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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
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PLANBESKRIVNING
Inledning
Sammanfattning av detaljplan för Bostäder vid Lodjursvägen

Kommunstyrelsen beslutade 2017 att ge Bygg- och trafiknämnden i uppdrag att genom
planläggning pröva förutsättningarna för bostäder vid Lodjursvägen, omfattande del av
fastighet Norrbacka 9:1 i Märsta.
Planförslaget möjliggör för fastighetsreglering av Norrbacka 9:1 med totalt tre
fastigheter och tillhörande enbostadshus inom planområdet. Tomtstorlekarna och
placeringen av de nya enbostadshusen anpassas till den befintliga miljön samt tar
hänsyn till det intilliggande grönområdet.

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet består av en villatomt på 2 700 kvm i Märsta tätort. Intilliggande tomter
har en storlek mellan 600 och 1 500 kvm. Nuvarande detaljplan stödjer ej fler byggrätter
genom begränsningar av markens utnyttjande. Vidare finns en tomtindelning som
omöjliggör fastighetsbildning.
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra ny fastighetsbildning av Norrbacka
9:1 samt tillskapa ytterligare byggrätter av friliggande enbostadshus. Planen syftar även
till att ta hänsyn till omkringliggande bebyggelse och intilliggande naturvärden.
Detaljplanen innebär att del av fastighetsindelningsbestämmelser, registrerade som
tomtindelning F:198, enbart berörande fastigheten Norrbacka 9:1 upphävs för att
möjliggöra fastighetsbildning. Resterande fastighetsindelningsbestämmelse fortsätter
gälla oförändrat. Detaljplanen tillåter en minsta fastighetsstorlek på 800 kvm samt en
största bruttoarea på 200 kvm per fastighet.

Karta 1. Illustration över alternativ fastighetsindelning.
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Förenlighet med miljöbalken

Förvaltningen bedömer att bestämmelserna i 3 och 4 kapitlen i MB tillgodoses i
planförslaget och att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB iakttas.

Bedömning av miljöpåverkan

Utifrån undersökning om betydande miljöpåverkan anser Samhällsbyggnadskontoret att
den föreslagna exploateringen, enligt kriterier till bilaga 4 i MKB-förordningen och
enligt PBL, inte kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Med anledning av det
kommer inte någon fortsatt miljöbedömning, med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap 11 § (1998:808) MB, att upprättas.

Plandata
Planområdets läge och areal
Planområdet är beläget i norra Märsta i slutet av Lodjursvägen, cirka 1,8 kilometer från
Märsta station. Planområdets totala areal är på cirka 2 700 kvm och används idag som
villatomt. Planområdets avgränsning baseras på fastighetsgränsen för Norrbacka 9:1 där
fastighetsägaren har ansökt om detaljplaneläggning. Planområdet angränsar till
fastigheterna Norrbacka 9:2 samt Norrbacka 1:42. Marken inom planområdet är relativt
flack, men sluttar ungefär en meter från nordöst till sydväst.

Karta 2. Illustration över aktuellt planområde med angränsande fastigheter.

Markägoförhållanden
Fastigheten Norrbacka 9:1 är i privat ägo. Planområdet angränsade fastighet Norrbacka
1:42 och Norrbacka 9:2. Fastighet Norrbacka 1:42 ägas av Sigtuna kommun och
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Norrbacka 9:2 är i privat ägo. Angöring till fastigheten Norrback 9:1 sker via den
kommunala gatan Lodjursvägen.
Planförfarande
Detaljplanen genomförs med begränsat standardförfarande enligt plan- och bygglagen
PBL (2010:900).
Kommunala beslut rörande detaljplanen
Kommunstyrelsen beslöt 2017-11-20 § 225 att ge positivt planbesked samt lämna
uppdrag till Bygg- och trafiknämnden att utarbeta förslag till detaljplan för bostäder vid
Lodjursvägen omfattande fastighet Norrbacka 9:1 i Märsta, Sigtuna kommun,
Stockholms län.
Beslut om samråd togs den 2020-10-13 av Bygg- och trafiknämnden.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan 2014
Detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanens intentioner. Enligt
översiktsplan för Sigtuna kommun antagen av kommunfullmäktige 2014, är det aktuella
området inom Bebyggelseutveckling kring kollektivtrafiknoder och inom tätort, vilket
innebär att den huvudsakliga inriktningen för bebyggelseutvecklingen är komplettering
och förtätning. Vidare beskrivs att bostadsbyggande ska prioriteras i området och att det
primärt ska ske genom komplettering samt förtätning. Att förtäta och därmed utnyttja
områden som redan är en del av tätorten beskrivs som en bidragande del till att
naturområden kan bevaras och utvecklas. Översiktsplanen beskriver att de generella
riktlinjerna för Märsta utveckling är:
•

Bebyggelsens täthet, höjdskala och gestaltning ska anpassas till läget i tätorten
och till befintliga bebyggelsemiljöer.

•

Sammanhållande faktorer bör stärkas och bebyggelse i samverkan med grönska,
parker, natur och omgivande landskap utgör de kvaliteter som kan utveckla
Märsta till Märsta Parkstad.

•

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta ska utvecklas mot en
bebyggelsestruktur med mer funktionsblandad, tät och stadsmässig karaktär.

•

Kollektivtrafikens förutsättningar ska förbättras genom tydliga och strategiska
kollektivtrafikstråk där Märsta resecentrum innehar en särställning som
kommunens strategiskt viktigaste kollektivtrafikknutpunkt.
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Karta 3. Markanvändningskarta från Sigtuna kommuns översiktsplan 2014.

Mellankommunala och regionala intressen
I RUFS 2050, Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050, pekas
planområdet ut som ett sekundärt bebyggelseläge. Enligt RUFS 2050 ska
förhållningsättet för ett sekundärt bebyggelseläge bland annat vara att komplettera
bebyggelse inom eller i direkt anslutning till befintlig bebyggelse samt med en täthet
och omfattning som ger bättre förutsättning för kollektivtrafiken samt att undvik en
extensiv markanvändning och utspridning av ny bebyggelse.

Karta 4. Planområdet inringat med röd cirkel.
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Gällande detaljplaner
Inom planområdet gäller i dagsläget Detaljplan nr 101 som fastställdes 1973. Enligt
detaljplanen får marken inom Norrbacka 9:1 bebyggas för fristående bostadshus i en
våning med begränsning av markens utnyttjande genom prickmark. Begränsningen av
markens utnyttjande tillåter inte önskad byggrätt.

Karta 5. Gällande detaljplan 101. Rödstreckad linje illustrerar berört område..

Riksintressen
Planområdet berörs ej av några riksintressen enligt Länsstyrelsens WebbGIS.
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Förutsättningar och förändringar
Bebyggelse och gestaltning

Planförslaget bygger vidare på den befintliga trädgårdskaraktären i norra Märsta genom
att möjliggöra ytterligare två enbostadshus. Tomtstorlek och bostäderna ska till sin
gestaltning harmoniera med omgivningen avseende uttryck, volym, fasad och
taklandskap. Förslaget kräver att en gemensam in-/utfart mot Lodjursvägen löses vid
fastighetsreglering. Prövning av detta görs av lantmäteriet. Ansökan görs och bekostas
av fastighetsägaren.

Bebyggelseområden
Bostäder
De befintliga bostäderna i området består av friliggande enbostadshus med bruttoarea på
upp till 200 kvm med fastighetstorlekar på cirka 600-1 500 kvm. Planområdet består
idag av ett friliggande enbostadshus på en tomt på 2 700 kvm. Förslaget bygger vidare
på samma skala som redan finns i området genom att möjliggöra tre fastigheter inom
planområdet med fastighetstorlekar på cirka 900 kvm samt friliggande enbostadshus
som får uppta en bruttoarea upp till 200 kvm per fastighet.

Karta 6. Illustration över föreslagen fastighetsindelning av Norrbacka 9:1
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Arbetsplatser, offentlig och kommersiell service
Arbetsplatser, kommersiell service och offentlig service finns koncentrerat till centrala
Märsta cirka en kilometer från planområdet. Öster om planområdet i Norrbacka finns en
mindre närbutik. Arbetsplatser finns även koncentrerade till Arlanda flygplats fyra
kilometer från planområdet samt ett handels-, företags och industriområde cirka två
kilometer från planområdet. Inom planområdet planeras det inte för några arbetsplatser
eller service.
Förskola och skola
Planområdet ligger inom 200 meter från Norrbackaskolan för låg- och
mellanstadieelever. Vid Norrbackaskolan finns även Norrbacka, Lyan och Björkens
förskola. Högstadium finns närmast på Centralskolan och Ekillaskolan, samt
gymnasium på Arlandagymnasiet. Gångväg finns på Lodjursvägen som ansluter till
gång- och cykelnätet vilket gör det möjligt för barn kan ta sig till skolan på ett säkert
sätt.

Natur, rekreation och lek

Planen har nära anslutning till natur, rekreation och stora friytor. Planområdet är
omslutet av en tallskog som sträcker sig cirka 200 meter söder ut till Norrbackafältet
som har en storlek om nästan 10 hektar. Inom en radie om 300 meter från planområdet
finns det tre kommunala allmänna lekplatser. Detaljplanen skapar även förutsättningar
för natur, rekreation och lek inom kvartersmark för de boende.

Natur och kultur
Biologisk mångfald
Inom planområdet finns ingen registrering av höga naturvärden. Vegetationen inom
planområdet består av öppen tomtmark med berg i dagen.
I anslutning till planområdet finns ett naturområde som är utpekat i kommunens
ekodatabas. I ekodatabasen beskrivs att en översiktlig naturbedömning av objektet har
gjorts utifrån Sigtunas skogsbruksplan 2014. Området består av tallskog på 5,37 ha och
har ingen skyddsstatus eller kända fridlysta arter. Från ekodatabasen kan även utläsas att
området har en naturvärdesklass 3, som dock måste ses som preliminär då fältbesök
med avseende naturvärdeklassning ej har gjort.
Naturmiljöer med träd kan påverkas negativt även av indirekta åtgärder. En exploatering
kan bland annat påverka träden med en förändrad vattentillförsel, vind och ljus.
Planområdets södra del består av berg upp i dagen mot det kommunala naturområdet.
Det medför att det är viktigt att man inte spränger för att plana ut tomten mot
naturområdet. En sprängning i direkt anslutning till träd kan påverka dem negativt.
I databasen beskrivs att vid åtgärder i eller i anslutning till naturområdet ska en
bedömning göras i fält av naturvärden och eventuell påverkan. Sigtuna kommuns
kommunekolog har gjort bedömningen att en inventering i fält inte krävs med angivna
bestämmelser i plankartan. Planbestämmelserna innebär begräsningar av markens
utnyttjande och utförande 10 meter från fastighetsgränsen mot naturområdet. Med
planens angivna bestämmelser antas planen inte påverka naturområdet och den
biologiska mångfalden.
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Fornlämningar och byggnadsminnen
Inom planområdet finns inget riksintresse eller något av kulturvärde enligt
Riksantikvarieämbetet. Strax söder om planområdet är en fornlämning utbredd i form
av ett gravfält på 150x100-180 meter (Ö-V). Gravfältet består av cirka 50
fornlämningar. Dessa utgörs av 1 hög, cirka 41 runda stensättningar, 1 kvadratisk
stensättning, 6 rektangulära stensättningar och 1 skeppssättning (osäker fornlämning).
Större delen är bortschaktad ner till markytan. Samråd med Länsstyrelsen har gjorts där
de, efter besiktning på platsen 22 mars 2017, gjort bedömningen att detaljplaneområdet
ligger på ett behörigt avstånd från fornlämningen. Kommunen gör samma bedömning.
Planen antas inte påverka fornlämningen eller annat byggnadsminne.

Karta 7. Fornlämning utanför området.

Markens beskaffenhet
Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s karttjänst framgår att jorden i området består av medelhög genomsläpplig
fastmark. Norra delen domineras av morän, medans södra delen är dominerad av berg.
Inga särskilda skyddsåtgärder avseende befintlig jord bedöms behöva vidtas i samband
med byggnation på platsen.
Förorenad mark
I eller i anslutning till planområdet finns ej några potentiella förorenade områden enligt
Länsstyrelsens webbkarta över potentiellt förorenade områden. Inga särskilda
skyddsåtgärder avseende befintlig jord bedöms behöva vidtas i samband med
byggnation på platsen.
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Radon
Området ligger enligt kommunens radonkartering inom normala värden för radon.
Byggnader skall uppföras radonsäkra om inte en undersökning visar att
markradonvärdena underskrider de tillåtna värdena.
Risk för skred och höga vattenstånd
I Länsstyrelsen Web GIS återfinns en lågpunkt inom planområdets södra del.
Lågpunkter omfattar en area om nästan 30 kvm och beskrivs ha ett djupt på 0,1-0,29 m.
Enligt SMHI:s nya nationella skyfallsstatistik för region SÖ regnar det 38,3 ± 6,7 mm
vid ett 100-års regn under 1 tim. Det vill säga max 45 mm. SMHI har tagit fram
klimatfaktorer motsvarande en medelhög framtida ökning av växthusgaser (1,20) och en
faktor som motsvarar en hög framtida ökning (1,40). Ett 100-års regn (45 mm) med en
klimatfaktor 1,40 motsvarar alltså 63 mm eller 0,063 m. Ett 100-års regn bedöms därav
inte riskera att lågpunkten översvämmas då lågpunkten enligt länsstyrelsens Web GIS är
0,1-0,29 m.
Det föreligger ingen risk för ras, skred eller erosion i området utifrån kartunderlag från
Sveriges geologiska undersökning (SGU). Plankartan har angivna bestämmelser inom
södra planområdet att mark inte ska hårdgöras, bebyggas eller att höjd ska ändras.
Tillsammans med övriga bestämmelser (som reglerar byggnadernas omfattning,
placering och utformning), och att Sigtuna kommuns dagvattenpolicy följs, bedöms
inga särskilda skyddsåtgärder avseende risk för skred och höga vattentillstånd behöva
vidtas i samband med byggnation på platsen.

Gator och trafik
Gång- och cykeltrafik
Planområdet ansluter till Lodjursvägen som är en kortare villagata där trottoarer för
gående finns på båda sidorna om gatan. Lodjursvägen ansluter till kommunens
välutbyggda gång- och cykelnät vid Odensalavägen - som gör det möjligt att nå
kommersiell och offentlig service inom och utanför tätorten med gång och cykel. Både
Lodjursvägen och Odensalavägen är försedda med belysningsstolpar på kommunal
mark.
Tillgänglighet

Angöring till planområdet görs via Lodjursvägen, som innehåller trottoarer om vardera
sidan om gatan samt belysning, vilket är förutsättningarna för en god tillgänglighet för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Planområdet är flackt utan
några markanta höjdskillnader. Vid nybygge för bostäder ska Boverkets byggregler,
BBR, följas som bl.a. anger att byggnader ska vara tillgängliga och användbara för
personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. Tomter avsedda för bebyggelse
ska vara tillgängliga och användbara om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen
och förhållandena i övrigt.
Kollektivtrafik
Från planområdet är det dryga 500 meter till busshållplatserna Mårdvägen och
Norrbackaskolan där busslinje 581 går mellan Märsta station - Arenberga. Från
busshållplatsen Norrbackaskolan går även busslinje 573 mellan PinbackshallenNorrbacka-Pinbackshallen. Båda busslinjerna stannar vid Märsta station.
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Från planområdet är det cirka 1,8 kilometer till Märsta station som är den stora
knutpunkten för ortens kollektivtrafik. Härifrån går pendeltåg till Stockholm central och
vidare mot Södertälje. Pendeltågen har 15-minuterstrafik under dagtid. SJ:s
Uppsalapendel mellan Uppsala och Stockholm stannar, med 30 minuters trafik, vid
Märsta station. Från Märsta station utgår regional och lokal busstrafik. Flertalet bussar
har Märsta station som start- och målpunkt. Vid stationen finns cykelställ under tak och
ett nybyggt cykelgarage norr om busstationen.
Gatunät och trafikflöden
Lodjursvägen och Odensalavägen är kommunala gator med en bärighetsklassning BK2.
Någon årsdygnstrafik är inte uppmätt för vägarna. Lodjursvägen är en återvändsgata
med en hastighetsgräns på 30 km/h och med trottoarer på båda sidorna om körbanan.
Odensalavägen är en matargata som har en varierande hastighetsgräns mellan 30-50
km/h med gång- och cykelbana. Tillförseln av två enbostadshus antas inte påverka
trafikflödena för Lodjursvägen och Odensalavägen. Planområdet omfattar endast
kvartersmark med användningen bostad. Ytterligare, eller förändringar av, gata planeras
inte.
Parkering
Parkering för cykel och bil ska tillgodoses inom den egna fastigheten, även efter en
framtida fastighetsdelning.
Angöring
Angöring till planområdet sker vi Lodjursvägen. Fastigheterna komma att behöva ha
gemensam angöring mot Lodjursvägen.

Störningar
Trafikbuller
Utgångspunkt för bedömningen av trafikbuller är gjorda efter Svensk författarsamling
2015:216, inklusive förändringar enligt 2017:359, Förordning om trafikbuller vid
bostadsbyggnader.
Bedömningen av möjligheterna till bostadsbebyggelse utgår från att buller från
spårtrafik och vägar inte bör överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad
2. 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för en bostad om högst 35 kvm
3. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
Vägbullerutredning från år 2007 av kommunen påvisar bullernivåer under gränsvärdena
i och intill planområdet. Området och förutsättningar har sedan dess inte förändrat
nämnvärt. Trafikbullernivåerna antas bestå oförändrade. Planerade bostäder antas
uppfylla riktvärdena utan bullerdämpande åtgärder. Planen antas inte heller påverka
bullernivåerna i området.
Flygbuller
Planområdet ligger utanför gränserna för Arlandas influensområde och klarar
gränsvärdena för flygbuller.
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Vibrationer
Området är ej beläget vid järnvägar, stora trafikleder eller annan källa som kan tänkas
ge upphov till vibrationer.
Miljökvalitetsnormer
Luft

Med på plankartan angivna bestämmelser för planområdet anses inte planen försvåra
målet att uppnå miljökvalitetsnorm år 2021.
Vatten

Recipienten för dagvattnet är vattenförekomsten Märstaån (SE661509-161755).
Sveriges vatteninformationssystem (VISS) senaste statusklassning för den ekologiska
statusen är måttlig och den kemiska statusen uppnår inte en god kvalitet.
Klassningen av den ekologiska statusen orsakas främst av övergödning och miljögifter.
Att den kemiska statusen ej uppnås orsakas av att gränsvärdarna för de prioriterade
ämnena Perfluoroktansulfon (PFOS), Kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyleterar
(PBDE) överskrids i vattenförekomsten. När det gäller statusen för Hg och PBDE så är
det Havs- och vattenmyndigheten som utifrån en nationell analys gjort bedömningen att
gränsvärdena för Hg och PBDE överskrids i Sveriges alla vattenförekomster. Orsaken
till detta är långväga atmosfärisk deposition av Hg och PBDE till mark och vatten
resulterat i en belastning av dessa ämnen så att halterna i vatten överskrider sina
respektive gränsvärden.
Aktuella miljökvalitetsnormer (MKN) för ekologisk och kemisk status för recipienten
är:
•

MKN i Mälaren – Skarven
Uppnå god ekologisk status 2027
God kemisk ytvattenstatus, med undantag för hg och PBDE

Sigtuna kommun arbetar aktivt med vattenvård för att uppnå god ekologisk och kemisk
status och kommunen ingår i bland annat Märstaåns vattensamverkan. Inom Märstaåns
vattensamverkan bedrivs miljöövervakning, där kommunen genom regelbunden
provtagning följer hur vattendrag mår. Målet med samverkan är att förbättra
kommunens sjöar och vattendrag. Bland annat har ett vattenlandskap med tillhörande
dammar anlagts kring Märstaån samt en skötselplan. Vid nya större nybyggen uppförs
nya dagvattendammar för rening och fördröjning av vattnet. Sigtuna vatten och
renhållning, som ägs av Sigtuna kommun, har under 2019 genomfört slamsugning av
Mårbydammarna som mynnar ut i Märstaån. Slamsugningen innebär att dagvatten som
når dammen lättare sedimenteras och urlakning av föroreningar/metaller från sediment i
dammen minskar. Detta innebär en förbättrad rening av dagvatten som når denna damm.
Vidare finns det planer på att upprusta befintliga dammar med Märstaån för att förbättra
rening och flöden.
Sigtuna kommun bedömer att påverkan av dagvatten i planområdet är begränsad,
eftersom det handlar om en liten yta. Vi bedömer att de åtgärder som föreslås för LOD
under kapitlet Dagvatten inte riskerar MKN i Märstaån. Strängare eller dyrare åtgärder i
planområdet bedöms inte vara av mer nytta för Märstaån. Med på plankartan angivna
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bestämmelser för planområdet anses inte planen försvåra målet att uppnå
miljökvalitetsnorm år 2027.
Riskfrågor
Farligt gods

Området är ej beläget vid område där riskfylld verksamhet pågår.
Elsäkerhet

Området är ej beläget vid kraftledningar.
Flyg

Planen medger inte bebyggelse som är högre än 20 meter varav en flyghindersanalys ej
är genomförd.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Befintlig byggnad är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet med
förbindelsepunkt vid fastighetsgräns mot Lodjursvägen. Nya fastigheter kan anslutas till
det kommunala vatten- och avloppsnätet med nya förbindelsepunkter vid
fastighetsgräns mot Lodjursvägen intill befintlig förbindelsepunkt. Nya
förbindelsepunkter förläggs ej inne på kvartersmark. Nya förbindelsepunkter byggs ut
av Sigtuna vatten & renhållning, SIVAB, och bekostas av fastighetsägaren genom vid
alla tillfällen gällande VA-taxa. Någon eller några av tomterna kommer att behöva
belastas av servitut för va-serviser, detta behöver tas om hand vid
lantmäteriförrättningen av fastigheten.
Dagvatten
Allmänt dagvatten, som kommunen är huvudman för, finns direkt öster om planområdet
i anslutning till fastighetsgräns. Dagvattnet som uppstår på fastigheten ska renas och
fördröjas inom fastigheten innan det släpps ut till det allmänna dagvattennätet, LOD.
Sigtuna kommuns dagvattenpolicy ska följas. Kortfattat innebär det att kraven för
dagvattenflödet efter utbyggnad, med föreslagna fördröjningsåtgärder, inte får
överskrida flödet före utbyggnad. Utbyggnaden ska inte heller försvåra möjligheten att
uppfylla miljökvalitetsnormer (MKN) i berörd recipient. En förenklad beskrivning är att
flöden och föroreningar inte får öka efter exploatering jämfört med befintlig situation.
För enbostadshus ska de första 10 mm regn tas hand om på plats genom lokalt
omhändertagande (LOD). De hårdgjorda ytor ska därför minimeras så långt som
möjligt, max 50 % av planområdet. Det finns många genomsläppliga alternativ som
gräs, grus, betonghålsten, rasterplattor eller marksten med breda genomsläppliga fogar.
Takvatten och vatten från hårdgjorda ytor ska fördröjas och renas i utjämningsmagasin
(stenkista) innan anslutning till allmänt dagvattensystem. Då takvatten är förhållandevis
rent tillåts detta infiltrera i jorden där det finns möjlighet.
Dikesavvisningar krävas för att förhindra att dagvatten rinner vidare över tomtgränserna
och skapar olägenheter för grannfastigheterna. En tumregel är att ett normalstort regn
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kan tas upp av marken om vegetationsytan är lika stor som den hårdgjorda ytan.
Dagvatten får inte avledas på annan fastighet.
Kommunen bedömer att påverkan av dagvatten i området är begränsat, eftersom det
handlar om en liten yta, och framförallt takvatten som rent. Med de åtgärderna som
förslås för LOD bedömer vi att inte riskera MKN i Märstaån. Strängare eller dyrare
åtgärder i planområdet anses inte vara av mer nytta för Märstaån.
Markavvattningsföretag

Inom planområdet finns inga markavvattningsföretag.
Värme
Planområdet uppvärms lokalt.
El
Vattenfall Eldistribution AB har markförlagda ledningar inom och i närheten av
området. Vid servitutsväg över markförlagda ledningar behöver kabel rörläggas. Ny
bebyggelse kan ansluta till befintliga anläggningar i anslutning till planområdet.
Eventuell flytt eller förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall
Eldistribution och bekostas av exploatören.
Fiber
IP-Only har markförlagda ledningar i närheten av området och möjlighet att leverera
fiber in till området.
Avfall
I Sigtuna kommun erbjuds alla hushåll att sortera ut matavfall från övrigt hushållsavfall.
Sigtuna kommun/Sigtuna Vatten & Renhållning AB ansvarar för att hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall samlas in och transporteras till mottagnings- och
behandlingsanläggningar.
De nya förordningarna (2018:1462) och (2018:1463) om producentansvar för
förpackningar och returpapper gör att fastighets-/kvartersnära insamling av dessa
material behöver möjliggöras.
Fastighetsägare ansvarar för att boende i fastigheten ges möjlighet att göra sig av med
sitt avfall i enlighet med gällande regler, samt att hämtning av avfall kan ske under
arbetsmiljömässigt godtagbara former.
Det innebär att de befintliga sopkärlen kommer att bytas ut mot fyrfackskärl av Sigtuna
Vatten & Renhållning AB och att hämtningen ske vid tomtgräns mot Lodjursvägen.
Sopbilarna fortsätter att vända vid vändzonen i likhet med idag.
Närmsta återvinningstation återfinns cirka 1 km från planområdet vid korsningen
Arenbergavägen och Dragonvägen.
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Konsekvenser
Barnkonsekvenser

I planarbetet har inte barn själva fått möjlighet att uttrycka sin åsikt. Planen omfattar en
mindre, privatägd fastighet. Förtätning av bostäder inom befintlig tätort är generellt
positivt ur ett barnperspektiv, då det bidrar till ett ökat underlag för exempelvis vård,
skola, förskola och fritidsaktiviteter i tätorterna. Planområdet är intill befintlig trottoar
som ansluter till kommunens gång- och cykelnät. Förskola, skola, natur och rekreation
finns för yngre barns inom gångavstånd. För äldre barn finns skola, aktiviteter och
rekreation inom gång eller cykelavstånd. Området har även en god tillgänglighet till
kollektivtrafik vilket ökar barn frihet och självförverkligande.
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att inga barn har diskriminerats av beslutet.
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Genomförandebeskrivning
Tidsplan

Planarbetet bedrivs med begränsat standardförfarande enligt PBL 2010:900. Det innebär
att samtliga i samrådskretsen behöver godkänna förslaget under samrådet.
Målsättningen är att planen ska bli antagen av kommunstyrelsen under andra kvartalet
år 2021. Under förutsättning att planen inte överklagas vinner den laga kraft 3 veckor
efter kommunstyrelsens sammanträde.

Beslut om Samråd BTN AU

→

2020-10-13

Beslut om Antagande KS

→

2021-04-12

Laga kraft

→

Ca 3 veckor efter
antagande om beslutet
om antagande inte
överklagas.

Ansvarsfördelning

I tabellen nedan redogörs för vilken part som ansvarar för vilken del av detaljplanens
genomförande och finansiering.
Åtgärd

Utförs av

Finansieras av

Detaljplan

Sigtuna kommun

Fastighetsägaren

Kvartersmark

Fastighetsägaren

Fastighetsägaren

Fastighetsbildning

Lantmäteriet

Fastighetsägaren

VA-anslutningar

SIVAB

Fastighetsägaren

Huvudmannaskap

Detaljplanen omfattar enbart kvartersmark. Huvudmannaskap är därav ej aktuellt.
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Avtal

Planavtal har träffats mellan Sigtuna kommun och fastighetsägare för att reglera
ansvaret och kostnaderna för framtagandet av detaljplanen. Fastighetsägaren bekostar
samtliga av Samhällsbyggnadskontorets utförda arbeten i samband med framtagandet av
detaljplanen och tillhörande utredningar.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsindelningsbestämmelser
Förslaget innebär att del av fastighetsindelningsbestämmelser, registrerade som
tomtindelning F:198, enbart berörande fastigheten Norrbacka 9:1 upphävs. Resterande
fastighetsindelningsbestämmelse fortsätter gälla oförändrat. Att del av dessa upphävs
innebär att det är möjligt att ändra fastighetsgränser inom planområdet efter att
detaljplanen har vunnit laga kraft. När beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga
kraft är det möjligt att bilda ytterligare två fastigheter av nuvarande Norrbacka 9:1.

Fastighetsbildning
Detaljplanens genomförande föranleder inga fastighetsbildningsåtgärder.
Fastighetsbildningsåtgärder kan ske av fastighetsägaren efter att beslut om antagande av
detaljplanen vunnit laga kraft. Prövning av detta görs av lantmäteriet. Ansökan görs och
bekostas av fastighetsägaren.
Rättigheter
Planområdet omfattar inte av några befintliga inskrivna rättigheter. En möjlig
fastighetsbildning illustreras på karta 1, sida 3. Med en sådan delning krävs att
gemensam in-/utfart mot Lodjursvägen löses. Rättighet för vatten och avloppsledningar
kan komma att behöva bildas. Prövning av detta görs av lantmäteriet. Ansökan görs och
bekostas av fastighetsägaren.
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Tekniska frågor
Avfall
Plats för uppställning av fyrfackskärl för de tillkommande fastigheterna ska anordnas i
anslutning till Lodjursvägen. Insamling av avfall kommer ske från Lodjursvägen. Mer
information finns under rubriken Avfall i Planbeskrivningen.
Postlådor
Plats för uppställning av postlådor för dem tillkommande fastigheterna ska anordnas i
anslutning till Lodjursvägen. Postutlämning kommer ske från Lodjursvägen.
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Befintlig byggnad är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet med
förbindelsepunkter vid fastighetsgräns mot Lodjursvägen. Nya fastigheter kan anslutas
till det kommunala vatten- och avloppsnätet med nya förbindelsepunkter vid
fastighetsgräns mot Lodjursvägen intill befintlig förbindelsespunkt. Nya
förbindelsepunkter förläggs ej inne på kvartersmark. Nya förbindelsepunkter byggs ut
av SIVAB och bekostas av fastighetsägaren genom vid alla tillfällen gällande VA-taxa.
Någon eller några av tomterna kommer att behöva belastas av servitut för va-serviser,
detta behöver tas om hand vid lantmäteriförrättningen av fastigheten.
Angöring
Fastigheterna kan komma att behöva ha gemensam angöring mot Lodjursvägen.
Tekniska utredningar
Tekniska utredningar har ej utförts. Tekniska förhållanden och försörjning har hanterats
i planbeskrivning.

Ekonomiska frågor

Detaljplanen upprättas av Sigtuna kommuns Samhällsbyggnadskontor och bekostas av
fastighetsägaren genom planavtal, se under rubrik Avtal. Planområdet omfattar ej
kommunal mark eller allmän platsmark, utan omfattar uteslutande kvartersmark ägd av
fastighetsägaren. Planen möjliggör för ett ökat skatteunderlag och ytterligare
anslutningspunkter för VA. Planen belastar inte Sigtuna kommuns ekonomi.

Administrativa frågor

Genom denna detaljplan upphävs för Norrbacka 9:1 de bestämmelser enligt 4 kap 18 §
plan- och bygglagen (fastighetsindelningsbestämmelser) som fastställdes 1975-01-27
och som är registrerade som tomtindelning (F:198) akt 0191-FM198.
Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.
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Detaljplan för

Bostäder vid Lodjursvägen

omfattande del av fastighet Norrbacka 9:1 i
Sigtuna kommun, Stockholms län.

Antagandehandling

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
SAMRÅD
Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 2020-10-28 till den 2020-11-18.
Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i kommunhusets entréhall Södergatan
20, Märsta samt på Märsta bibliotek. Planhandlingarna har även visats på
www.sigtuna.se/detaljplaner. Planen bedrivs med ett begränsat standardförfarande där
samtliga inom samrådskretsen har godkänt förslaget.
INKOMNA YTTRANDEN
Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan:
Yttrande
utan erinran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Länsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten
Vattenfall Eldistribution AB
Sigtuna vatten & renhållning
Brandkåren Attunda
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Region Stockholm, Trafikförvaltningen
Stockholm Exergi
Polisen
Swedavia
Privatperson 1
Privatperson 2
Privatperson 3
Privatperson 4
Privatperson 5
Privatperson 6
Privatperson 7
Privatperson 8
Privatperson 9
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER
Inkomna yttranden kan läsas i sin helhet på Samhällsbyggnadskontoret.
1. Länsstyrelsen
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som Länsstyrelsen
har att bevaka. Synpunkterna nedan syftar till att ge kommunen underlag, råd och
synpunkter inför nästa skede i planprocessen. Kommunen får på så sätt möjlighet att
förtydliga och/eller komplettera planförslaget, så att ett statligt ingripande kan undvikas.
Miljökvalitetsnormer för vatten

Eftersom ni anger att det är tillräckligt att flöden och föroreningar från planområdet inte
får försämra statusen i recipienten tolkar Länsstyrelsen det som att ni även avser
genomföra åtgärder utanför planområdet för att nå en förbättring av statusen. Ni
behöver beskriva hur detta ska göras och motivera varför det räcker med att ”inte
försvåra” inom planområdet. Fokus behöver vara ett recipientperspektiv.
Rådgivande synpunkter
Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge
möjlighet till insyn och påverkan. Utöver synpunkter på de statliga ingripandegrunderna ska länsstyrelsen särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. PBL.
Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna i planoch bygglagen, om det behövs från allmän synpunkt. Kommunen bör med hänsyn till
synpunkterna se över om och hur planens utformning eventuellt kan ändras.
Hälsa och säkerhet - Risk för översvämning vid skyfall

I länsstyrelsens Web GIS återfinns en lågpunkt inom planområdets den södra del. Till
granskningsskedet behöver kommunen redovisa hur ett 100-års regn med klimatfaktor
inkluderad kan påverka planområdet. Om risker finns för översvämning så ska dessa
redovisas samt vid behov säkerställas i planhandlingarna. Ni bör även ge förslag på
riskreducerande åtgärder om sådana behövs. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen
att ta del av skyfallsrekommenationer i vårt faktablad:
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2018/rekommendationerfor-hantering-av-oversvamning-till-foljd-av-skyfall.html
Undersökning

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte kan
förväntas medföra betydande miljöpåverkan.
Kommentar
Miljökvalitetsnormer för vatten har kompletterats enligt Länsstyrelsens beskrivning.
Risk för översvämning vid skyfall har kompletterats enligt Länsstyrelsens beskrivning.
Länsstyrelsen har efter komplettering, i mejlkorrenspondens, godkänt planförslaget.
2. Lantmäterimyndigheten
Lantmäteriet avråder från att ha illustrationer i plankartan av tydlighetsskäl. Förslag till
fastighetsindelningen illustreras i planbeskrivningen vilket bör räcka.
Koordinatangivelse finns för N koordinaterna, en koordinatangivelse för E borde också
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anges i grundkartan för att lättare kunna orientera sig. Grundkartan bör också
kompletteras med gatunamnet, Lodjursvägen.
Kommentar
Plankartan har kompletterats med koordinatangivelse för E samt med gatunamnet,
Lodjursvägen. Illustrationslinjer har tagit ur plankartan. Lantmäteriet har efter
komplettering, i mejlkorrenspondens, godkänt planförslaget.
3. Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB har elnätanläggningar inom område. Då det planeras en
servitutsväg där det finns befintlig markkabel måste denna kabel rörläggas. Vattenfall
Eldistribution AB har i övrigt inget att erinra i rubricerat ärende.
Kommentar
Planbeskrivningen har förtydligats enligt Vattenfall Eldistribution AB beskrivning.
4. Sigtuna vatten & renhållning
På sidan 18 under rubriker Vatten och avlopp bör ordvalet anslutningspunkt ersättas
med förbindelsepunkter. På sidan 19 under rubriken Avfall behöver det tas med att
fyrfackskärl kommer att ställas ut.
Kommentar
Planbeskrivningen kompletteras enligt Sigtuna vatten & avlopp beskrivning.
5. Brandkåren Attunda
Yttrandet behandlar hantering av olycksrisker samt möjlighet till räddningsinsatser.
Olycksrisker samt möjlighet till räddningsinsats ska beaktas i planprocessen för att
tillgodose krav på hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor,
enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Riskhänsyn
Inga riskkällor har identifierats i planområdets närhet som har bedömts kunna medföra
oacceptabla risknivåer.
Räddningstjänstens insats
Yttrande nedan syftar till att säkerställa möjlighet till räddningsinsatser med
tillfredsställande säkerhet.
Utrymning med hjälp av räddningstjänsten

Detta planområde kan inte utrymmas med hjälp av räddningstjänstens medverkan.
Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon

Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon kommer behöva hanteras i byggskedet.
Avståndet mellan uppställningsplatser och angreppsvägar får inte överstiga 50 meter.
Kommunen behöver inför byggprocessen tänka på att trånga utrymmen, träd, och så
vidare kan bidra till begränsningar i åtkomligheten för räddningstjänstens fordon.
Brandvattenförsörjning

Planhandlingarna medger inte hur brandvattenförsörjningen kommer att tillgodoses.
Brandkåren Attunda anser att detta behöver klargöras inför byggprocessen.
Brandvattenförsörjningen kan alltid utgöras med så kallat konventionellt system som
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utgörs av brandposter. Detta under förutsättning att tillräckligt tryck och flöde kan
åstadkommas. Maximalt avstånd mellan brandpost och uppställningsplats för
räddningstjänstens fordon får inte överskridas. För bostadshus med högst fyra våningar
(ej radhus) kan brandvattenförsörjningen under vissa förutsättningar även tillgodoses
med så kallat alternativt system. Detta bygger på att brandvatten hämtas med
räddningstjänstens tankbilar från brandposter i närheten. Tillämpning och utformning av
alternativt system ska ske i samråd med Brandkåren Attunda. Mer information finns i
Brandkåren Attundas riktlinjer för brandvattenförsörjning.
Kommentar
Med angivna bestämmelser i plankartan begränsas byggrätterna i form av omfattning,
placering och utformning vilket skapar förutsättningar att utrymma utan hjälp av
räddningstjänsten. Diskussion har förts mellan kommunen och fastighetsägaren om
byggtekniska lösningar för att utrymma utan hjälp av räddningstjänsten. Frågan
behandlas senare i projektet, vid bygglovsgivning och startbesked.
Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon och brandförsörjning behandlas senare i
projektet, vid bygglovsgivning och startbesked.
6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tillstyrker föreslagen ändring.
7. Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ingen erinran.
8. Region Stockholm, Trafikförvaltningen
Ingen erinran.
9. Stockholm Exergi
Ingen erinran.
10. Polisen
Ingen erinran.
11. Swedavia
Ingen erinran.
12. Privatperson 1
Godkänner planförslaget.
13. Privatperson 2
Godkänner planförslaget.
14. Privatperson 3
Godkänner planförslaget.
15. Privatperson 4
Godkänner planförslaget.
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16. Privatperson 5
Godkänner planförslaget.
17. Privatperson 6
Godkänner planförslaget.
18. Privatperson 7
Godkänner planförslaget.
19. Privatperson 8
Godkänner planförslaget.
20. Privatperson 9
Godkänner planförslaget.
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE
Inkomna synpunkter föranleder ingen ändring i sak för detaljplaneförslaget. Däremot
har justeringar i karta och texten enligt de påpekanden som gjorts.
SYNPUNKTER SOM EJ TILLGODOSETTS UNDER PLANPROCESSEN
Saknas.
MEDVERKANDE I PROJEKTET
Detaljplanen är upprättad av samhällsbyggnadskontoret.

Märsta 2021-03-04

Andreas Thoor

Simon Sundell

Planchef

Planarkitekt
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