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Antagandehandling 

SÄRSKILT UTLÅTANDE 

 
HUR PLANSAMRÅDET BEDRIVITS 
 
Detaljplanen har varit utsänd för samråd (enkelt planförfarande) under tiden 2006-05-
05 till 2006-06-02. 
Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i Kommunhusets entréhall 
Södergatan 20 samt på Centrumbiblioteket i Märsta under ordinarie öppettider. 
 
 
LISTA PÅ INKOMMANDE SYNPUNKTER 

Skriftliga synpunkter på utsänd remiss har inkommit enligt nedan 
 Yttrande utan 

erinran 
Yttrande med 
synpunkter 

Sakägare 
enligt 
fastighetsägar- 
förteckning 

Ej tillgodosedda 
synpunkter 

Länsstyrelsen  x   
Lantmäterimyndigheten  x   
Vattenfall Eldistribution AB  x   
Norrvatten x    
AB Fortum Värme x    
Miljö- och hälsoskyddsnämnden x    
Sigtuna- Arlanda Räddningstjänst x    
Luftfartsverket Stockholm-Arlanda x    
Luftfartsstyrelsen Norrköping x    
Kommunala pensionärsrådet x    
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  x   
Kultur- och fritidsnämnden x    
Sigtuna-Arlanda Räddningstjänst x    
Komfast x    
Närpolisen i Sigtuna x    
 
 
 
 
 
 
 

Områdesbestämmelser för  
ROLSTA GÅRD 
omfattande fastigheten Rolsta 1:13 i Märsta, 
Sigtuna kommun, Stockholms län 
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YTTRANDEN MED SYNPUNKTER 
 
Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen anser att det finns risk för att placering av tillkommande bebyggelse 
kan komma i konflikt med fornlämningar på platsen. En redovisning av 
fornlämningsbilden, utifrån vad som i dag är känt, är därför viktig att föra in som 
information i plankartan. 
Länsstyrelsen anser vidare att det är lämpligt om det av beskrivningen även framgår 
att skyddet av fornlämningarna, inklusive erforderligt skyddsområde, regleras enligt 
KML. Beskrivningen bör också ange att markåtgärder eller andra ingrepp som t ex 
uppsättande av stängsel inte får ske inom fornlämnings- eller skyddsområde utan 
samråd och särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. 
 
Kommentar: 

Plankartan kompletteras med redovisning av fornlämningsbilden. Planhandlingen 
kompletteras med upplysning om att skydd för fornlämningar inklusive skyddsområde 
regleras enligt KML (den sk Kulturminneslagen), samt att ingrepp eller åtgärder inom 
fornlämnings- eller skyddsområde inte får ske utan samråd och särskilt tillstånd från 
Länsstyrelsen. 
 
Lantmäterimyndigheten 

Kartan saknar fastighetsbeteckningar utanför bestämmelseområdet, teckenförklaring, 
orienterande koordinater, koordinatsystem i plan och höjd samt vem som är ansvarig 
för grundkartan. 
De två inritade byggnaderna utanför bestämmelseområdet har ej samma läge i 
plankartan och i flygbilden. 
 
Kommentar: 

Plankartan bedöms vara tillräckligt tydlig för att ge den information som behövs om 
avgränsningen av planområdet. 
 
Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall tolkar det som att nya nätstationer även i framtiden kan placeras ut i 
områden som gränsar till Rolsta gård. Eventuell nätstation i nära anslutning till Rolsta 
gård kan anpassas till de föreslagna områdesbestämmelserna genom alternativ 
utformning med svart sadeltak och fasad som till färg och form ger intrycket av att 
vara av trä. 
Vattenfall vill dock poängtera att beträffande nätstationers utformning är det 
exploatören som svarar för merkostnader utöver standard. 
 
Kommentar: 

Fråga om eventuellt krav på särskild utformning av nätstationer i anslutning till 
planområdet eller inom planområdet prövas i samband med bygglov. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker områdesbestämmelserna med följande 
synpunkter: 
Det kan inte uteslutas att olägenheter uppstår i omgivningen om hästhållning 
återupptas på Rolsta gård. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att möjligheterna till 
hästhållning ska begränsas i områdesbestämmelserna. 
Området som är påverkat av petroleumprodukter är inte lämpligt för känsliga 
verksamheter såsom grundvattenuttag, odlande av grödor eller lekplats med sand/jord 
från platsen. 
 

Kommentar: 

Någon särskild bestämmelse för reglering av hästhållning är inte nödvändig inom 
planområdet. Djurhållning inom planlagt område kräver alltid tillstånd av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden enligt antagna lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för 
Sigtuna kommun. Planhandlingen kompletteras med upplysning om att tillstånd för 
hästhållning krävs. 
Verksamheter som odling, mindre lekplatser på bostadstomt etc kräver inte bygglov 
utan bedöms ingå i markanvändningen kopplat till boende. Det kan dock vara bra att 
i planhandlingen upplysa om förhållandena på platsen. Planhandlingen kompletteras 
därför med upplysning om att området är påverkat av petroleumprodukter och inte är 
lämpligt för verksamheter såsom grundvattenuttag, odling av grödor eller lekplats 
med sand/jord från platsen. 
 
YTTRANDEN EFTER UNDERRÄTTELSE INFÖR ANTAGANDE 
 
Yttranden utan erinringar har inkommit från Lantmäterimyndigheten, Luftfartsstyrelsen, 
Norrvatten, Sigtuna-Arlanda Räddningstjänst och Miljö- och hälsoskyddskontoret. 
 
Vattenfall upplever däremot att deras synpunkter inte tillgodosetts. Anledningen är att 
den befintliga nätstationen är en stolpstation som sannolikt kan komma att ersättas i 
framtiden med en konventionell station. Vattenfall vill inte ta på sig några ökade 
kostnader vid utformningen av stationen, som kan bli ett krav i bygglovprövningen, 
utan yrkar att eventuella merkostnader bekostas av annan part. 
 
Kommentar: 

Områdesbestämmelserna kompletteras med upplysning att ”eventuella merkostnader 
till följd av utformning av nätstation, utöver normal standard, bekostas av annan part 
än Vattenfall.” 
 
STADSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Planhandlingen ses över redaktionellt och kompletteras med upplysande texter enligt 
ovanstående kommentarer, samt kompletteras med upplysning om att eventuella 
merkostnader vid utformning av nätstation bekostas av annan än Vattenfall. I övrigt 
föreslås inga ändringar av planförslaget.  
 
Märsta 2006-09-21 

Greger Garnvall/ Plan- och bygglovchef  
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