarea för Vallmon 10 är densamma 
som tidigare. Det verkar dock inte finnas några bestämmelser om detta. 
 
I planbeskrivningen nämns att en gemensam miljöstation för hushållssopor ska kunna 
uppföras. Ska den vara gemensam för flera fastigheter kan det vara aktuellt med 
gemensamhetsanläggning. Om gemensam dagvattenhantering planeras kan 
gemensamhetsanläggning behövas.  
 
De fastighetsrättsliga konsekvenserna för fastighetsägarna bör förtydligas. 
 
Redovisningen av grundkartans ledningsrätter överensstämmer inte med dess 
teckenförklaring. Planhandlingarna visar inte tydligt om allmänna ledningar eller 
ledningsrätter finns inom eller intill planområdet. (under Teknisk försörjning står att 
ett antal företag har ledningsrätter inom området) 
 
Lantmäteriet önskar större tydlighet på plankartan beträffande vad som är 
illustrationstext och vad som är juridiskt bindande bestämmelser. I beskrivningen 
önskas bättre tydlighet beträffande begreppen tomt och fastighet.  
 
Svar:  
Plankarta och planbeskrivning kompletteras med upplysning om att gällande fastighetsplan upphävs. 
 
Den befintliga byggrätten på Vallmon 10 är idag helt utnyttjad. Den tillåtna exploateringen för 
fastigheten anges inte med samma planbestämmelse som tidigare men är begränsad till sin yta så att 
ingen större byggrätt erhålls. 
 
Den rätt till ledningar som nämns i planbeskrivningen avser inte någon regelrätt ledningsrätt. För 
mindre ledningar som det här är frågan om (mindre än 20kV) baseras rättigheten på de allmänna 
avtalsvillkor som är tecknade mellan fastighetsägare och Vattenfall m fl, därför finns inga 
rättighetsområden angivna på grundkartan. Befintlig 20kV-ledning i Långsjövägen är inmätt av 
Vattenfall i granskningsskedet. Den är belägen utanför plangränsen, och visserligen nära denna men 
intill ett område där ingen bebyggelse tillåts (prickmark), varför inget särskilt ledningsområde (u) 
avsatts. 
 
Då planområdet avses fastighetsbildas för endast två fastigheter är det inte nödvändigt att införa 
bestämmelse om gemensamhetsanläggning. Rättighet för Vallmon 10 att efter den i detaljplanen 
avsedda fastighetsombildningen nyttja vissa gemensamma anläggningar kommer säkerställas genom 
servitut. Planbeskrivningen förtydligas med avseende på detta. Planbeskrivningen förses med 
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skrivning om att ifall ny fastighetsbildning sker behöver gemensamhetsanläggning bildas för 
gemensamma ytor och anläggningar såsom infartsväg, gästparkering, VA-ledningar, 
dagvattenanläggningar och sopanläggning. 
 
Planbeskrivningens genomförandedel kompletteras angående konsekvenserna för befintliga 
fastighetsägare. 
 
Grundkartans beteckningar förtydligas på plankartan. Plankartan förtydligas - genom avvikande 
textsnitt/kursivering – med avseende på vad som är illustrationstext. Planbeskrivningen korrigeras 
med avseende på begreppen tomt och fastighet.  

Synpunkt från Trafikförvaltningen 

Trafikförvaltningen påpekar att planförslaget medger nya bostädet i ett område som 
inte är särskilt väl beläget utifrån möjligheterna att resa kollektivt. 
Trafikförvaltningen önskar en tydligare beskrivning angående hur fler människor ska 
välja åka kollektivt och inte väljer bilen som huvudfärdmedel vid pendling. Viktigt är 
exempelvis att det finns säkra gång- och cykelvägar till närmaste busshållplats och att 
där finns möjlighet till säker och väderskyddad cykelparkering. 

Svar: Kommunen håller med om att det är viktigt att valet kollektivtrafik före biltrafik görs så 

attraktivt som möjligt för resenärerna och att vägen till busshållplats är betydelsefull. Planen bidrar 

ekonomiskt till genomförandet av en gångbana längs den smalaste delen av Långsjövägen. 

Planbeskrivningen förses med utförligare text angående detta. Cykelparkering vid busshållplatsen är 

också en angelägen fråga, som inte kan lösas i detta planarbete.  

Synpunkt från Statens geotekniska institut (SGI) 

SGI anser att den geotekniska utredningen behöver förtydligas angående vad som är 
krav och rekommendationer samt i vilken ordning besiktningar ska ske i 
genomförandeskedet. Man anser att om generella stabilitetsproblem föreligger, eller 
om åtgärder krävs exempelvis bergförstärkning, eller restriktioner med hänsyn till 
berg- och geotekniska förhållanden, ska dessa tydligt redovisas och eventuella 
åtgärder säkerställas i planen.  
 
Den geotekniska utredningen är oklar på flera punkter och behöver förtydligas. 
 
SGI anser att befintliga murar och trappor bör besiktigas och deras funktion 
säkerställas om de skall kvarstå. 

Svar:  

Den geotekniska utredningen förtydligas. Olycksriskerna kommer att behandlas och tillgodoses i 
bygglovskedet. PBL ger inte stöd för ingående bestämmelser på plankartan men planbestämmelse 
angående åtgärder inför startbesked införs som ett observandum.  
 
I det exploateringsavtal som upprättas säkerställs exploatörens åtagande enligt rekommendationer i 
bergteknisk utredning.  
 
Planbeskrivningen kompletteras beträffande hänvisningen till PM så att hela titeln ”Översiktligt 
geotekniskt och bergtekniskt PM + datering”, anges. 
 
I det kvalitetsprogram som upprättas och som utgör en bilaga till exploateringsavtalet behandlas 
befintliga trappor och murar.  
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Synpunkt från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund anser att planbeskrivningen är välskriven 
och innehåller alla viktiga punkter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.  
 
Man vill bara påpeka beträffande dagvattenrecipienten Tyresåns vattenkvalitet att 
begreppen aktuell status respektive miljökvalitetsnorm inte är helt korrekt återgivna i 
planbeskrivningen. 
 
Svar:  
Planbeskrivningen revideras. 

Företag och intresseorganisationer  

Synpunkt från Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen i Tyresö påpekar att ”Långsjön runt” är en av kommunens 
rekommenderade promenadslingor. Man önskar att ett stråk öppnas tvärs igenom 
planområdet mellan Långsjövägen och Vallmovägen med passage för allmänheten, 
antingen som parkstråk eller genom servitut. Man vill minska antalet bostadsenheter 
och anser att planen orsakar att en naturlig passage blockeras och att landskapsbilden 
påverkas negativt. Man vill att bergsformationen i väster inte bebyggs och att de två 
bergsklackarna här istället blir parkmark och på så vis görs tillgängliga för 
allmänheten. Bergshöjden föreslås bli rastplats och utsiktsplats över sjön.  
 
Man anser att skälet att upphäva del av strandskyddet inom planområdet på grund av 
att Långsjövägen är belägen mellan stranden och planområdet inte är relevant då en 
mindre väg inte automatiskt anses ha en avskärande effekt enligt Naturvårdsverkets 
vägledning.  
 
Föreningen önskar att schakter och stödmurar ska minimeras och anser att det finns 
alltför dåliga exempel längs Långsjövägen. Vidare önskas en naturnära färgsättning av 
byggnaderna med tanke på landskapsbilden. Man önskar en utförlig redovisning 
exploateringsavtal och kvalitetsprogram av s k ”grönkompensation” för bebyggandet 
av naturmark. Gröna tak, krav på genomsläppliga markbeläggningar samt 
klimatsmarta hus är begrepp som nämns och som utvecklas i yttrandet som förslag 
för den nya bebyggelsen. 
 
Utanför planområdet har föreningen också förslag och vill bl a att Långsjövägen tas 
bort för genomfart förbi planområdet, att en damm anläggs för dagvatten sydväst om 
planområdet samt att befintlig parkering och båtuppläggning regleras och 
allmänhetens tillgång till stranden förtydligas av kommunen. 
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Till yttrandet bifogad kartskiss, 

”inspirationskarta”, där 

Naturskyddsföreningen i Tyresö 

visar sitt alternativa förslag till 

bebyggande och stråk med mera. 

I skissen har bland annat 

Långsjövägen gjorts om till två 

säckgator utan genomfart. 

 
Föreningen anser att eftersom planområdet inte är redovisat som tättbebyggt i 
översiktsplanen är förslaget inte förenligt med denna. Man menar att det är olämpligt 
att, som här, bilar från ett område med högre exploatering ska trafikera smågator i 
gles villastruktur. Man anser att ”branten, gångstråket och viltpassagen” förstörs eller 
försämras genom detaljplanens bebyggelse. Därigenom åsidosätts miljömål i ÖP 2008 
och en miljöbedömning enligt miljöbalken är enligt föreningen motiverad.  
 
Vidare anser föreningen att en övergripande strategi och MKB för all planerad 
bostadsbebyggelse i Tyresö behöver göras där bl a persontransporterna behöver ses 
över, samt påpekar avslutningsvis att man i samband med yttrandet till ny 
översiktsplan ifrågasatt kommunens mål om utbyggnadskvantitet till år 2035. 

Svar:  

Kommunen uppskattar det engagemang som visar sig i yttrandet med tillhörande skissförslag. 
Förslaget att förlänga befintligt grönområde i nordost för att förbinda det med grönstråk i anslutning 
till promenaden runt Långsjön bedöms dock inte av kommunen som rimligt eller genomförbart, av 
följande skäl:  
- Grönområdet i nordost är topografiskt beläget så att det i praktiken inte blir möjligt med ett 
naturligt gångstråk mot detta, utan det skulle enbart bli ett ekologiskt samband.  
- Planområdet utgörs av privatägd kvartersmark. Det är en f.d sommarstugetomt som enligt gällande 
plan från 1991 kan styckas i fyra fastigheter. Avstyckningen är sedan flera år genomförd även om 
tre av fastigheterna ännu inte blivit bebyggda. Kommunen bedömer det inte som rimligt att, som 
förslaget visar, köpa in (med skattemedel) delar av dessa privata tomter för att omvandla dem till 
allmän platsmark.  
- Under planarbetets gång har prövats att skapa ett s.k x-område för att säkerställa allmänhetens 
passage genom planområdet mellan Vallmovägen och Långsjövägen men detta har inte bedömts 
tillräckligt angeläget ur allmän synpunkt för att motivera de kostnader de skulle föra med sig för 
kommunen. Bedömningen är även att ett sådant stråk skulle påverka befintliga och nya fastigheter 
orimligt negativt. På plankartan finns angivet att en stig kan anläggas från infartsgatan till 
plangränsen i nordost. Då det endast är en illustration saknar den dock egentlig rättsverkan. 
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Kommunen avser dock enligt planförslaget att köpa in marken som är belägen nedanför 
bergsformationen i sydväst. Den görs till parkmark så att privatisering här förhindras - detta 
sammanhänger med att Långsjövägen planeras att förses med gångbana samt att läget i kurvan och 
nära vattnet motiverar mera allmän plats. I övrigt bedömer kommunen att exploateringens storlek 
har anpassats på ett rimligt sätt i förhållande till de givna förutsättningarna.  
 
I tidigare översiktsplanen från 2008 anges att: ”Även utanför utpekade områden kan mindre 
förtätningar med bostäder eller andra verksamheter göras där det bedöms lämpligt. Både vid 
planering av nya bostadsområden och vid förtätning av befintliga, strävar kommunen efter att 
komplettera med sådan bebyggelse som saknas i närområdet.” I den gällande översiktsplanen, som 
antogs under 2017anger kommunen att förtätning kan ske i befintliga småhusområden genom 
tillägg, för att exempelvis tillföra området en varierad bostadsstruktur, och att kommunens principer 
för detta då ska iakttas (sid 62 och 41). Kommunen strävar efter en variation av bostadsområden 
och olika bebyggelsetyper och att komplettera med sådan bebyggelse som saknas i närområdet.  
 
Till det exploateringsavtal som ska tecknas mellan kommun och exploatör ska ett kvalitetsprogram 
tas fram. Syftet med kvalitetsprogrammet ska vara att säkerställa en bebyggelse av god kvalitet som 
passar på platsen. Det innebär god arkitektur, en hälsosam miljö med sunda material och liten 
omgivningspåverkan samt en välplanerad och väl utformad utemiljö. I kvalitetsprogrammet ingår 
s.k. grön design som innebär olika gröna kompensationsåtgärder. I kvalitetsprogrammet anges även 
färgsättningen av den nya bebyggelsen, vilken i huvudsak avses i grå kulörer.  
 
Dagvattenhantering kommer hanteras inom planområdet med dels dike och dels ett slutet magasin 
för utjämning och fördröjning av flöden och därigenom viss rening.  

Enskilda ledningshavare 

Synpunkt från Skanova 

Skanova har inget att erinra men vill informera att Skanova har markförlagda 
teleledningar inom detaljplaneområdet. Vid flytt eller skydd av ledningar för 
kommande exploateringen förutsätter Skanova att den som initierar åtgärden även 
bekostar den. 
 
Svar: Noteras i planbeskrivningen.  

Synpunkt från Vattenfall Eldistribution 

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet. Eventuell 

flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas 

av exploatören. 

Svar: Noteras i planbeskrivningen 

 

Enskilda som bedöms som sakägare  

Synpunkt från Vallmon 2 

Den bebyggelse som planeras beskrivs som tät bebyggelse och passar inte 

in befintlig villamiljö.  Det kommer resultera i ökad biltrafik, vilket 

kommer innebära att det lugn som finns i området kommer bli helt 
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annorlunda och störande samt att in och utfart inte ligger optimalt med 

tanke på säkerhet. De nya husen kommer ligga väldigt tätt inpå befintlig 

bebyggelse och kommer höras och synas på ett icke önskvärt sätt. 

Förändringsåtgärder riskerar att inverka på landskapets karaktär eller 

enskilda byggnaders värde, exempelvis Solsäter som ligger ca 100 meter 

från området.  

Svar:  

I gällande Översiktsplan medges att förtätning kan ske i befintliga bostadsområden. Kommunen 
strävar efter en variation av bostadsområden och olika bebyggelsetyper och komplettera med sådan 
bebyggelse som saknas i närområdet. Den nya bebyggelsen blir något nytt i förhållande till befintliga 
bostadstyper, men kommunen bedömer att exploateringens storlek har anpassats på ett rimligt sätt 
till platsens förutsättningar.  
 
Den föreslagna bebyggelsen kommer i allmänhet ligga lägre än befintliga bostäder och kommer 
påverka landskapsbilden, den nya bebyggelsen kommer att synas inom fastighetsägarnas utsiktsvy 
men siktlinjen mot Långsjön från fastigheten kommer ligga över högsta nockhöjd för tillkommande 
bebyggelse och bedöms därmed inte oskäligt påverka viktiga utblickar. I planbeskrivningen finns 
sektionsritningar som beskriver förhållandet mellan befintlig fastighet och den föreslagna bebyggelsen, 
under avsnitt Planförslag, Bebyggelse. 
 
Planens genomförande kommer medföra ökad biltrafik, men bedöms inte resultera i väsentligt ökade 
bullernivåer.  
 
Kommunen bedömer att den nya bebyggelsen kan inordnas i befintlig miljö och att den blir begränsad 
och så pass väl avskild att den inte innebär någon betydande påverkan på den kulturhistoriska 
miljön kring byggnadsminnet Solsäter.  
 

Synpunkt från Vallmon 12 

Fastighetsägarna motsätter sig detaljplanen och anser att den nya bebyggelsen bör 
följa ursprungliga planbestämmelser om att bygga villor. Planen kommer innebära en 
överexploatering av den yta som finns tillgänglig. Kan ansvariga visa på ett mer 
hållbart förslag som inte överexploaterar området omkring Långsjön/Långsjövägen? 
Fastighetsägarna anser att förslaget till detaljplan för Vallmon 8-11 inte är förenligt 
med grundplanen för området. 
 
Vallmon 12 och 13 syns knappt i situationsplanen. Fastighetsägarna utrycker en 
osäkerhet att de nya fastigheterna kan komma skymma Vallmon 12 och 13. 
Riktningen och vyn mot vattnet från fastigheten är enligt fastighetsägarna viktig att 
bevara, samt naturområdet vid 4:1469  
 
Den nya bebyggelsen kan komma att skymma fastighetsägarnas vy mot vattnet vilket 
är oerhört viktigt att bevara samt naturområdet vid 4:1469. 
Förslaget kan leda till att fler förslag med liknande bebyggelse kan komma skapas runt 
fastighetsägarnas fastighet.  
Idag blir det vanligare ytterligare komplementbyggnader s.k. Attefallshus. Vad finns 
det för garantier att inte kommer tillkomma något ytterligare? 
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Svar:  

I gällande Översiktsplan medges att förtätning kan ske i befintliga bostadsområden. Kommunen 
strävar efter en variation av bostadsområden och olika bebyggelsetyper och komplettera med sådan 
bebyggelse som saknas i närområdet. Den nya bebyggelsen blir något nytt i förhållande till befintliga 
bostadstyper, men kommunen bedömer att exploateringens storlek har anpassats på ett rimligt sätt 
till platsens förutsättningar.  
 
Den föreslagna bebyggelsen kommer i allmänhet ligga lägre än befintliga bostäder och kommer 
påverka landskapsbilden, den nya bebyggelsen kommer att synas inom fastighetsägarnas utsiktsvy 
men siktlinjen mot Långsjön från fastigheten kommer ligga över högsta nockhöjd för tillkommande 
bebyggelse och bedöms därmed inte oskäligt påverka viktiga utblickar. I planbeskrivningen finns 
sektionsritningar som beskriver förhållandet mellan befintlig fastighet och den föreslagna bebyggelsen, 
under avsnitt Planförslag, Bebyggelse. 

 
Den föreslagna bebyggelsen innebär inte att nya förslag med liknande bebyggelse kommer att medges. 
Lämplighet för liknande bebyggelse kommer först prövas vid varje enskilt ärende för upprättande 
eller ändring av ny detaljplan.  
 
Upplåtelseformen avses bli bostadsrättsförening på en gemensam fastighet (Vallmon 10 kvarstår som 
egen). Attefall kan uppföras för en- och tvåbostadshus inom en bostadsrättsförening, men behöver i så 
fall ordförandens godkännande. Detta gör att Attefallshus, takkupor och utbyggnader kan tänkas 
ske. Kommunen ser dock ingen risk för att det sker i sådan utsträckning att områdets tänkta 
karaktär förändras. Om det i framtiden bildas äganderätter kommer dessa att vara så pass 
begränsade till ytan, med gemensamma ytor inom en gemensamhetsanläggning, att fristående 
Attefallshus troligtvis inte ryms inom de flesta fastigheterna.  


